Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

bron
Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8. Z.n., Berchem-Antwerpen 1913

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_vla011191301_01/colofon.php

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

II

Inhoudstafel
Proza
Herman Baccaert en
Camille Poupeye

Enkele beschouwingen
over Moderne Kunst

140-228-468

Ernest Claes

De Witte

201

Emm. de Bom

Conscience's Eeuwdag

Richard de Cneudt

Voor Hugo Verriest

J. De Cock

Sint Antonius en de
Varkens

401

J. De Cock

Op Reis

447

Raymond de la Haye

Hugo Verriest

252

Od. Demarré

De Leeuw van Vlaanderen 344

W. de Veer

Hugo Verriest den eersten 272
keer in Holland

D. Fuldauer

De oude Oudejaarsavond 459

Juul Grietens

Een dichter

H. Linnebank

Hugo Verriest en Holland 275

Jozef Muls

Oud Lier

14

Jozef Muls

Venetië

151

Jozef Muls

Mijne eerste ontmoeting
met Pastor Hugo Verriest

291

Jozef Muls

Over Parijs

409

Magda Peeters

Een avond

73

Magda Peeters

Van de twee
koningskinderen

453

G. Ras

Lijkvreter

368

Huibrecht Van Ael

Uit ‘Laudes Flandriae’

378

Toussaint van Boelaere

Hugo Verriest

287

Jan van den Berghen

Geschonden Leute

81

R. Van der Meer

Werkzoekers

327

Albert Van Driessche

Zomerklacht

441

Berto Van Kalderkerke

Jeugd in Boeien

25-64

Berto Van Kalderkerke

Herinneringen

265

171

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

Emiel van der Straeten

Zobeïd, Soedaneesche
legende

133

Emiel van der Straeten

Aan Pastor Verriest

270

Emiel van der Straeten

Julia

299

Emiel van der Straeten

De Verriestfeesten te
Ingoyghem

319

Amaat van Winkel

Het oude Vrouwtje

361

Edward Vermeulen

Twaalf Beesten

121-219-308-

Edward Vermeulen

E.H. Hugo Verriest en de
Studenten

259

A. Verstreken

De Necropsie

297

A. Verstreken

De moeder

375

Vlaamsche Arbeid

Een woord vooraf
(Verriestnummer)

241

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

III

Poëzie
Clemens Besseleers

Hugo Verriest

269

Lucien De Coster

Mijn zoon...

452

Julius De Geyter

Het Lied mijns harten

248

P. Fidelis

Zie, ik sta aan de deur en
klop

380

Guido Gezelle

Eerweerde Herder

246

Guido Gezelle

Heer Pastor

247

J. Greshoff

Sonnet

181

J. Greshoff

Uit mijn oude cahiers

339

Jan Hammenecker

De Barmhartige
Samaritaan (tooneel)

206

Jan Hammenecker

Vlaanderen

263

Jan Hammenecker

Uit het boek der
veropenbaring

420

Jan Hammenecker

Nocturne

425

Jan Hammenecker

De Profundis

427

Gery Helderenberg

Muziek

169

Gery Helderenberg

Ad Completorium

366

Gery Helderenberg

Poëmata

374

B. Leonard

Waarom?

139

A. Lhorijn

Pro Infirma

11

A. Lhorijn

Verzen

130

A. Lhorijn

Een ontmoeting

306

A. Lhorijn

Een gebed

307

Jos Maville

Vers

377

Jos Maville

Vers

467

H.A.J. Mulder

Avondverwording

138

Jozef Muls

Nocturne

33

Maurits Neels

Vers

318

Paul Van Alderman

Op Goeden Vrijdag

75

Aug. Van Cauwelaert

Vers

72

Aug. Van Cauwelaert

Voor een ziek meisje

406

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

Lucien van der Meeren

Flandria

288

Emiel van der Straeten

Baldewijn d'Ysere
(tooneel)

41

Emiel van der Straeten

De zeven Wijzen uit het
Bamboe-Bosch id.

104

Emiel van der Straeten

Een oud gedicht

182

Emiel van der Straeten

Aan Pastor Hugo Verriest 271

Emiel van der Straeten

Zang

457

Karel Van de Woestijne

Uit eene ‘Ode aan Hugo
Verriest’

251

D. Van Haute

De Voordracht

257

Hugo Verriest

Iambe

278

Hugo Verriest

Onverganklijk

281

Hugo Verriest

Nog een brief

282

Hugo Verriest

Albrecht Rodenbach

284

Theo Weiman

Februari-liedjes

23

Theo Weiman

Mei-Liedje

103

Theo Weiman

Februari-liedjes

150

Theo Weiman

Aan Hugo Verriest

273

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

IV

Vlaamsche Arbeid-Kronieken
Poëzie

Emiel van der Straeten. - 35-36-37
Lichte Lanen door Jozef de
Voght; Avondbloesems
door Magda Peeters;
Verzen door Jozef Muls

Poëzie

Jozef Muls. - In
455
Schaduwen van Dood door
Clemens Besseleers

Verhalend Proza

Emiel van der Straeten. Herwording door E.
Vermeulen; De werkman
door Stijn Streuvels

35-185

Kritisch Proza

Emiel van der Straeten. Over het Geluk door St
Thomas, vertaald door J.
De Cock

35

Kritisch Proza

Moderne kunst door Jozef 36
Muls

Tooneel

Emiel van der Straeten. - 36
Moeders Deel door Victor
Delille

Tooneel

Clemens Besseleers. - De 185
Schoone Droom door Gust.
van Hecke;
Driekoningen-Avond v.
Shakespeare op ons
Nederlandsch Tooneel

Schilderkunst

429

Jozef Muls. - Aze Ick Kan; 117
Lambert; Victor Hageman
Emiel van der Straeten. Lamorinière

37

AEsthetica

Emiel van der Straeten. Lamorinière

387

Bouwkunst

A.J. Kropholler. - Over
Bouwkunst

354-381-428

Muziek

Ruth Klop. - De Missa
Solemnis;

76

Heibieke van Verheyden

475

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

Oude Kunst

Theo Weiman. - Maria tot 235
haar swijgende kindeken
door Justus de Harduyn

Oude Kunst

Maria kussende haer
kindeken door Justus de
Harduyn

396

Ongeknoopte Zemelen

Van Masteluin

79

Spaanders of Splinters

Houweel

397

Vreemde Arbeid-Kronieken
Duitsche Letteren

Alwis Rossbach. - Was das 238
Leben zerbricht door Ernst
Zahn

Duitsche Letteren

Jozef Muls. - Juliana
Rockox door Rudolf
Heubner

Fransche Letteren

Emiel van der Straeten. - 187
Maurice Barrès, La colline
inspirée, Le Greco

Muziek

Ruth Klop. - Over
195
Moderne Muziek Richard
Strauss

239

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

1

Conscience's Eeuwdag(1)
MEVROUWEN, MIJNHEEREN,
Binnen eenige uren zal het precies honderd jaar geleden zijn, dat Hendrik Conscience,
bij avontuur zoon van een Franschman en een Vlaamsche volksvrouw, binnen de
veste dezer stad het licht zag.
Er wordt druk feest gevierd in Vlaanderen, en een gelegenheid om het hart hoog
te heffen en de voeten in gezellig koor onder weeldrig voorziene taaflen te steken is
gauw gevonden en wordt zelden verwaarloosd. Wijd en zijd is onze reputatie gevestigd
in dat vak, maar dit jaar is het in onze gewesten uitgedijd tot een reusachtig bedrijf
van uitwendigheid. Maar, uwe Vlaamsche Wacht, die over ons Vlaamsche leven
waakt als trouwe wachters aan de poorten eener oude burcht, uwe Wacht heeft
gemeend, dat - ondanks het onbedaarlijk feesten dit heele jaar door - deze dag, deze
3de December 1912, niet zonder een stil-vroom herdenken mocht voorbijgaan.
Stil en vroom, want het woord is nu in ruim voldoende mate gelaten geweest aan
stoeten en ommegangen, aan triomfbogen en gloeilampjes of vetpottekens, aan
ontelbare Vlaamsche leeuwen sidderend op wapperende vendels! Een
volks-eigenaardigheid mag niet tot de verhouding van een volks-ondeugd opgeblazen
worden. Naast de helden van 't fraaie gebaar, Rubens en Jordaens, hebben wij onder
onze voorvaderen immers ook diep-bezonken en teedere geesten als een Van Eyck
en een Memlinc. En wij zelven voelen ons

(1) Deze lezing werd gehouden in de Vlaamsche Wacht te Antwerpen, den 2n December 1912,
den vooravond der 100ste verjaring van Conscience's geboortedag. De Heer Em. de Bom
was zou welwillend ze ons af te staan. Wij zijn gelukkig ze hier aan onze lezers aan te bieden
die ze met genoegen zullen lezen in aansluiting met ons Conscience-nummer van het
eeuwgetijde. - Overmaat van werk in de drukkerij moet het wat laattijdig verschijnen dezer
lezing verklaren. (N.d.R.)

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

2
ook niet meer alle dagen de lustige gildebroers van buiksken vol en hoog den beker!
'k Beken voor mijn deel dat ik bang ben geworden van festoenen en astragalen, van
pauken en cimbalen en alle luidruchtig decoratief en officieel vertoon: al dat geschal,
al die triomfbogen werken zoo weinig uit, ze bedriegen ons eigenlijk maar over onzen
waren toestand, daar ze ons op een triomfelijke wijs een veroveringsdeun doen zingen
die eigenlijk veel te vroeg komt. ‘De staatsie gaat haast over’ zei Vondel. Wij vieren
dus liever dezen glorievollen eeuwdag in stille gemeenschap van oprecht-gemeendheid
en keeren liefst terug in onszelven, tot beschouwing van het schoone bezit waar wij
ons, sedert dien gedenkwaardigen dag, in mochten verheugen. Want die dag, de 3de
December 1812, mag voor Vlaanderen heeten: een dag der dagen. Verwijlen wij een
poos met onze gedachten bij dat gebeuren: de geboorte van den man, die de breede
scharen van zijn volk tot het bewuste leven zou oproepen; de sluimerenden wekken;
den onwetenden het ABC leeren... Want hoe vaak het ook is gebruikt, ontallijke
keeren, het blijft waar, dat woord van Moeder van Beers tot Frans Joris den
beeldhouwer: ‘Conscience leerde zijn volk lezen’... Of het volk nu inderdaad met
verstand weet te lezen en zijn groote schrijvers waarlijk leest, daar willen we 't nù
niet over hebben... maar Conscience bereidde al vast den weg, hij was de padvinder,
die 't Vlaamsche volk voorging op het pad, dat worden zou de groote ruime baan
naar hooger ontwikkeling. Verrijst eenmaal het gebouw der Vlaamsche cultuur, dan
zal men den naam Conscience er op te beitelen hebben, want hij was onder de eersten
de machtigste wekker!
Toen de wakkere Wachter, die uw schrijver is, me kwam aansporen om in uwen
kring een woord ter eere van vader Conscience te spreken heden avond, hoefde ik
me niet lang te bedenken. Gaarne voldeed ik daaraan, want, evenals het U allen
ongetwijfeld is gegaan, Mevrouwen en Mijnheeren, was Conscience de eerste spijze
die mijn jeugdige geest te genieten kreeg. Als jongen reeds heb ik Conscience vereerd
als een soort heilige; den besten aller heiligen: want vertelde hij ons niet de kostelijkste
vertelsels? Later heb ik gelegenheid gehad om hem nader te leeren kennen, als
kunstenaar en als mensch - zijn intiemer wezen, in zijn gewoon-menschelijke
gedaante, ontdaan van het aureool dat onze kinderlijke aanbidding om zijn hoofd
had geweven.
En Conscience leeren kennen in zijn diepste wezen als in zijn dagelijksch
verschijnen baart geen teleurstelling. Het doet hem meer en meer lief krijgen. Waar
opgeschroefde pleisteren glories bij
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nauwkeurig onderzoek en aanraking waggelen op hun broze vesten en bij 't minste
schokje in elkaar tuimelen, daar houdt het beeld van den eenvoudigen, reinen en
echten Conscience stand.
Hij was een schoon mensch. In Goethe's tijd zou men gezegd hebben ‘eine schöne
Seele’. In het verjongde Vlaanderen dat opwaarts streeft rezen gelukkig eenige der
schoonste zielen op van dezen tijd: denk aan Hendrik Conscience, Peter Benoit,
Guido Gezelle! Om niet te spreken van een Jan Frans Willems, een Albrecht
Rodenbach en onder de levenden een die nog heerlijk leeft en wrocht: Stijn Streuvels!
Het zijn zielen die als gehamerd schijnen te zijn tot het hechtste staal; alle onrein
mengsel is er uit geweerd: klaar en helder weerspiegelt zich in haar louterheid de
wereld. In deze spiegels moet de Vlaming kijken, als hij zichzelf schooner wil
terugzien en weten waar zijn weg ligt. Als, door een of andere afwijking van de
gezonde baan, door verwarrende inmenging van onberoepen of ongewenschte
elementen in onzen nationalen strijd, de Vlaamsche Beweging een poos aarzelen
zou: dan heeft zij te kijken naar Conscience, Benoit, Gezelle - en die anderen. Dit
zijn onze groote mijlpalen, onze wegwijzers, zij, de echte vertegenwoordigers van
onzen stam en zijn ideaal. Aan deze figuren zal de Vlaamsche standaard zich telkens
weder oprichten.
Conscience - eene schoone ziel, zeide ik. Laat mij u den schoonen brief voorlezen
dien hij in 1865 (zijn bloeitijd, De Loteling dagteekent van 1850) aan den heer de
Soriané, te Parijs, schreef. Deze jonge man had aan Conscience een geneesmiddel
tegen le mal de l'âme gevraagd. Nu zal men wellicht glimlachen, en zich aan een
romantische bui van sentimentaliteit verwachten? Hoor dan welke woorden
Conscience wist te vinden om een onbekende, die zich in vertrouwen tot hem had
gewend, te steunen en te sterken. Het ‘zieleleed’ waar hier van gesproken wordt is
wel de bekende Weltschmerz, die tornde vooral aan idealistische jonge zielen, te
zwak om zich neder te leggen bij het bewustzijn dat droom en werkelijkheid uit den
aard nooit geheel elkander naderen en die daar grievend onder lijden. Maar Conscience
zegt het zelf zoo schoon, schooner nog in het oorspronkelijke Fransch, dat Conscience,
zoon van den Franschman, schreef(1):

(1) Zie dien Franschen tekst in het Antwerpsche dagblad ‘Le Matin’, van 28 December 1911,
met een belangwekkende inleiding van den heer Louis van Keymeulen. Het origineel van
dezen brief behoort aan de Stedelijke Hoofdbibliotheek te Antwerpen, en berust in de
Conscience-verzameling.
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‘Antwerpen 4 October 1856.
Aan den heer de Soriané te Parijs.
Mijn waarde heer,
U vraagt mij een remedie tegen uw zielsziekte. Hoewel ik niet de gaven bezit, om
uw vertrouwen te rechtvaardigen, breng ik u mijn ernstigen dank voor deze hulde
aan de bedoeling, waarmede mijn bescheiden geschriften in 't licht zijn gegeven. Ik
zal trachten u naar mijn beste weten te antwoorden, al was het slechts om u een blijk
te geven van mijn goeden wil.
Gedurende mijn leven en studie heb ik geleerd, dat de edelste naturen, de
droomerige en dichterlijke zielen, de geesten met ideale aspiraties, aan het begin van
den mannelijken leeftijd bijna altijd aangetast worden door die vage en geheimzinnige
droefheid, waarvan de overdrijving enkele malen de verschijnselen van een
algemeenen walg van het leven met zich meebrengt, maar welke om zoo te zeggen
niet anders is dan de voorbereiding, de incubatie der verstandelijke vermogens van
den man, die den moeitevollen arbeid van het werkelijke leven ontwaart. Bijna alle
mannen. die uitgeblonken hebben op 't gebied van kunst, wetenschap, politiek of
oorlog hebben dat overgangsstadium van den jongelingsleeftijd naar den mannelijken
doorgemaakt.
Altijd vindt de ziel wel een motief, dat haar aanleiding geeft tot dien toestand. Nu
eens zijn het kwellingen, die worden ondergaan, dan weer bedrogen hoop, dan weer
de dwang van een ongewenschte loopbaan; maar meestal houdt deze neiging der ziel
verband met liefde-leed.
Naar mijn meening hebt u niets te vreezen. Uw geest volgt den logischen weg van
zijn natuur. Behoefte hebbend aan teederheden der liefde, aan onophoudelijk
nadenken, heeft hij het voorwerp gevonden, dat zijn melancholieke droomerijen kan
voeden. Dat zal mettertijd voorbijgaan, hetzij uw wenschen vervuld worden, hetzij
uw karakter uit zich zelf minder subjectieve kwaliteiten verkrijgt. Wanneer ik uw
broer of uw vriend was, zou ik mij er over verheugen, te zien dat gij deze gevoeligheid
bezat, die het erfdeel is van de besten onder ons menschen. Dat zou mij niet beletten
tegelijkertijd uw smarten te verlichten; want het zijn zeer zeker smarten, en hevige
smarten ook. Ik zou niet zeggen: vergeet het voorwerp van uw treurnis; met de kracht
van uw wil alleen zoudt gij dien raad niet kunnen volgen. Maar ik zou u wèl zeggen:’
Zoek een ernstige bezigheid als ge die nog niet hebt, en zoo gij reeds geregelde
plichten
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te vervullen hebt, zoek eenige andere afleiding voor uw melancholie; interesseer u
voor 't een of ander, tracht van de natuur te houden, van kunst, literatuur, wetenschap,
van bloemen, 't doet er niet toe van wat, als gij de activiteit van uw denken maar richt
op een bepaald doel. Als gij een reis zoudt kunnen ondernemen, kort of lang, zou
dat een heilzame verstrooiing zijn.
De grenzen van een toch reeds langen brief staan me niet toe, nog verder over dit
onderwerp uit te weiden.
Ik zeg u dus tot besluit, dat u ongelijk hebt, met het leven zoo zwart te zien. Later
zult ge uw jongen tijd betreuren, ondanks zijn verdrietelijkheden, en u zelf
beschuldigen van ondankbaarheid. 't Is de geschiedenis van bijna iedereen.
Niet waar? u is jong, u hebt nog een geheel leven voor u en een toekomst, onbekend
wel is waar, maar die misschien geluk en roem voor u bewaart. U zegt neen? Wat
kunt u er van weten? De jeugd is de grootste en kostbaarste van alle schatten.
Ongelukkigerwijs leert men er de waarde slechts van kennen op het oogenblik dat
ze ons ontgaat. Wanneer de ouderdom u van de buitengewone gevoeligheid, die u
nog doet lijden, beroofd heeft, zoudt gij alles ter wereld willen offeren om nog eens
de pijnlijke, maar onuitsprekelijk-zalige, smarten van de ziel te mogen ondergaan.
Troost u dus en hoop. Heb de innige overtuiging, dat u bent, wie u mòet of kùnt zijn;
en werp, zonder u te laten meesleepen door de neiging van uw karakter tot overdrijven,
een blik vol vertrouwen in de toekomst.
Deze taal kan u, als jonge man, vreemd schijnen, maar in de onmogelijkheid om
u een direct geneesmiddel aan de hand doen, heb ik me laten gaan in een vertrouwelijk
gesprek met u.
Wanneer uw ziekte u erger voorkomt dan ik den schijn heb te gelooven, volg dan
den raad, dien ik u hierboven gaf, en twijfel in ieder geval, geachte heer, niet aan
mijn symphatie en bovenal niet aan mijn goeden wil.
Ik schud u hartelijk de hand.’
‘CONSCIENCE’.
Thans, Mijnheeren en Mevrouwen, wil ik pogen u een beeld te schetsen van
Conscience, en zijn beteekenis voor ons volk, zooals ik die meen te zien.
Er is reeds veel gezegd over Conscience, in de laatste dagen, en het wordt
langzamerhand lastig er nog wat nieuws op te vinden. Want spreken over Conscience
kan in geen geval iets anders beteekenen
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dan: zijn lof spreken. Ik zal niet anders doen om 't plezier anders te zijn, en ik spreek
dus den lof van Conscience den Argelooze.
Ik beken dat ik Alexandre Dumas bewonder. Het is een praatgrage, een uitbundige,
een lichtzinnige, maar het is een man met een onuitputtelijke verbeelding en die
Creool met den kroezelkop was verbazend geestig. Hij schreef in een weekblad in
1847, l'Univers illustré, een aardig stukje, dat éen tinteling van geest is. Het heet:
‘Le cas de Conscience’; en hij vertelt daarin hoe hij er toe kwam - hij, die waarlijk
geen stof te kort kwam - om Conscience, den braven, den zoeten Conscience, te
plunderen! Hij ontleende hem een paar hoofdstukken van de Loteling, waarvan
iemand hem de pasverschenen vertaling had laten lezen. In vergoeding - hij vond,
dat een vergoeding was - noemde hij zijn Conscrit ‘Conscience’, en in een volgende
uitgaaf gaf hij zijn boek, dat natuurlijk in vijf deelen was, den titel van Conscience
l'Innocent. Conscience was weer prachtig. Zonder eenige ironie luidde zijn antwoord
ongeveer: ‘Vous me faites, Seigneur, en me croquant beaucoup d'honneur’. Want
Conscience was geen literaire ijdeltuit. Wel bezat hij een massa decoraties - die erg
de oogen van eenige welwillende collega's uitstaken - maar daar hechtte hij zelf geen
overdreven belang aan. Hebt gij in de Conscience-tentoonstelling zijn inktpot wel
eens goed bekeken, die inktpot van 5 centen waar een 50 tal romans uit zouden
gehaald zijn? In 't zand van het bakje vóor den inktpot, hebt gij een kleine rosette
kunnen bemerken: daar veegde Conscience zijn pennen zorgvuldig mede af. Goede
Conscience, die rosette in uw inkpot - of bedrieg ik me? - bewijst me, dat ge niet
alleen argeloos en onschuldig, maar ook een wijsgeer en een practisch mensch waart:
van alles, van het nietigst voorwerp, wist gij iets nuttigs te maken.
Conscience had trouwens vele talenten. Hij snekkerde aan allerlei snuisterij: een
liefhebberij, die hij van zijn vader, oud-marinier onder Napoleon had geërfd. Zoo
sneed hij voor Emanuel Hiel een wandelstok uit een bambou die in den tuin van
Wiertz was gegroeid. En zijn oude vriend van der Cruyssen toont u niet zonder
fierheid een kruk, die een hazenwind verbeeldt. En 't is, op mijn woord, een
verdienstelijke kruk. Conscience maakte ook poppen voor zijn kleinkinderen.
Hoevele geschiedenissen zouden menschen die hem van nabij gekend hebben ons
al niet over zijn talenten kunnen vertellen?
Maar ik wou toch eigenlijk over zijn talent als boekenschrijver iets zeggen.
Wie onder ons heeft niet den Leeuw van Vlaanderen gelezen,
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als hij omtrent de 12 jaar oud was? Mij persoonlijk heugt die lectuur als iets geweldigs.
Toen ik den Leeuw las, en van Jan Breidel's heldendaden, heb ik me als jongen
dikwijls op fantasieën als de volgende betrapt: ik heb zorgvuldig mijn beide
armmouwen opgestroopt; daarna greep ik naar een inktpot, en op mijn bloote armen
schilderde ik met een penseel, links Jan Breidel, en rechts Pieter de Coninc. En zoo
begon ik, op mijn kamer, alleen tegen de Leliaarts uit mijn verbeelding te vechten:
ik heb daarbij wel eens onzacht tegen den muur gebokt, en me ook wel eens gekneusd.
Conscience leerde zijn volk lezen, mij leerde hij vechten.
Wie, als Antwerpsche straatjongen, op een onvergetelijke jeugd mag terugzien jeugd, waar de vertelsels op den keldermond en een bezoek aan den poesjenellenkelder
hoogtepunten van zijn - beseft onmiddellijk wat een invloed zulke dingen op een
kindergemoed hebben. Wij hadden in onze straat - waar trouwens de schoonbroeder
van Conscience woonde - ook onze vertelschool, en ik denk er niet zonder weemoed
aan: dàt was eigenlijk de goede tijd. O wat kon die Schavies liegen, en wat een
kostelijke histories leerden wij van Spietom en Piet Palings! ‘Rompoort, gaat open
en toe voor eenen halven sou!’ En ‘Drij haren uit den duivel zijnen bil’, en ‘Smidje
Verholen!’ Daar geeft de Geest van Conscience een trouw beeld van. Zoo'n leventje
hebben ook wij geleid, en ik weet niet of dit vandaag in de nieuwe stad nog wel
mogelijk is en bestaat? Zijn er nog keldermonden? Zoo neen, reken er dan niet op
dat er nog nooit een Conscience te Antwerpen zal geboren worden. De Vlaamsche
Wacht gelieve den wensch uit te drukken, dat er vooral veel keldermonden te
Antwerpen worden bewaard. Daar maak ik gaarne een voorstel van. Want beter dan
in lagere en hoogere scholen worden daar de elementen der literaire kunst onderwezen.
Conscience is rechtstreeks gegroeid uit de folklore van zijn stad. En daarom wilde
ik in dit woord van herdenking, dat geenszins een academische lofspraak beoogt te
zijn, een woord wijden aan de Poesje. Hij raakt zoo langzamerhand algemeen bekend,
die nationale schouwburg die aan den Bloedberg keldert. Terloops druk ik de vrees
uit, dat men bezig is deze diepstgewortelde Antwerpsche traditie te verbasteren. De
Poesje reist tegenwoordig de Nederlandsche provinciën af: nochtans gaat met de
lucht van den Bloedberg de eigenaardigheid er af, en een bad in het Kollewijnsch
kan niet anders dan nadeelig op zijn gesteltenis werken. Er moesten zware
uitvoerrechten op onze poesjenellen worden gesteld. Anders zullen

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

8
over een jaar of wat de onvergetelijke helden van Malegijs, en Oursson en Valentijn
en Genoveva van Brabant aan hun ijzeren staven hangen te roesten in een
folklore-museum. - Maar de poesje waar ik 't eigenlijk over hebben wou, zit in
Conscience's werk zelf, in zijn eerste werk vooral. Ik heb pas weer het Wonderjaar
en den Leeuw van Vlaanderen gelezen. En ik heb er over versteld gestaan, hoe
Godmaert en de Geuzen en de bende van Wolfangh, en hoe Jan Breidel en zijn
Macecliers en hoe al die dappere Vlaamsche ridders waarvoor de Franschen in het
zand moeten bijten aan de helden van het poppentooneel verwant zijn. Ze zijn alleen
getransponeerd: ze zitten in een heeten dampkring van romantiek, hun woorden en
gebaren doen episch en meteen houterig aan; als we niet zoo ontroerd waren door
de argeloosheid van den schrijver die zoo boeiend op zijn keldermond zit te vertellen,
dan zouden we wel eens durven glimlachen. Maar ondanks die folkloristische
geschapenheid, met wát een koortsachtige drift, met welke heilige opgewondenheid
schreef Conscience den Leeuw. De romantische liefde tot het Vaderland - die vlag
van de jaren 30, in welks plooien heel onze beginnende literatuur schuil gaat - flakkert
er u uit tegen als een vlam. Ja, dat boek is toch wel, in al zijn kinderlijke argeloosheid,
een grandioos boek: het is het Vlaamsche Boek, het eerste sedert de Vlaamsche
wedergeboorte. Men moet dat niet lezen met den speurenden blik van den critischen
onderzoeker, maar zich laten drijven op den stroom van de machtige bezetenheid,
de roezige koorts die er door hijgt. Conscience in zijn Leeuw van Vlaanderen was
de Ziener, de Wekker, de Heraut. Met dit boek heeft hij het slapende volk wakker
gebazuind, de muren van het franskiljonsche Jericho doen ineentuimelen. Zooals in
omwentelingstijden een hevige redevoering de gemoederen opzweept, zoo joeg de
Leeuw van Vlaanderen de heilige rilling door het luie loome Vlaamsche lijf dat
eeuwen had gesluimerd. En, was het jaren lang in onverschilligheid en armoedige
onmondigheid in 't duister neergezegen geweest, had het vroeger als de draak van
Siegfried op iederen por om het te wekken geantwoord ‘laat me slapen!’ - Conscience
- het Geweten - kwam, het Vlaamsche beest rekte zijn schonken, en het was wakker.
En Conscience zorgde er voor dat hij ons door zijn vertelsels den vaak uit de oogen
hield. En nu, nu nog zijn we nog lang niet ingedut. En dat we nu echt wakker zijn in
Vlaanderen, dat danken we vooral den wekker Hendrik Conscience.
Als ik van de Poesje sprak om Conscience's oorsprongen na te gaan dan moet u
goed begrijpen dat ik hiermede geenszins bedoel
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hem te verminderen. Integendeel, zou Ibsen gezegd hebben. Ik vind dat alles prachtig.
Dat alles heeft zoo verrukkelijk den toon van het echte. Het is de taal van 1830: de
zuivere romantiek, dezelfde die in Schillers Räuber den roover tegen den man die
hem verweet, dat hij vermoedelijk ‘nie geliebt hatte’ met zonderlingen ijver doet
uitbersten: ‘Jetzt muss ich Blut sehen!’ Bekoorlijke jeugd met uw grootsprakige
heldhaftigheid, wie zou u willen gemist hebben!
Conscience - in den grooten zin een eenvoudige naar den geest schreef voor
eenvoudigen van geest. Van die eenvoudigen is hij de toeverlaat, de schutsengel, de
St. Niklaas geweest. Hij had den eenvoud - wel niet dien grootschen eenvoud, die
het diepst menschelijke is als bij een Beethoven of een Rembrandt - maar die
ongekrenktheid door verstandelijkheid die den geboren kunstenaar kenmerkt. Hij
was simpel, enkelvoudig, argeloos. Conscience l'Innocent. Dit woord van Dumas
père is een vondst. Welnu deze onschuldige is het brood en de melk van duizende
broeders en zusters geweest: de bescheidenste onder hen, de boerenknecht, de
daglooner, de dienstboden, de schoolkinderen: zij genieten nog van hem als van
kermisspijze. Soms meende Conscience zelf wel eens, dat hij opzettelijk zoo naief
schreef, omdat hij wist daardoor wat zon in 't leven van vele in 't duister levenden te
zullen brengen. Maar had hij 't anders gewild, hij had het niet gekund. Conscience
was een kunstenaar tot in zijn intiemste vezelen, en zijn goedheid was de aureool
om zijn schoonheid. Hij was de volkomen oprechte, de onvervalschte volksjongen.
En als hij zijn heele leven de schoolmeester bleef, die zijn volk leerde lezen, dan
voelde dit volk daarin niets opzettelijks, en ons leeren was spelen.
Conscience leeraart niet, predikt niet, hij gaat ons voor met zijn liefde, en in zijn
parabelen spreekt hij zijn hart uit. Hij was als zij voor wie hij sprak: alleen het genie
van vertellen had hij meer...
Wat Conscience was voor de eenvoudigen, dat begreep ik laatst, toen mij de
volgende anekdote werd verteld: in een baanwachtershuisje kwamen 's avonds na 't
werk de werkers bijeen: ze hadden hun wekelijksche centen bijeengespaard om op
Conscience's werk in te schrijven. En een onder hen die lezen kon, zat bij 't kleine
lampje van de baanwachters, waarmede straks de spoorweglijnen afgezocht zouden
worden. Daar zaten ze, met de verweerde bruine koppen, met stijve blikken in 't ijle
te staren, en zij luisterden met stil kloppend hart naar 't verhaal: van de tengere
Machteld en van Breidel en de Coninc, die helden... En als ze dan van hun eigen
hoorden lezen, en Wat een moeder lijden kan, en 't Geluk van Rijk te zijn,
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en de Loteling... God, zij bestonden dus! Conscience had hen voor henzelf ontdekt.
Hij had hun gegeven den trots van een verleden, het bewustzijn van een heden,
de hoop op een toekomst. Hij was voor hen het dagelijksche brood en de levende
drank na den arbeid. Hij was meer nog: hij was de Liefde, die hen allen omvatte en
begreep.
Conscience is de Koning der Vlamingen. Conscience de Argelooze is oneindig
meer geweest dan een vakliterator, die honorarium opstrijkt en zich in een syndicaat
vereenigt. Conscience was een menschelijke gebeurtenis in zijn tijd en zijn land. In
de wereldlitetatuur is hij een idyllische verschijning, die altijd een eigen bekoring
zal hebben. Men zal later vooral zijn ethische en sociale beteekenis inzien en wat hij
voor een ontwakend volk heeft gedaan. De kunstenaar zal nooit dan met eerbied tot
zijn reine figuur opzien.
Wij Vlamingen hebben een behoefte aan helden en aan heldenvereering.
Al uit het zich te vaak in grootsprakigheid en decoratief, ons wezen is idealistisch,
wij streven naar volmaking, naar een hooger type. Meenen wij dat type te ontwaren,
dan vereeren wij.
Conscience nu is onze held: hij vertegenwoordigt voor ons het herwordende
Vlaanderen, en daarom hebben wij hem lief en trachten wij aan zijn gedachtenis iets
te geven van wat hij ons zelf in zijn leven en werk zoo heerlijk gemoedelijk heeft
geschonken.
Emmanuel de Bom

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

11

Pro Infirma
Heer! niet herdacht wat in onwetendheid
Heur vroeger jaren U wellicht misdeden,
Nu Gij haar laatste toevlucht werd, nu zij 't
Geluid beluisterde van mijne schreden...
Aanschouw veeleer, in onmacht neergespreid
Die linnen-witte handen, moegebeden!
En 't kranke hoofd, dat doornenkroon verrijt
Van lange nachten, slapeloos doorleden.
Ach! om de bleeke smeeking van haar mond,
God! om de klacht van haar gezonken oogen!
Om haar jong leven zonloos heengebogen,
En dat ze in smart van immer vruchtloos pogen
Nooit dan een woord van zegen voor U vond,
Gedenk haar, Heer! in eindelijk meedoogen!
En nu de dag ter rust heeft neergeleid
zijn rooder licht en lijziger rumoeren,
Wil onbewust herinneren me ontvoeren
Naar schaduw-blauwe kamer, waar ge zijt
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Wit-uitgestrekte, bleeke lijdzaamheid...
Ik voel uw oogen, zachte zwart-veloeren
Violen, droevig-starend, weer ontroeren
Zòò diep mijn hart, dat weet, en medelijdt!...
Toch! kon uw ziel mijn verren groet ontvangen,
Ik zeide u: zie naar Mei noch zonneschijn.
Hoe doen u bloeme'en vogelen zoo'n pijn,
En kinderstemmetjes en late zangen?
Kind, schouw veeleer, wat nimmer zal vergaan
Den gouden bloei van eeuw'ge sterren aan!
Ge zijt een waskaars die slank-edel rees
Op liefde-altaar. Smart die uw hart doorwroet
Is 't vratig vlammetje dat slinken doet
De witte weekheid van uw maagdlijk vleesch.
Ge zijt een roos die men om schoonheid prees,
En dààrom in kristallen vaas, aan voet
Van heilgen-beeld, eenzaam verkleuren moet
Tot àl uw geurenvloed hem eer bewees.
Wees als een druiventros die sappig zwol
En goud-blond blonk. Geprest door Priesterhand
Vult ge een hoog-gouden miskelk boordevol
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Met zoeten witten wijn van vroom geduld...
En wist ge, needre, wàt uw offerand'
Daarboven kan vergoeden vreemde schuld!
Al zijt ge ootmoedig, en verwacht niet
Dat vreemde uw nood gedenken zou,
Ofschoon uw lijden nooit een klacht liet
Waarom bewogen hart u meelij schenken wou; Toch is er één - maar gij vermoedt niet Die nooit, o moede, u gadesloeg,
Of u zijn zegen tegemoet liet,
En smeekend bij den Heer voor u genade vroeg.
Een die u wijdde - maar gij weet niet Om al uw vroom-verdulde pijn,
Verholen troost-gezang en leed-lied
Dat eens uit veler hart u zal tot hulde zijn.
Al droomde niet uw schuchtere ootmoed,
Dat vreemde uw leed betreuren zou,
Eéns wilde - ô bleeke die ter dood moet Dat veler liefde uw hoofd als nimbe omkleuren zou!

A. Lhorijn
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Oud-Lier(*)
Schoone oude steden zijn als de uitkomst van trage kristalisaties. Het is alsof de
menschen die eens in vroeger dagen samen kwamen in de gemeente en op die bepaalde
plaats uit den lande, hunne straten trokken, hunne markten en pleinen afbakenden,
hunne huizen bouwden, aan onbewuste schoonheidswetten hebben gehoorzaamd.
Geslacht na geslacht heeft elk volgens eigen aard, rijkdom en noodwendigheid zijn
burgerwoonsten, hallen, paleizen, kerken en kappellen, gasthuizen, burgten en
vestingwerken, opgebouwd en te samen gesteld binnen den traag-uitbreidenden kreits
der gemeente, zonder dat ooit aan die onbewust-voortlevende schoonheidswetten in
het minste is te kort gekomen.
De geslachten die bij den bouw aanwezig waren hebben het niet geweten. Noch
de razende rethoren en de Atheners die bewogen tusschen de zuilenrijen van het
Agora en de Propyleeën; noch het vuile Plebs dat vocht in het Forum en huilde rond
het rostrum om brood en spelen van zijne consuls en keizers te bekomen; noch de
kooplui die met hunne galjoenen, overladen met vruchten, grondstoffen en specerijen,
kwamen landen in de kanalen van Venetië; noch de bankiers en joden die schacherden
op de wisselmarkt te Frankfurt; noch de edellieden die hun degenstooten wisselden
in de donkere straatjes en in de beschermende schaduwen der paleizen en kloosters
te Florence hebben iets geweten van de glorie die hun te elken dag omgaf als een
schrijn van kostbaarheden.
Eerst na eeuwen en als het thans uitstervende geslacht het steden-bouwen had
verleerd, kon de uitslag bewust worden waargenomen: een gansche stad die tot één
kunstwerk bedegen is, kostelijk juweel dat uit de vernieling van den tijd en de
menschen is overgebleven en voortaan als eene zeldzaamheid moet bewaard en
beschermd worden tegen verdelgingsgeest en baatzucht. Wij eerst

(*) Etsen en penteekeningen door R. de la Haye. Tekst van M. Cordemans. Gedrukt voor de
auteurs door P. Van Rooy en A. de Brabander, Mosdijk, Lier.
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weten iets van het licht dat nu nog straalt uit de desolatie der puinen van het Parthenon
en wij weten het beter en innerlijk dieper dan de tijdgenooten van Phidias, die de
tempelgroepen daar, ongeschonden, hebben zien verrijzen op de blauwe lucht van
Attica. Wij eerst begrijpen ten volle een St Marcuskerk of een Dogenpaleis, die zijn
als droomgestalten en luchtspiegelingen, op den sterrenhemel der Adriatische zee.
Wij eerst hebben oogen gekregen voor den straatwentel, de vlak-uit-liggende pleinen
en markten van oude duitsche en vlaamsche steden, met hunne grillige lijnen van
bouw-massa's, waaruit torens en belforten rijzen en trapgevels kartelen tegen de
lucht.
Dat komt, geloof ik, omdat het oude stedenschoon niet meer in ons leven is, niet
meer in het Leven staat. Het is geworden iets buiten ons, waarlangs ons leven van
nu nog voorbijgaat, maar er niet in opgenomen wordt of opgeslorpt. Het is geen
werkelijkheid meer, het is geworden iets van kunst; iets afzonderlijk, als een schilderij
of een beeld.
Als wij het panoramiek zicht eener stad, hare globale massa, haar silhouet zooals
het teekent op de lucht, onder de oogen hebben, dan kunnen wij gaan denken aan
een mooi tooneelscherm en ieder afzonderlijk deel van plein of straat wordt voor ons
een wisselend en kleurig decor. Het is de onwerkelijkheid van het verschijnsel dat
er de pakkende bekoorlijkheid van uitmaakt. Wel is de mooiheid er altijd geweest
en hebben tijd en natuur er hoogstens wat ‘schilderachtigheid’ bijgebracht. Maar de
mooiheid kon zoo niet gemerkt worden omdat zij tot het leven hoorde. De schoonheid
in het leven is nooit zoo treffend als de schoonheid in kunst en gelijk Wagner het
gezegd heeft: ‘de kunst begint waar het leven ophoudt’.
Het is de brooze nutteloosheid der dingen uit het verleden die binnen ons een
gevoel wekt van melancholie en het is het gevoelige dat altijd het hoofdbestanddeel
blijft van het mooië.
Zoo worden de steden-schoonheden verschijnselen van hooger waarde dan welk
ander voortbrengsel van den enkeling, omdat zij zijn het werk van eeuwen en van
de gemeenschap op die bepaalde plaats van den aardbodem. Doch daar, waar de
vorming van de stad, niet het trage werk is geweest van den tijd en de samenwonende
menschen; maar de verwezenlijking van een algemeen vooropgesteld plan, door een
koning of keizer opgaat, zal de uitslag in schoonheid altijd minderwaardig blijven.
Berlijn, St-Petersburg, Buenos-Aires, ondanks hunne paleizen en koepels, hunne
standbeelden en fonteinen, hunne perspektieven en sieges-allees, hunne
wijdschpralende lanen
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met tropische palmboomen, zullen nooit die heiligdommen worden, waarheen door
de tijden, de beevaarten gaan en zullen gaan van alle denkende en voelende menschen.
Want het zijn mirakelen, de steden die hier en daar over de wereld zijn gesteld, als
Venetië, Moscou, Nurenberg, Frankfurt, Florence, Grenada. Het zijn kostelijke
juweelen die wij bezitten in ons land, als Brugge, Yperen, Gent, Mechelen,
Oudenaarde, sommige hoekjes in Brussel, uit Antwerpen en het liefelijke stadje Lier.
In al deze bevoorrechte oorden zijn er enkele plaatsen waar de bevalligheid of de
grootschheid hunne opperste uitdrukking hebben bereikt. Zoo zijn de Piaza San
Marco te Venetië, het Kremlin te Moscou, de Römer te Frankfurt, de Vrijdagmarkt
te Brugge, de Groote Markt te Brussel en onze begijnhoven. Daar is nog bewaard
het schoonste en lieftalligste wat aan mensch-huizen op aarde werd gebouwd.
Voor de ontwikkelingsleer is dat een merkwaardig verschijnsel. Want ook de
lagere diersoorten hebben hun eigen bouwinstinkt. De vogels timmeren en metsen;
de mollen graven hunne gaanderijen en delven hunne onderaardsche kasteelen. De
mieren hebben nesten met eene verwikkeling van straatjes erger dan te Londen of te
Parijs. De bijen, die meest ontwikkelde gemeenschaps-dieren, bezitten steden met
straten, pleinen, huizen en paleizen die met groote zorg en scherpe vernuftigheid zijn
ingericht. Doch nooit werd er iets aan hunne bouwkunst gewijzigd. Maar de
gemeenschaps-dieren die de menschen zijn, kwamen uit hunne spelonken en grotten
en op de plaatsen der aarde waar hunne ontwikkeling tot haar hoogsten luister gerocht,
loopen zij thans over vloeren van veelkleurige marmer uit den schoot der aarde
getrokken en treden onder gouden portieken en hebben langs hun pleinen en straten
het kantwerk ontvouwd van hunne gebeeldhouwde kerken, belforten en stadhuizen.
Omdat er sedert honderd jaar hier te lande niet meer gebouwd wordt volgens de
oude altijd ontwikkelende, onbewuste schoonheidswetten zijn wij de bestaande en
voortaan onveranderbare dingen op gebied van steden-bouw gewaar gaan worden
en hunne bekoorlijkheid gaan merken. Het zijn de meest ontvankelijke en tegelijk
bewuste menschen, als daar zijn de kunstenaars, die ons het best het oude
stedenschoon kunnen doen onderscheiden en proeven.
In ons land werd niet het machtige, het grootsche, het koninklijke verwezenlijkt dat
wij vinden in italiaansche steden, te Moscou
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of in Frankrijk. Venetië was eene Republiek van edellieden. Hunne woonsten langs
de kanalen zijn paleizen geworden. In Florence leefden tyrannen, die geslacht na
geslacht, al de kunstenaars van hunnen tijd aan hun hof riepen en tot hunne glorie
en hun genot lieten werken. De paleizen en cathedralen van het Kremlin zijn de
belichaming van de macht der czaren die waren de keizers en de pauzen tevens over
hun misprezen volk. Versailles en het Louvre spreken van eene koninklijke macht
die in ons land nooit bestaan heeft of denkbaar was. Hier leefden burgers, kooplieden
en stielmannen. Van de hertogen en graven die ons regeerden is bijna geen spoor
meer in de bouwkunst overgebleven, het is nu alsof zij nooit bestonden. De gilden
en gemeenten bezaten de macht en die hebben alles opgeslorpt. De helden die tijdelijk
uit het volk oprezen, als Breydel en de Coninck, verdwenen weer in de massa nadat
hun rol was afgespeeld. De hoogerbegaafde, de met koninklijke gedachten bezielde,
als een Jacob van Artevelde, die een oogenblik de macht en het dictatorschap in
handen hield, werd vermoord, en nooit zelfs in de dagen van zijn hoogsten luister
heeft hij anders gewoond dan in zijn ‘steen’ te Gent. De vrijheid van den enkeling
en het welzijn de vrede en de rust van het gemeenebest gingen boven alles.
De eenige prachtgebouwen die hier tot stand kwamen in de steden waren de
gemeenschaps-gebouwen, de kerk, de koophalle, het belfort, het raadhuis, en nog
droegen deze monumenten het merkteeken van een geslacht dat door taai werken en
zorgen was naar boven gekomen en bezadigd met zijn rijkdommen wist om te gaan.
Doch bovenal bloeiden in ons land de eenvoudige burgerwoningen, langs de schoone
wentelingen van straatjes en markten, de winkels, de taveernen, de steenen, waar elk
gezin zich afzonderde en onder eigen dak wrocht tot zelf-onderhoud en verbetering
van den stand. Die liefde voor het eigen huis was hier altijd zoo groot dat zelfs de
menschen die maar een kamerken wisten te kunnen bewonen, dat kamerken onder
een schaliën- of pannen dak brachten om toch de voldoening te hebben een eigen
haard te bezitten waar de houtblok of de stoof voor hun alleen brandde. Maar voor
wie voelen kan zullen die nederige huisjes zooveel zeggen als de italiaansche paleizen
omdat zij passen bij het volk dat leefde in deze landen en omdat er onder die lage
daken menschen hebben gewoond van ons ras die in rust en afzondering en taaien
arbeid hun eenvoudig leven leidden tot aan het graf. De opdringing van al die vele
lage blokjeshuizen met neerrandende daken vormt de schoonheid van onze oude
vlaamsche stadjes en dat is ook de bekoorlijkheid van Oud-Lier.
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In de ver-uit-strekkende vlakking van smaragdgroene beemden en lust-waranden,
met weelde van boomen en pracht van roode en purpere bloemtrossen; aan den boord
van het Nethe-water, helderspiegelend, en onder den praal van den blauwen
hemelkoepel, met de witte wolkenschepen, ligt het stadje als een bloei te midden
den frisschen bloei der natuur allerwege. Van ver gezien, is het zoo klein, zoo kostbaar
en zoo broos op de oneindige diepte van licht, die de hemel is, en boven den
heimelijken afgrond van spiegelingen, die het water is van de Nethe. Als de klokjes
uit Sint Gommarustoren den zang van den tijd gezongen hebben wordt alles stil.
Alleen geruisch van water dat henenspoedt. Een huizeken ligt verlaten en
klankvergeten, met ingekromd pannen dak en ijle donkere venstergaten, vlak tegen
de rivier. De verdere witte woonsten met hun roode daken hebben groene
boomgaardekens die strekken tot bij het water, waar hun takgewaai komt spiegelen
tot over den bruinen afgeblotten hofmuur die de kromming volgt van den vloed. Het
groen schiet welig op ter rechter kant van het verlaten huizeken en bladervleugelt
over het zadelruggend dak of laat zijne lange ranken heen en weer zwieren langs den
waterboord. Het stadje stroomt vol licht op dezen blijden zomerdag. Het groent
overal. Op den lichtgloed van de lucht schijnt de toren van Sint Gommaruskerk en
de spitse naald boven de kruisbeuk maar iets klein en precieus in de verte naast de
hooge populieren die hier naderbij hun donkere bladerbossen als zuilen tegen den
hemel stellen.
Maar ge moet in de diepste rust komen van het stadje zelf: op het Begijnhof waar
groeit het gras tusschen de reten der ongelijke geel-bruine kasseiën en staan de
huizekens onder de beschermende bladerweelde der oude breedgekruinde boomen
op de vesten. De opdringing der woonsten heeft hier een straatvorming genoodzaakt
die tusschen als die huizekens zwenkelt. Links en rechts en voor U en den hoek om,
loopt de kasseivloer voort, de witte geveltjes langs, met de poortjes, de
klein-gevensterde ramen en de groene luiken. De afmetingen der bouwen zijn
berekend op het stille eenzame leven dat daar binnen wordt geleid. Hier op den hoek
rust het dak als een kappe boven het vierkant van een gelijkvloers kamertje. Daarneven
gaat een puntgeveltje omhoog en schraagt het hellend vlak van roode pannen tot
onder 't groen der boomen op de vesten. Op den anderen hoek van het straatje staat
een hooger vierkant huis. Verder in de kromming van de stege zijn er blinde muren
en een houten hekken

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

19
vòòr een hofken en weer een huis al kleiner wordend in de diepte. Bij den omdraai,
ginder op den achtergrond, lokt een poortje, groen in 't wit gekalkte muurken. Het
groent er boven uit van blaren. Doe open het deurken en gij zult een hofken zien met
grastapijt en cypressen naast een kruis en spaansche kers die rankt met ronde
licht-groene blaren en oranje bloemen tegen nieuw ontdekte geveltjes. Verder en
verder rijen de stille nederige woonsten van rust, elkander verschuilend en verduikend
in de hoeken en bochten der straatjes die uitkomen en verbreeden voor den hoogen
statigen bekrulden en bebloemden renaissance-gevel der begijnhof-kerk. De
witgekalkte of zwartberookte baksteenen schouwen steken hoog boven de lage daken
uit. Het zijn reusachtige schachten met onbepaalde wanstaltige menschgedaanten.
Het zijn de huiselijke goden die den vrede bewaren van de haarden. Daarboven is
het blauwe uitspansel van den hemel met witte wolken op reis over de wijde vlakte
van de Nethe.
Geen stad waar ge meer den overmoed en de neerdrukkende macht gewaar wordt
van het éénige gebouw, van de kerk. Zij rompt boven alles uit. De toren, kort- en
sterkgespierd, staat te wacht voor de spitsboogramen die donker rijen rond het
middenschip, de kruisbeuk en het koor. Over de karteling der huizen van deze
achterbuurt is de kerk maar ten deele zichtbaar, doch als een zang draagt zij haar
verluchte en zon-verlichte zijgevel ten hemel op. De daken van de menschen lijnen
rechte hoeken op de lichte lucht. Hun deurkens kuilen donker diep. Hun kleine
vensterkens oogen somber en benauwd. Maar daar boven is de lichte verschijning:
een stuk van het kostbare schrijn, van het eeuwig-verblijdende Gods-gebouw. Traag
en zeker stijgen de lijnen van de freiten nevens het spitsboograam dat open bloeit en
opwaarts streeft in den hoogen puntgevel met het beitelwerk van steenen. Eene weelde
boven de menschelijke ellende!
Maar in die achterbuurten krijgt het stadje soms Rembrandtieke uitzichten. Op den
hoek van het steegsken, dat donker in de schaduw rond het kerkkoor kromt, staat
een oude verkankerde trapgevel, met vier klein-gevensterde ramen. Dat huis is met
een brug of liever een houten, met roode pannen gedekte, luifel, verbonden aan een
vierkante bouw daarover, zonder zichtbaar dak, als een afgeknotte toren waarvan
nog twee verdiepen recht bleven met hun donker-oogende
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bestoven ruitjes langs de twee hoeksgebouwde zijgevels op de straat. Dat is wat daar
te Lier genoemd wordt de Poort. Als ge binnentreedt onder deze nederige ‘Ponte dei
Sospiri’ geraakt ge op een binnenplein met ringsom armzalige kotjes waar ellendige
menschen wonen die nievers meer t'huis hooren. Heel deze stadshoek is als een schim
uit het verleden. De huizen die de poort vormen zijn als spookgestalten. Ze zijn tot
in het merg versleten, ze zijn verlaten en kunnen niet meer bewoond worden, zij
staan daar nu nutteloos voortaan met iets mat en broos in hun wezen als van dingen
die gedoemd zijn om te verdwijnen en maar wachten op een stoot om in puin en stof
te vergaan. Maar zie het wonder dat nu gebeurt: Over dat plein en boven de lage
woonsten is de hemel wijd en diep en niets dat zijne hooge koepeling komt
tegenstreven. Zoo ontstaat daar in den uchtend een lichtval zòò, dat de huizekens op
het plein verglinsteren in den zonnegloed en de trapgevel met de brug en de afgeknotte
bouw worden tot een silhouet van aandikkende duisternis, als een scherm op den
eindeloozen brand van de zomerlucht en de donkere Poort zelf als de vierkante
opening op een lichtpaleis, waarvan de glans over den drempel tot op de straatsteenen
vloeit.
De groote eigenaardigheid van vele vlaamsche steden is het water. Brugge heeft zijne
kanalen, Oudenaarde ligt op de Schelde, de Leie en de Schelde spoelen samen te
Gent, de Dyle loopt door Leuven en Mechelen. De kronkelingen van die stroomen,
de huizen die op de boorden staan gebouwd en spiegelen in den vloed, de bruggen
er over bogen, vormen die klassiek-vlaamsche uitzichten die Brugge wereldberoemd
hebben gemaakt. Het stadje Lier heeft ook zijn waterloop. Het is er zoo rustig onder
't loof der breedgekruinde boomen langs de Nethe. De oude steenen brug schrijdt
ginder met drie ronde bogen over het spiegelende water en de straatweg klimt er over
en loopt voort tusschen de oude buizen aan den overkant. De spiegelingen van het
water beelden donkere gewelven in de diepte en door die duistere spelonken komt
het licht schemeren van den verder vliedenden vloed. Aan dezen kant van het water
en bij den inkoom van de brug staat een hoog huis met vele donkere ramen. Op den
anderen oever staat, tot in de rivier gebouwd, de ontredderde klomp van een oud
klooster met onregelmatige venstergaten en de grillige lijn van daken en
schoorsteenen. De vermolmde gevel die langsheen de Nethe ontvouwt is verlevendigd
van 't licht en draagt den lach van het landschap dat ginder ver vermoedelijk moet
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opengaan. Want: van onder 't loof der oude boomen, ziet men, daar boven de daken
aan den overkant, de hemel klaar en klaarder worden. Een hooge slanke populier
wuift en doet teeken in de verte dat het stadje ginder ten einde is, dat daar achter de
huizen de zee van den hemel weer altijd verder strekt, het smaragd van de beemden
weer open vlakt en de purper en roode bloemtrossen wiegen op den wind in de
waranden; dat het licht ginder trilt en de zon heur glorie viert; dat de Nethe er als
een witte banderol door de weiden krinkelt om daar, heel wijd, ievers verloren te
loopen in het blauw van den einder.
Ik heb getracht met woorden te benaderen de voorstelling van Oud-Lier die de
kunstschilder Raymond de la Haye in vijf wonderschoone etsen heeft gegeven. Hij
werkte met de etsnaald als een natuurdichter die hij is, niet om het archaïeke, in een
oude stad gevonden, op overdreven wijze als een rariteit voor te stellen, maar om de
huizen en gebouwen, als lijnen en massa's op den hemel gezien, onder den asem van
de lucht en de machtige zwelling van het licht weer te geven. Zoo zijn deze etsen
grootsch gehouden. Het zijn als impressionistische landschappen, zoo de Nethe en
het Begijnhof. Het worden Rembrandtieke vizioenen als de Poort, die wel de
Lichtpoort zou mogen heeten en als die gulden verschijning van de Kerk boven de
schamelheid der menschenhuizekens. En hoe blij is niet de hemel boven het klooster
en onder het loof der boomen bij de Oude brug.
Heel dit werk is daarbij door een denkend en gevoelig mensch opgevat. De
penteekeningen die den tekst moeten aankondigen en verhoogen zijn van eene
sprekende beteekenis. Heel het bovengedeelte van het titelblad wordt ingenomen
door het ontluikende loof van een ‘heracleum gigantum’, de reuzenplant die daar
zoo welig groeit in de beemden rond het stadje Lier en op de boorden van de lieve
Nethe. De blaren zijn nog kroes en in hun kreuken en door eene eigenaardige plaatsing
van puntjes met de pen heeft de teekenaar den vluggen dons verbeeld die het eerste
lentegroen bezet en het zoo nesch en ongenaakt doet voorkomen. Dat is een begin,
een opengaan, en het titelblad noopt ons tot verder zien.
Op het volgend blad staat een slanke smeerwortelplant geteekend, met bloemen
die zijn op 't opengaan. De plant is rijp, het werk is rijp en nu volgen de vijf schoone
etsen en de tekst. Elk tekstblad is nog apart versierd met een statigen tak die als eene
bescher-
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ming wuift en eene voornaamheid brengt over de gemoedelijke woorden van M.
Cordemans die daar in schoone Plantijnletter op prachtig geelgetint Van Gelder
papier gedrukt staan. En na de etsen en den tekst komt er nog een blad met een enkele
smeerwortel-tak die lam en afgeleefd neerhangt, zwaar van verwelkte bloemen. Het
is het einde. Gelijk de schepper die ten zevenden dag gekomen, zoo heeft de goede
werkman hier 't verlangen uitgedrukt naar welverdiende rust.
De verzameling mag geen versierd boek genoemd worden. Het zijn al losse bladen
van schoon hollandsch en japaansch papier. Maar toch geven de penteekeningen
samenhang en volgorde. Daar is een aanvang en een einde en daartusschen een
edel-schoon werk. Het is met vereerende zorg dat onze handen en vingeren die
schoone groote bladen verleggen in den schalieblauwen omslag met de roode letters
van het woord Oud-Lier.
Jozef Muls
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Februari-liedjes
Nu wil ik zingen
- Lief, wees gegroet Want alle dingen,
Die mij omringen,
Zijn mij zoo zoet!
Lief, wees gegroet!
De dag staat open
Op 't wijde land.
En zon-bedropen
De menschen loopen
In bleeken brand.
Lief, bie me uw hand!
De huizen lijnen
Langs 't luchte-blauw
Op wijde pleinen
Verwasemt fijne
Blauw zonne'-en-schaûw.
- Lief, blijf me trouw!
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De bruine boomen,
Dees morgenstond.
In 't koester-droomen
Vol knoppen komen,
Dees morgenstond.
- Lief, bie me uw mond!
Uit zielsleeds karmen,
- Lief, wees gekust In uwe armen,
Door uw erbarmen,
Vind ik mijn rust.
Lief, wees gekust!
Lief, wees gekust!

Theo Weiman
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Jeugd in Boeien
Gansch verwonderd lag Max al minstens vijf minuten klaar wakker en hij verwachte
ieder oogenblik zijn bedgordijn te hooren wegschuiven met het dagelijksch norsche
‘allez paresseux’ uit den mond van den surveillant.
Maar het gewone rumoer van de ontwakende collegeslaapzaal met waterpletsen
en zeepruiselen bleef nog steeds achterwege.
Toen kwam opeens alles duidelijk voor hem te staan: 't was Zondag en ze mochten
een halve uur langer in bed blijven.
Met een zekere wreveligheid snokte hij zich om en trok de dekens op.
Immers 't was nu 't zevende jaar dat hij in 't college inwoonde en hij was in de
hoogste klas en sedert eenigen tijd had hij als een soort afkeer en een vage schrik
van de Zondagen omdat hij bij ondervinden wist hoe zwaar de weemoed en het
verlangen naar vrijheid hem bijzonder alsdan kwamen bekruipen.
Met denzelfden korzeligen zwonk keerde hij zich weer op den rug en lag nu
wijdoogend te staren naar het welfsel. Een vroeg leutig meizonneken scheen langs
de hooge boogvensters over de alkoven in de kamer; juist boven zijn bed ging een
zinken luchtbuis recht naar omhoog en door het dak naar buiten in 't klare zonnelicht,
en 't was nu net of er heel aan 't einde onder 't puntig kapken een klein
keersevlammeken te branden hing. Hier en daar werd een straal van uit een lampetkom
in een helle wemelvlek op de witte zoldering weerspiegeld.
Er begon nu gaandeweg roering en geluid te komen in de slaapzaal.
Ginder ver in den rechterhoek was er een zijne Zondagsche schoenen aan 't poetsen
die hij aan den moorddadigen collegeblink
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niet wou blootstellen; ‘poe-zof, poe-zof, poe-zof’ ging de ruige borstel over de
schoenmuil.
‘Hoe vervelend, dacht Max, juist een oude tram-locomotief die niet voort en kan:
‘poe-zof, poe-zof, poe-zof’.
Nu die stadsche stoeffer van tegen over hem die met zijn zeepborsteltjen over zijne
schaars-beschaduwde kaken begon te ruischen, ‘'t afscheren niet weerd die
drie-en-twintig haarkes’.
En zoo te allen kante de eene na de andere begonnen de alkoven te leven. Water
ploempte in de waschkommen, sleutelkens kriepten op de kleerkastjes, versch
gestreken hemden werden in gekreukel ontplooid en Max lag dat alles met een door
verveling geprikkelde aandacht te bespieden en te beluisteren toen plots met een
hevigen bons de deur tegen een beddenbeschot open vloog en met een afschuwelijk
scherp gegil wel twintig keeren achtereen in stijgend sarren een groote bel begon te
galmen; dan bóts daarop door den grooten platten neus van den langen mageren
bewaker dien Max zich achter het ondoorkijkbare bedbehangsel daarbij verbeelde:
‘Benedicamus Domino’.
Heel schaars wierd er geantwoord: ‘Deo gratias’. Die daar vlak bij de deur heel
hard op ‘uit welstaans’, ginder gesmoord achter een handdoek dan nog een andere
met zijn mond vol geeuwvaak.
Max zei hoegenaamd niets maar was integendeel al dadelijk vast besloten nu zeker,
niettegenstaande de halve uur slaapverlof het gebruikelijke ‘allez paresseux’, af te
wachten.
Doch de ‘Neus’ kende op zijn duimken de zwakke punten en wist waar er iets te
verrichten viel, en nog geen twee minuten nadien zoefden de koperen ringen van
Max' bedgordijn over de ijzeren staaf; nu ditmaal werden de beruchte twee woorden
vervangen door een korten knak aan 't einde van een paar beenmagere vingers en dat
kon enkel zijn knorrigheid aanstijven.
Het voorhangsel schoof weer potdicht en Max kroop uit zijn kooi, eerst zijne
beenen er uit geheschen, zoo zwaar ging het alsof aan ieder een looden bol hing, dan
op den beddekant gaan zitten en den danigen tegenzin uit zijn oogen gewreven.
Met diezelfde loome bewegingen trok hij zijn kousen aan en volledigde hij zijn
verderen opschik, besteedde daarbij uiterst veel tijd aan 't strikken en herstrikken
van zijn nieuwen paarsen das, die tusschen den dubbelen halsboord zoo mooi stond
op zijn blauw en wit gestreepte hemd, vorderde zoo langzaam bij 't kammen en
borstelen van de lijn door zijn dikken zwarten haarbos dat, wanneer
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de verdomde bel voor den tweeden keer weerhelmde, hij zijn vest en schoenen nog
moest aantrekken en met de rijgkoorden er ongebonden tusschen gestoken naar zijn
plaats ging in de rij.
De jongens stonden met de kleinen voor aan den trap in den langen gang nog
enkele stonden het teeken van beneden gaan af te wachten.
Hier en daar uit de rangen werd van voor naar achter en omgekeerd een vluchtigen
oogengroet of een snellen glimlach gewisseld; maar weldra op een hoofdknikken
van den ‘Neus’ begonnen de lederen schoenzolen van negentig paar voeten te doffelen
en te dommelen op 't parket en daalden de jongens in hun zomer-Zondagsche
frischheid den wenteltrap af naar de kapel.
Een voor een dopten ze hun vingertoppen in 't wijwaterbakje aan de deur, bogen
de knie voor het Hoogaltaar en schoven dan elk op zijn plaats.
Max was de grootste en de laatste juist voor den bewaker en na dat hij als in
verteederende toenadering hem wijwater had aangeboden ging hij ook geknield zitten
op zijn stoel.
Er hing als een ontastbare maar toch te vermoeden tulle van mystieke fijnheid
door de kapel; uit het groot geschilderd raam boven het altaar blikte de ‘Onbevlekte
ontvangenis’ met eindelooze zoetheid neder, groene en roode en blauwe zonnepepels
uit de gekleurde zijvensters hingen onbeweeglijk over den vloer.; in een ingetogen
stilte bogen de koppen der jongelingen, nog gesloten of half-ontloken rozeknoppen,
lijk de veldbloemen hun zusteren met eerbied voor over; dan de statige verschijning
van den jongen slanken priester die gebukt over den mysterieus gedekten kelk der
heilige Geheimenis uit de sakristij kwam aangeschoven.
Max, de dichterlijk aangelegde, onderging en genoot die schoonheid en wanneer
het zilveren misschelleken tingelde verzwond de wrevel van de slaapzaal geheel en
zeeg over zijne gevoelige ziel een zachte dauw van zaligen vrede.
Hij nam zijn kerkboek en bad in vroomheid mede de misgebeden en keek van tijd
een lange wijle naar het reine Moeder Godsgezicht of de ranke priesterfiguur die met
plechtige gebaren het offer der verzoening volvoerde.
Op het einde der mis gingen er eenigen te Communie; met gerekte stappen, de
oogen half geloken en saamgevoegde handen schoven ze tusschen de rijen naar de
tafel des Heeren.
Zoodra de jongens de kapel verlieten en de ‘neus’ nu met de kleinen vooraan achter
de deurpost verdwenen was zette Max snel
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den eenen voet na den anderen op zijnen stoel en snoerde in vijf, zes handige snokken
de linten dicht zoodat hij kant en klaar stond als zijne beurt om uit te gaan gekomen
was.
Op den koer was nu weer een geheel andere uitstalling van Zondagsche
buitengewoonheden die voor Max niet ongemerkt dooreen wemelden; de kleinen
hun bloote kuiten waren proper gewasschen; overal hoog-witte boorden en kragen;
de tusschensoort hadden lange broeken aan wier pijpen vreemd flodderden om hun
niet gewende beenen, al de schoenen waren geblonken, de meeste weerspannige
haarbossen waren met veel moeite en met veel zeepwater ‘en brosse’ recht gesteld
of lijk boterweggen in strepen plat gestreken; een had een nieuw pak aan en wierd
achtervolgd door een plaagzieke bende die met hun zakdoeken afveegende gebaren
maakten en gedurig riepen: ‘nouvel, nouvel’.
De musschen-colonie ook gewone kostgangers van 't college maar die als ze 't
gepeinsd hadden eens even een uitstapje konden doen naar de Groote Markt, die
kregen maar schaars zoo vroeg die woelmakers te zien en ze stoven nu op uit het
zand waar zij zaten te roefelen en gingen hun gestoordheid uitsjilpen in de latten van
het telegraafstel boven op de gebouwen.
Ieder had nu alrede zijn dagelijksche maatjes gevonden en de groepjes gingen
rond den koer achter elkaar op 't plankier of stonden in hoeken en kanten te babbelen.
Max met zijne mederederijkers gingen op zijn voorstel ginder 't einden staan en
vandaar, zonder spreken, liet hij zijn genietend oog over de bonte warreling dwalen
en monkelde stillekes om 't geen hij zag en hoorde rondom hem.
Wanneer de ‘Neus’ na dit twintig minuten lange luchtscheppertje de deur der
eetzaal open deed stormden de jongens elk naar zijn plaats op de bank achter de
groote dikke kommen zonder oor.
‘Masoeur’ uit de keuken en de ‘tabakpruim’ de oude knecht met zijn oorringen
wisten het heel goed: 's Zondags morgens eten de studenten lang niet zooveel
boterhammen als in de week; hóe het kwam dat wisten ze niet, maar stellig was het
feit en de stapels waren dan ook veel kleiner.
Weer kwam die zelfde knokkerigheid van te morgen in Max op en die verre
afschuw van dien langen, langen Zondag die maar pas had aangevangen en met drie
boterhammen had hij zijn bekomste en hij schoof zijn tas van vòor hem.
Het ontbijt was afgeloopen en de jongens krioelden weer

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

29
dooreen op de speelplaats in afwachting dat de hoogmis van acht ure zou beginnen.
Weer was er wat anders voor Max' klaarziende oogen; enkele minuten voor het
klokske van 't collegetorentje begon te tingelen kwamen de ‘quarts’ uit de stad op
den koer. Hier ook waren nieuwe schoenen, witte stroohoeden en helgespikkelde
dasjes te te bewonderen; maar 't bijzonderste was toch eén enkele oogpink van
Polleken die aan Max te kennen gaf dat hij zijn Zondagsche versnapering, van zestig
centiemen melkchocolade, tot hiertoe veilig had binnen gesmokkeld.
Wanneer de ‘neus’ die even door den piepjongen proffessor van 't zevende was
vervangen, weer op den koer verscheen en 't collegeklokske langs om sneller begon
te luiden schaarden de studenten weer in rij en doffelden ze een voor een het trapken
op, handjes in 't wijwater, kniebuigen en voor den tweeden keer zaten ze geknield
op de banken en stoelen.
Achter aan in het kerkje, langs den straatkant, was een ruimte voor 't publiek
opengelaten die met acht buiten-stijl stoelen en een paar offerblokken den naam van
openbare bidplaats waarborgde.
Gewoonlijk zat daar op dat uur een eerbiedwaardige dame met twee juffertjes tot
groote ergernis van den bewaker die alsdan zijn toezicht over de onbescheidene
blikken der studenten moest verdubbelen.
Max kon nochtans onmogelijk zijn oogen bedwingen omdat de aanblik van die
twee blanke vriendelijke wezentjes en die kleurige zomerkleedjes een gevoel van
innerlijke blijheid en een verre schijn van de wereldvreugde hadden gegeven de
vorige week.
Hij was er nu ook opgesteld en wanneer hij bemerkte dat de bruine stoelen nog
ledig stonden vertrok zijn wezen in een plooi van verdrietige teleurstelling.
De hoogmis begon, en noch het heerlijke orgelspel noch de sierlijke buiging van
den priester in groenen kazuifel, noch de mooie stem van den voorzanger in het
smeekende Kyrië konden hem in vredige stemming brengen en 't was met een
verschen glim van hoop dat hij bij het ‘Gloria’ zijn stoel omdraaide, maar helaas! de
‘bruine’ bleven onbezet.
Hij las nu éen voor éen in zijn gebedenboek de litanieën van 't Heilig Herte, van
Onze-Lieve-Vrouw, zonder veel godsvrucht alleen uit gewoonte.
De preek van den superior dien hij zoo graag aanhoorde om zijne schoone taal en
zijn verheven gedachten bracht wat afwisseling;
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doch daarbij kwam hem weer hinderlijk voor het regelmatige beurtelingsche van
linker en dan rechterbeen vooruit en de dikke buik van den predikant die juist uitpinde
boven het vlak van den stoel waar hij achter stond.
Toen de onderrichting gedaan was en de priester het ‘Credo’ had aangeheven nam
Max zijn paternoster en zat nu aandachtig te luisteren naar het verwisselend stijgen
en dalen van den hoogen tenor en het lichte koor die de gewijde gezangen volvoerden.
En binst het verdere verloop der mis bad hij een bijzonder gebed ‘pour connaitre sa
vocation’ en aanhoorde weer met innige vreugde het jubileerende hosannah en zuchte
mede om erbarmen met het biddende Agnus Dei.
Toen hij zijn rozekans terug in zijn zak borg trof hij daar een ongewoon voorwep
aan: zijn Zondagsche melkchocolade; met muizestille peuteringetjes wroette hij 't
papier los, brak er een stuksken af en bracht het heel behendig tusschen zijn drie
laatste vingers en zijn handpalm naar omhoog, en onder 't streelen van zijn neus met
duim en wijsvinger, moffelde hij 't lekkertje de nauw geopende grenzen van zijn
mond binnen.
Diezelfde oefening herhaalde hij nog een paar keeren en zoo eindigde dan eindelijk
de hoogmis en 't was met een zeker gevoel van bevrijding dat Max een kruis sloeg
en het trapken afftrippelde terug naar de speelplaats
Nu greep daar aan een gansch nieuwe bedrijvigheid; allerwege werden de vesten
uitgedaan en de witte mouwen opgesloofd; de blanke kaatsballen vlogen in lange
booglijnen door de blauwe lucht van eind tot eind over het plein of in de hoeken bij
het spel tegen den hoogen muur.
Hierbij klonken de heldere kinderkreten en de schrille keerende stemmen der
jongelingen die de geregelde aanduidingen en gebruikelijke signalen van het balspel
toeriepen aan hun tegenpartij.
En 't was een krioeling van vlug reppende beenen en zwaaiende armen, hoogroode
verhitte gezichten van de jongens in de gejaagde driftigheid van de geliefkoosde
uitspanning.
Max speelde ook, zonder veel belangstelling maar bijzonder omdat ge daarbij eens
heerlijk kondet zweeten en u daarna met waarlijk koel water in het pomphuis
verfrisschen; en ook hij wist hoe straks dat deugd zou doen in de studiezaal die
weldadige gewaarwording van lijfsvermoeienis en daarbij zijn boek te lezen.
De beurtenverwisseling van officieele en dienstdoende bewakers geschiedde schier
onopgemerkt in de drukte der woelende bende en
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velen waren wezenlijk verwonderd dat het zoo late was als ze kwaart na tienen den
bibliothekaris met den stapel boeken in zijn armen de speelplaats zagen opkomen;
maar Max had hem dadelijk in 't oog; hij was uiterst benieuwd of hij nu toch het ter
lezing gevraagde werk; ‘Arme Julia’ van Snieders zou krijgen, want ‘hij las anders
niets dan romans’ had de proffessor gezegd.
Wanneer dan zijn naam werd afgeroepen en hij 't verlangde boek in handen kreeg
staakte hij dadelijk de partij en begeerde nu maar seffens de bel te hooren gaan die
hen in de studiezaal zou roepen.
De handen en aangezichten waren afgedroogd, de beiaard had zijn deuntje gezongen
en 't allen kante na 't gebed in de studie werden de leesboeken opgestoken en na den
toelatenden hoofdknik van den bewaker opengelegd.
Max las in stille overpeinzing met begeestering soms en met innig medelijden de
gemoedelijk verhaalde geschiedenis van die arme Julia, fantazeerde er wat bij, en
dacht bij wijlen nog eens vluchtig met teleurstelling aan de afwezigheid der twee
meisjes uit de kapel.
En de vele bonte vlindertjes van zijn blije verbeelding stegen op uit de benevelde
weiden zijner mijmeringen en fladderden een voor een na een kort verwijl boven het
blond gebogen kopje van een jongentjen in de eerste bank, door de schuinsche
spleetjes van het tochtvenster naar buiten in de jolige meilucht; en zijne ontluikende
jongelingsziel spreidde haar blanke vlerken uit in de streelingen van de wekkende
warmte en het nieuwe licht der lentezon en dreef gestatig hooger door de week-blauwe
ruimten boven een heerlijk droomland vol ideale bloemen van teederheid.
Soms las hij dan weer heel snel door geprikkeld om met de arme Julia aan 't einde
van een hoofdstuk uit haar leven te komen, dan weer in dit wonnige gevoel van lichte
vermoeienis die nog kriewelde door zijn beenen lag hij behaaglijk tegen de leuning
van den lessenaar en moffelde met die zelfde handige bewegingen zijn laatste stuk
chocolade naar binnen.
Die twee leesuren in de stille studiezaal als er geen weekdaagsche gedruisch van
zware wagens voorbijrommelde, waren buiten de wandeling van vijf ure voor Max
de eenige goede van dien langen collegezondag.
Als wanneer de klingelende klokjes van den stadhuistoren het middaguur
rondjubelden in hun lustig liedeken had Max half spijt dat hij het nrme boekmeisje
nu juist moest verlaten en vond hij alleen wat vergoeding in 't vooruitzicht van den
beteren middagkost van straks.
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Er waren op de lage tafeltjes van den refter hagelblanke versche ammelakens
opengespreid, de meeste jongens ontvouwden een frissche servet, de soep was beter
en de versche groenten smaakten lekker en van lieverlede viel het roezemoezen der
stemmen stil en klonk alleen het ijverig getikkel van lepels en vorken in de schotels
en de gelijke stap in de kraaklederen schoenen van den ‘neus’ die maar altijd opnieuw
herbegon de lengtemaat van de eetzaal vast te stellen.
Na 't maal en 't dankgebed werd het kuddeke weer naar den koer gedreven. Het
was thans vrij warm geworden en 't stoofde tusschen die hooge grauwe muren en op
het zand van het plein waar de krachtig gerezen zon haar stralen over neer duwde.
Enkelen nochthans trotseerden 't geblekker van 't middaglicht en begaven zich met
dezelfde pret aan 't lastige balspel. De meesten stonden in de schaduw onder de
gaanderij of zaten op de banken langs den lommerkant; Max en zijne kameraden
hadden hun voorbehouden plekje bezet in den hoek aan de kapel.
Een zeker na-noensche welligheid deed hem lijk half indoezelen hij overdacht
weer het verloop van Snieders roman, maar de onvoldoenbare begeerte naar een
enkel middag-cigaartje druppelde als een bitter bijsmaaksken in die tamelijk tevreden
stemming.
(Wordt voortgezet)
Berto Van Kalderkerke
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Nocturne
Daar speelt een vreemde wijs
en mijne ziel aan 't treuren
vervolgt in vroom gepeis
het droeve droeve neuren.
Hoe kan het bitter leed
uit lang verleden dagen,
zoo onverwacht gereed,
weer schrijnend komen klagen.
Was alles dan verdriet
en 't blijzijn maar een droomen,
dat, als een ster verschiet,
nooit meer zal wederkomen.
O rankt niet allen op
gij bloemen van de smerte,
of moet uw laatste knop
ontluiken aan mijn herte.
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't Is of mij bloed ontvliet
uit vele klein kwetsuren,
mijn oog door tranen ziet,
dit kan niet blijven duren.
Het is mijn levensloon:
een boek vol leed te lezen.
Het had toch alles schoon
en beter kunnen wezen.
Verkwijnend kreunt de wijs
en mijne ziel aan 't treuren
vervolgt in naar gepeis
het snikkend stervend neuren.

26/1/13
Jozef Muls
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Vlaamsche Arbeid
Boekbeoordeeling
Enkele woorden, over enkele boeken.
1. Lichte Lanen, door Jozef de Voght.
Priesterlijke poëzie, waarop de zonne der wereld straalt; ontloken uit de diepste
drievuldigheid des geloofs, der hoop en der liefde van een hart, zoo bloeit ook deze
dichterlijke bloeme op den vruchtbaren bodem onzer Vlaamsche gouwen, - en ik
ben blijde in den vromen en rijken dichter Joz. de Voght een mede-broeder te mogen
groeten, en bijna een medeburger, vermits hij geboren is en woont in de stad waar
mijn moeder leefde.
2. Herwording, door Edward Vermeulen.
Dit is echte volks-kunst, zooals er ten huidigen dage behoort, en weinig wordt
geleverd. Het is niet aan iedereen gegeven te kunnen eenvoudig schrijven.
Deze roman leeft, zooals al wat de goede Warden Oom ons aanbiedt.
Zooals hij schrijft, spreekt het volk, en 't volk moet aangesproken worden in zijn
eigen taal.
3. Over het geluk. Uit het latijn van Thomas Van Aquino, vertaald door J. de Cock.
De vertaling is zoo klaar als het Latijn van Thomas, - en het gehalte is bekorend
voor denkers, - edoch, het zou nu ons allen verheugen dat Prof. de Cock, die zoo
gemoedelijk en vroom schrijven kan, in een klein, klein boekje, zoo klein als dit, de
toepassing zijner theoriën dede glanzen in een beeld, zoodat wij allen, voelings-wijze,
d.i. gelokt door een in- en door-leef-baar voorbeeld, - het geluk zien, vinden en
genieten.
Edoch, zoo reeds is het een puik-verzameld boekje, en voor wie het geluk
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werkelijk zoekt, overeenkomstig met het ideaal dat leeft in Jozef de Cock, is het in
zijn vorm volledig en volmaakt.
4. Avond-Bloesems, Magda Peeters.
Jong gemoed dat bloemig ontluikt, al zijn de bloemen nog niet allen van der
dichteresse-eigen-myrten kleur.
Heel dicht bij de materie, en heel dicht bij den hemel is de bewuste vrouw.
Die avond-bloesems zijn nog morgen-bloesems, - maar ze werden in knop
gedragen, zou men zeggen, gedurende een langen lente nacht, en ontloken in de
eerste zonne doch met de kleuren van den Herfst.
5. Moeders Deel, tooneelspel door Victor Delille.
Verschenen in 1906, werd nog niet gespeeld, hoewel de schrijver maar 1 fr. vroeg
voor de vertooning, advies aan de spaarzame Tooneel-bestuurders, die de Vlaamsche
tooneel-literatuur totaal vergeten, en altijd trekvogels van over de grenzen lokken,
alsof we hier niets konden.
Ware dorps-typen spelen daar een symbolisch-jong drama dat wel eens mocht op
de planken komen, zooals vele andere Vlaamsche stukken, die in de bibliotheken
verbannen worden, omdat het volk moet ge-amuseerd worden, en om andere redenen.
6. Moderne Kunst, Jozef Muls.
Zeldzame verschijning in onze literatuur, een boek over vreemde kunst, met
oorspronkelijke beschouwingen daarin. Enkele typen worden geschetst, zonder een
pedantisch globaal overzicht der Uitheemsche schilderkunst, - op vakkundig gebied
ware er natuurlijk ontzaglijk veel meer te zeggen over deze kunstenaars, waarover
Jozef Muls niet veel meer dan lof bazuint - vooral omtrent inlandsche kunstenaars
zou ik het met den schijver niet dikwijls t' akkoord zijn.
Allerliefst lees ik 't einde kapittel. De tijden die komen: ‘Ons volk zal zijn’ bravo,
doch allereerst, ons volk zal zijn wat men er van maakt. België is enkele eeuwen
achteruit, op alle gebied, zelfs op gebied van revolutiën. In België, om te gelukken,
b.v. in kunst, in handel, in alles, moet ge de sympathie winnen van een heele boel
menschen, die in u niet de zelf-waarde, de diepe grond van aesthetische of andere
waarde en verdienste zoeken doch die u willen gebruiken tot hun eigen klein
voorbedacht doeltje. De bodem die deugt zoeken noch waardeeren zij, - en als men
het volk wil veredelen is het meestal tot eigen profijt en in dit geval zal de kunst ons
volk niet redden, - verre van daar, want de kunst blijft de tolke van 't volk. Men
verheffe vooreerst 't zedelike en moreele peil onzer landgenooten, - daar is een
ontzaglijk dreigend gevaar, dat o.a. door het tegenwoordige militarism niet zal
ontgaan, doch veel-liever verergerd worden. Overigens daar doen wij als een
zeekapitein die in tijd van storm zijn masten zou verhoogen, om er met al zijn volk
op te
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klimmen en alzoo aan schipbreuk meenen te ontsnappen, het schip zal kapseizen,
vanzelf. Het leger is een pest voor het land.
Dit is alles buiten de critiek over Jozef Muls waarin ik terugtreed.
7. Verzen. Dit boekje is heel ongelijk, rijp en groen jong en oud, - 't seizoent er al
door mekaar, hier en daar flikkert een sterre, 't is kalm, - soms een gezelliaansch
melodietje dat medestapt, soms Bijbelsche psalming echoët in de verte. Het zijn de
eerste ontroeringen van alle christen-dichters die Jozef Muls heeft gevat, op ritm van
menschheid in Gods atmosfeer, de poëzie, die hij ons schiep om Hem weer te vinden,
zonder verblind te zijn, en toch aangelokt te blijven door zijn almachtigen glans.
Emiel van der Straeten

Kunstkroniek
Lamorinière
Het is immer zoo treurig te vernemen dat een echte kunstenaar stierf, een man, die
in voeling was met de scheppende waarheid en haar tolkte of haar tolk was.
Zoo dacht ik, toen ik op 24 November 1912, Lamorinière's tentoongestelde werken
overblikte - die erfenis-nàar-den-geest welke daar verkocht werd aan 't gemeene
publiek van alle vorm, met of zonder gehalte, vaatwerk voor alle ingave en inname
- het Zondags-publiek der steden.
Zoo het ook gewonelik gebeurt, als de kunstenaar dood is, had men het heele
‘Fonds d'atelier’ studiën, kopijen, onafgewerkte daden des kunstenaars uitgestald,
tot beschadiging zijner faam, - en ik bemerkte dat enkele werken, die de kunstenaar
zelf voor minderwaardig hield en achtergehouden had, een grooter bijval genoten
dan werkclik-naar-den-zin des kunstenaars voltooide gewrochten, weleer ten hoogen
prijze verkocht, en nu misprijsd door de jongeren.
Want de tijden zijn scholen, en de scholen in kunst, wijsbegeerte of godsgeleerdheid
zelve, keeren niet weder.
Wat er ook van zij, Lamorinière was een man die iets kon, en meer kon dan velen
die hem, daarom juist, afbreken - want dit ook is de oorsprong van vele scholen.
Dat uithalen van jongere werkjes is zelden goed, het deed schade aan vele
kunst-scheppers, zoo b.v. onze Gezelle, - het is eene totale onkieschheid tegenover
den meester, die zelf oordeelde dat zijn werk geen licht verdiende en, misschien,
omdat het toch iets van zich was, en uit zich, dat hij gegeven had, niet de moed kende
om het te vernielen. (Sommige kritiek-asters vinden
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daar dan ijdel voedsel voor de hun-toebeschoren verbeelding - want die hebben zij
ook eeniger-mate, - en ze willen ten allen koste, en tot hun eigen glorie, den
afgestorvene en de miskenning die hem trof herstellen, hem herscheppen - door hun
zoogenaamde herscheppende verbeelding - tot een posthume held, die niet meer zijn
eigen schepping, doch hunne schepping weze - eenieder heeft zoo zijn illusie's, ook
de criticussen... zonder verbeelding, of verbeelding genietend door een anders gunste.)
Veel jong werk van Lamorinière kwam dus te koop, sombere studie's, nog
ziekelijk-getoetst onder invloed der strenge wit-en-zwart-studie naar de natuur welke
elke degelijke carrière voorafgaat; - meer romantisch-ondoorvoelde kleur-verkwisting,
dan simpel, werkelik geborene en gebaarde levensuitingen, - meer bombast dan
zuivere indruk op grond van waarheid in verstaanbaren en vatbaren vorm geschakeerd,
- meer tegen-vormen, gestuit tegen 's kunstenaars eigen brein, dan werkelik-gedragene
vormen overgeschapen en belichaamd door 's kunstenaars talent tot leefbaar gewrocht,
- doch het doel, het enkel doel was immers, verkoopen?
De beeltenis van den overleden kunstenaar werd geschetst door zijn makker Van
Havermaet, welke meer talent, doch minder werkkracht bezat, en zijn lui-grillig leven
omwentelde ‘om een pint Leuvensch’ - doch welks leerlingen door de wereld kwamen
en naam verwierven meer dan Verlat's discipelen zelf. Heel die school schijnt nu
vergeten, sinds er een paddestoelige menigte van kunstenaars-zonder-talent de zalen
der tentoonstellingen en de geplaveide ziele-zalen der moderne
kunst-lichaam-bouwsels behangt. Maar ook dit opzettelijk vergeten zal vergeten
worden en de waarheid zal zegepralen, in schilderkunst evenals in letteren kunst. In
't voorbijgaan zij toch gezegd dat van Havermaet ‘poot’ had en dat zijn kunde reikte,
als hij 't wilde, tot de scherpste en diepste uitdrukkelijke lichtbeiteling der beste
Hollanders. Elke trek van hem was een beeld, - zooals 't Meissonnier kon, - en als
wij die kunst stellen - ook in letterkunde - tegenover de zoogenaamde kunst dergenen
die niets kunnen, dan nadat zij door honderd modellen of voorbeelden te hebben
opgeslorpt, er eindelijk een penne-trekje of een penseel-trekje uitpersen (expresseeren)
kunnen - dan vragen we, welke is nu de ware kunst, de eerste positief-scheppende,
of de tweede negatief-scheppende, die, zooals alle logen, nog 't voorrecht heeft in
zichzelven te mogen kunnen gelooven en dan juist valt, - zooals degenen die in niets
kunnen gelooven, toch nog kunnen gelooven aan een materieel levens-geluk, aan
een eigen geluks-waantje dat oorsprongt uit hun eigen vleesch, en uit het vuur der
aarde en dat dagelijks hen gek-scheert.
Nu, dit is een hoofd karakteristiek tusschen die beide kunstenaars, dat van
Havermaet vrank en frisch, met rechtzinnige en zuivere kleur werkte, zonder de
mengeling waartoe de jonge Lamorinière soms toevlucht nam, -
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naar wij vernemen door deze tentoonstelling - welke mengeling er ook toe bedraagt
zwart te scheppen daar waar licht behoefde, want alle onzuiver mengsel oorsprongt
en eindigt in duisternis, op alle gebied.
Die tentoonstelling ontkleedde meer den kunstenaar, in plaats van zijn
faam-gestalte, - die er dus ook prijkte - te stoffeeren; - ze ontblootte zijne kunst tot
de moeizame uitventing en ontsluiering van zijn
trage-moeielijke-omdat-gewetensvolle arbeid (liet hij er niet ten offer zijn wondere
levensvolle oogen, waarin een ziel de schoonheid van God's schepping ontving en
loofde in wederdaad?)
Want de bekendmaking der geheimen slachtoffert hun poezie en maakt hen spijs
voor 't gemeene, dat zoo ras tot uitwerpselen verteren kan, evenzoo voor den
kunstenaar, als men zijn procédé ontleedt, of zijn arbeid alzoo vertoont alsof hij
werkelijk nààr een procédé wrocht.
Dit konden wij dus, - door dit aantal kleine schetsjes en minder-werkjes vaststellen,
dat Lamorinière gewerkt heeft, druk gewerkt - en indien dit dan toch waar is, en mits
het ons zoo werd voorgesteld - weze 't tot zijner eere, en tot onzer leere.
Doch boven dit alles - want zij is steeds de zegevierende aller kunst en techniek
- heeft ons getroffen de zuivere poëzie van Lamorinière's werk; de poëzie van 't
manlike werk, na de wilde romantiek van 't jeugds-werk; echte poëzie is geen
jeugd-vlaag, zooals sommigen beweren, in welk geval die driftigheid eener
kunst-jeugd dan ook niet meer dan drift is en alzoo uitveunst, bijna eventijdig met
de verschijning van 's jong-kunstenaars-gewrocht.
Wij genoten echte poëzie, en dit, hoe wonder, wekt altoos in onpoëtische
gemoederen, nijd, jaloerschheid, haat, 'k zou zeggen bloed-knarsing die ontmuilt in
tanden-knarsing, - 't is vreemd, maar 't is zoo, - zag ik niet, op dien armen verkoop
van Lamorinière's nagelaten werken sommige lieden in verwaanden kring den
kunstenaar afbreken op alle wijze en in alle tale, - terwijl, enkele half uur nadien
dezelfde afbrekers weêr heimelijk de verkoopzaal binnenslopen... om te koopen, om zelf te koopen 't geen ze daar zooeven met nevendoel om ook de prijzen te doen
dalen, natuurlijk - belogen, beschimpt en bespot hadden; dit is de wereld.
Lamorinière behoorde nog tot een tijde, waar men elkaar, - om wille der schoonheid
- niet benijdde; - zijn kunst-kring was toenmalig een aristokratisch midden, waar de
echte kunst gevierd was - waar de modellen nog voorbeeldig mochten heeten en
enkele schoonheid mochten vertoonen, dewijl nu... aan wien de schuld? aan de kunst
of aan de Parijzer salon's, of aan de kroegwijven? aan den smaak van 't publiek of
de kunstenaars zelve?
Men zegt, die mensch had zulk een grootsch gedacht, zulk een hooge opinie van
zichzelf! - Gelukkig hij die in deze tijden nog een opinie kan hebben, en, mijne
vrienden, wij weten dat degenen die soms een hoogen dunk
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van zichzelf hebben, daartoe geheven worden door de laagte die ze omblikken rond
hen, nadat ze werkelijk en uit-zich-zelf-oorspronkelijk, op de kracht hunner
ziels-vlucht-macht, 't eerst zich openbaarden, en, natuur-lijk deden al wat ze konnen;
- wij weten dat die hooge dunk, meestal, wanneer echt talent aanwezig is, niet meer
dan gekwetste gemoeds-teerheid is, welke zich afzondert, - dat die hooge dunk een
soort weêrwraak is tegen de laagdunking der afgunstigen, - dat die hooge dunk een
noodzakelijk verdedigings-stelsel moet zijn; - en wij weten ook dat de allerhoogste
kunde moet... moet lijden door de amechtige belegering der onkunde, en dat deze,
in deze wereld en vóór den dood der kunnenden, de eer en de faam, en den roem, en
de onmisbare bekroningen, belooningen, beschenkingen en openbare eerbetuigingen
bejaagt waarop ze niet meer kan rekenen in d'andere wereld.
E.v.d.S.

Ontvangen boeken:
Clemens Besseleers: In Schaduwen van Dood
uitgave ‘'t Kersouwken’ Antwerpen 1912
Th. van Ameide: Verzamelde Gedichten (1906-1912)
J.J. de Stoppelaar: De Parelduiker.
Th. van Ameide: De Balkanstrijd.
J. Greshoff: Het Jaar der Dichters.
P.C. Brederode: Aphorismen
uitgaven van C.M.B. Dixon en Co Apeldoorn 1912.
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Baldewijn d'Ysere(*)
Eerste Graaf van Vlaanderen
Spelen: Baldewijn d' Ysere, Zotje, drie schalken, twee bisschoppen, de waard.
In een alleroudst herbergske van Vlaanderen, een groote ton naast de deure.

Voorspel
Tooneel I.
Een bedelaar (Baldewijn).

Bedelaar
Ziehier de herberg, waar het bier
niet meer deugt dan de waard alhier,
zoo heeft een bode mij bericht,
't betaamt dat ik hier wijsheid sticht,
doch wild' ik weten of de grond
der klacht in waarheid wel bestond
ziedaar de waard, 'k ben bedelaar.

(*) Alle rechten voorbehouden, ook in Holland.
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Tooneel II. - Zelfde, de waard
Waard
Wat wilt gij hier, gij Canteclaer,
die uwen mesthoop niet meer weet
of vlucht gij scherpen honden beet.
Vrees dat de strenge Forestier
u dolend vindt in 't land alhier,
dan hangt hij u aan d' eersten boom
en droomt gij daar uw laatsten droom
en kraait uw laatsten adem uit.
Bedelaar
Beminde waard, op roof noch buit
ben ik belust, ik dool omdat
ik voor mijn woonst geen huur meer had,
ik zwerf onnoozel zonder schuld.
Waard
Geen zwerven is 't dat zakken vult.
Zoek arbeid waar hij vindbaar is
niet hier in deze wildernis.
Bedelaar
'k Heb dorst.
Waard
Betalen kunt gij niet?
Bedelaar
Ach heer.
Waard
Voor 't minst zing dan een lied.
Bedelaar
Dat kan ik niet.
Waard
Loop naar de hel!
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Bedelaar
'k Heb dorst, een slokje water wel
zult ge me geven uit de bron.
Waard
Ik wou dat ik het geven kon
maar mijn katrijntje waakt er bij
de put is lêeg tot op de klei.
Bedelaar
Een slokje bier?
Waard
Nog beter dat!
alsof ik maar te brouwen had
voor bedelaren zonder geld
Ziehier een teugje als ge wilt
doch neen, - eerst ik - ik weten moet
of 't voor een dolaard niet te goed
is, ietwat zuur ververscht de keel
weinig is beter ook dan veel,
ziehier en wees dankbaar aan God
en ook aan mij, dat in uw lot
de hemel u een laving schept
waartoe gij geen verdienste hebt.
Maak u nu weg, eer dat mijn vrouw
mij dit verwijte als ontrouw
verspilling en kwadoenerij
omdat ik luiaards-lamheid vlei.
Bedelaar
De hemel geev' u 't wederloon
voor deze daad zoo grootsch en schoon.
en d' eedle Forestier van 't land
verneem de mildheid uwer hand.
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Spel
Tooneel I. - Zotje
Zotje
Bij ons Heere, 'k ben bezwaard
met allerkitteligsten dorst,
d' heele hel is in mijn borst
bij ons Heer, waar blijft de waard?...
En komt hij niet, de malle waard,
dan is hij zijnen naam niet waard
en 'k zal tot straf een malsche grap
hem spelen, malsch als 't hoppe-zap.
Bij ons Heere en Baldewin
onzen goeden Forestier,
'k sluite mij dees tonne bin'
de slimste waard vindt me niet hier.

Tooneel II. - De waard
Waard
Mijn Katrijne, scherp van neus,
zei me, binst ik 't biervat wiesch:
haast u, spoed u, waard Lowies,
in de herberg wacht een reus.
Ik heb zijn stemme daar gehoord,
het was een reus van fijne soort
vermits hij nu zoo kleene is
dat hij gaar niet te zien en is.
Ja reus, Katrijn heeft u gezien,
kom uit uw vel en toon uw ziel,
wij praten wat - als 't u beviel
en 'k schenke 't bier voor niet misschien...
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De reus is slim, hij komt niet uit
of is 't een dief, - is hij op vlucht,
of speelt Katrijn m' een Vlaamsche klucht
en ginds naar mij een spotje fluit?...

Tooneel III. - Een bende pageniers.
Knop
Mijn goede waard, geef ons een schaal,
de Forestier zelve betaalt,
ziehier zijn handschoe dien 'k tot pand
vertrouwe in uw trouwe hand.
Waard
't is d' eigen handschoe, ijzer-zwaar,
van onzen goeden Forestier
mijn goede broeders; tapt al maar
drinkt lêeg, al wat maar vol is hier.
Top
Uw hoofd is vol, uw vrouw is vol
en 't huis is vol, en toch is 't hol
en nochtans drinken wij die drij
niet uit, geef fijnste malvezij...
Waard
'k Heb malvezij die spritst en ritst
alsof een duiveltje hem hitst
ik zal hem halen, koel en versch
wat hij schuimt nersch in 't vat in pers.
(af)

Tooneel IV. - Roovers, Zotje.
Knop
Wiedaar?
Zotje
't Is Zotje maar.
Knop
wat deedt
gij in die ton?
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Zotje
'k verdronk mijn leed o edelmoedig pagenier
van onzen goeden Forestier dit is zijn handschoê, - zegt uw taal dan is hijzelf, fluks op de zaâl
van 't schoone grijze eenhoorn-paard
nier vér van hier, in 't land entwaar?
Knop
Wie weet de wegen die hij gaat
en wie zijn kracht die bliksem slaat,
de goede ijzre Forestier
is nu misschien al vér van hier.
Zotje
Die toover-handschoê, geef ze mij
Knop
Z' is al verpand voor malvezij
Zotje
Ik ben hier thuis, 'k sta borg voor 't geld,
zeg aan den waard, - en als hij scheldt,
zeg dat de reus niet vér 'n is
van wien Katrijne zwanger is.
Knop
Ziehier de handschoê, zotje-mal
ge kunt er haast in wonen gij
dat zij voor u geen doodskist zij!
Zotje
't Is zij die u begraven zal.
Knop
Geboren uit een vogelnest
mijn zotje meent u groot en sterk
gij kleinste loot der heil'ge kerk,
ik steek u in mijn binnenvest.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

47

Zotje
Ons Heere allicht 'n kent mij niet
ik ben zoo klein hij me niet ziet
maar met deez handschoê win ik d'aard.
Knop
indien gij d'ijzre Baldwijn waart.
(zotje af)

Tooneel V. - De waard.
Gezellen, 'k breng u allerfrischt
't wijnbier dat bruischt als 't kermis is...
doch zegt mij, was de reus niet hier
die mijn Katrijne zet in vier
zoodanig dat zij met een schop
mij wegjoeg van den spuulings top
waar ik 't zuurbier tot zoet herbrouw
en doode gist met suiker trouw.
Knop
Die reus was hier, en vroeg naar u.
Waard
Waar is die reus... en d' handschoê nu
een dief een dief is deze reus
mijn Katerijn' had goeden neus
'k zal klacht doen bij den Forestier.
Knop
Ontbied den Forestier niet hier
hij hangt u op om uw slecht bier
of braad u levend in het vier.
Waard
Wat heb ik dan ons Heer misdaan
mijn vriend, hebt gij 't niet zelf gedaan
hetgeen uw scherts in mij vermoedt?
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Knop
Elkeen moet weten wat hij doet
Sa makkers, drinkt uw schalen leeg
laat dezen bakken in zijn deeg
en wij gaan verder langs de baan
waar d'eiken warm in zonne staan.
Waard
En d' handschoê? d' handschoê, 't heilig pand
o heeren, eed'len, moord en brand
bewraakt op mij de Forestier en ik gaf u zulk lekker bier Knop
Mijn waard, wij danken u om 't bier
betaalbaar door den Forestier
maar d' handschoê hebben wij niet meer
de Reus heeft haar, en hij loopt zeer
(pageniers af)

Tooneel VI. - De waard.
Waard
Katrijn, Katrijn, uw geest is dol
en jaagt zelf handschoenen op hol
die heeren schenen brave liên
en waren hoff'lijk bovendien,
hoe 'n groote schurk moet ik zelf zijn
weerdig der heetste helle pijn
dat 's Heeren straf mij prangt om d'hals
weet Hij dan dat ik 't bier vervalsch!

Toonel VII. - zelfde, twee pauselijke boden (bisschoppen)
Rodoald
Zeg ons in waarheid, - nederig man
of heilige hand u zeegnen kan:
zijt gij dienaar der heilige Kerk.
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Waard
O groote man, - mijn eenig werk
mijn diepst verlangen is het heil
der ziel die 'k heb ontleend een wijl
aan d'hemel om te zijn een mensch
naar 's Heeren en Katrijne's wensch.
Jan
Kniel neer dan, mensch, wij zeeg'nen u
wees van ons weerdigheid niet schuw
en wijs ons, - gij die kent de streek
de weg die leidt naar Harlebeek.
Waard
Eerst links dan rechts, dan ommekeer
dan rechte voor en links alweêr
dan nogmaals rechts, dan schuins, dan dweers
dan ziet g'een weg recht als een keers
dien neemt ge niet, maar volgt het pad
dat als het niet geregend had
betreedbaar ware, doch nu gaat
g'er kruisweegs door waar 't hutje staat
van mijn Katrijne's halve broêr
en baadt dan door het vorschen-moer
Rodoald
't Geduld dat d' heil'ge schrift ons preekt
komt hier van pas, - terwijl ge spreekt
schenk ons een druppel honigwijn ge schijnt geen vreemdeling te zijn
in Vlaanderen, mijn goede waard
hoewel uw hulp ons onrust baart.
Waard
Ons Heer moog mij genadig zijn
op 't laatste uur, en zonder pijn
des hemels poorten open slaân
en mij vrij laten binnen gaan,
ik heb aan niemand ooit misdaan
maar mij heeft men veel leed gedaan...
o heeren, 'k ben een handschoe kwijt
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Rodoald
Een handschoe!
Waard
Ja zoo waar g' hier zijt
d' handschoe van onzen Forestier
Jan
d' Yzere Baldwin! was hij hier?
Waard
O neen, - maar gij zoekt hem misschien?
terwijl ik u met zorg bedien
mag ik u vragen... kent gij hem?
Jan
Wij kennen hem.
Waard
Uw hooge stem
roepe voor mij genade in
zegt hem dat ik hem zoo bemin
dat ik mijn leven geef voor hem...
Rodoald
Er spreekt een zonde in uwe stem
Waard
Ik heb hem niets misdaan, o neen
maar d' handschoe die hij gaf, is heen...
Jan
Wat is er van die handschoe, vriend
Waard
Zijn volglings volk heb ik bediend
met allerfijnsten malvezij
tot pand-betaling gaven zij
me d' handschoe van den Forestier
d' handschoe verdween met al mijn bier.
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Rodoald
Wij zullen spreken voor uw nood
doch wees ook onze gids-genoot
en wijs den Harlebeekschen weg
Waard
Wat moeten d' heeren ginder, zeg?
Jan
Spreek dan zoo vrij niet op, gij dwerg
aan bisschoppen der heilige Kerk
Waard
Bisschoppen in mijn huis! o God
Katrijn...
Katrijn
(in de verte)
Wat is 't
Waard
Niets... - zij verbrodt
het al, - ik dacht dat gij mij riep
de Reus is 't - hoog als een verdiep;
mijn heeren, 'k zal uw leider zijn
belooft mij dat geen hellepijn
mijn arme vleesch ooit braden zal.
Rodoald
Bemint gij Gode bovenal?
Waard
Meer dan Katrijn, meer dan mezelf.
Rodoald
En uw gebuur zooals u-zelf?
Waard
Hij heeft mijn grijze kat vermoord
en gaatjes in de haag geboord
(Trompetten)
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Waard
De Forestier, de Forestier
o heeren, zijt mijn voorspraak hier!
Rodoald
Vreest gij 's lands meester dan zoo erg?
Waard
Zijn blik ziet dweers door been en merg
zijn arm slaat dood al wie misdoet.
Jan
Men zegt te Rome niets dan goed
van uwen ijzren Forestier.
Waard
Hij kent het slechte uit 't goede bier
ja ja, de Forestier is goed
hij plet het kwaad alwaar het broedt,
wij slapen vrij met open deur
er hoeft daar zelfs geen waakhond veur
ach arm! die handschoe 'k weet het al
hij komt haar halen en hij zal
mij braden, heeren, heerkens toch
daar seffens had ik d' handschoe nog. -

Tooneel VIII. - De Forestier, zelfden
Waard
Hoogweerd'ge groote Forestier
barmhertig, wijs en goedertier'n
wiens ijzre arm de wereld wint
bescherm uw dienaar die u mint

Tooneel IX.
(Middeler wijl sluipt Zotje weêr binnen, zonder dat de waard het bemerke en duikt in de ton
naast de deur.)

Forestier
Straks zal ik hooren uw geval
en rechten zoo 't behooren zal
sta op en schenk mij 't zoetste bier
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Waard
O goedertieren Forestier.
Rodoald
Landheer van Vlaanderen, zie den ring
dien ik uit 's Pausen hand ontving
voor u, wij reisden naar uw slot
Forestier
Gezanten zijt ge dus van God
vermits zijn heiligheid u zond
Rodoald
Zijn heiligheid door onzen mond
en Frankrijks vorst door onze macht
meldt u dat hii uw komst verwacht.
Forestier
Mijn schoonvader erkent mijn vrouw?
Rodoald
Zijn heiligheid beloont uw trouw
uw oorlog en uw zege tocht
in 't verre Oosten - 't heel gewrocht
uws levens dat een glorie sticht
in Kerk en menschdom, heeft 't gewicht
van 's Pauzen invloed neêrgelokt
ten uwen gunst in de balans
die woog in Frankrijk's baat tot thans.
Ik meen, o edele Forestier
dat wij gezonden zijn naar hier
om u te melden vol verzoen
zelfs Frankrijks koning biedt zijn zoen
hij zal herkennen u als zoon
en schenkt aan Vlaanderland een troon
dien gij bestijgen zult als graaf
met volmacht onbegrensd en gaaf als eerste graaf van Vlaanderland
Forestier
Die eer verheugt doch koort me niet.
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Rodoald
Verwerpt gij 't graafschap dat hij biedt.
Forestier
Gij weet, zijn Heiligheid ook weet
dat ik verlost heb uit haar leed
Judith, dochter van Frankrijks-vorst
wiens hoofd nu rust op mijne borst gij weet dat schoone Judith schuw
voor 't vaderlik gezag gehuwd
heeft Engeland's koning Adelwolf
die in haar smart zijn leven dolf,
gij weet dat toen haar vaders wil
haar tegen hart en dank beloofd
had aan den vorst met 't trotste hoofd
die in de Pyreneeën heerscht;
en dat ik door haar min beheerscht
haar heb geroofd uit vaders hand
die haar zoo wreed had overmand Welnu ik wil dat zij, zoo trouw
erkend wordt als mijn wett'ge vrouw
als dochter-kind der Fransche kroon
en dat zij meêklim op den troon
van 't graafschap Vlaanderen, zij, gravin
trone naast mij, als heerscherin
of nimmer wordt ik Vlaandrens graaf.
Jan
O Forestier, zoo vroom en braaf,
niemand weêrstaat aan uwen eisch.
Forestier
Zooniet is 't oorlog, en ik reis
met al mijn krijgsvolk Frankrijk toe
Rodoald
Ziehier een brief lees zelve hoe
zijn Heiligheid en 'skonings woord
uw recht erkennen zoo 't behoort
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Forestier
(leest)
Vergetend al wat is geschied
de Koning Carle mij ontbiedt
met Judith zelf aan 't Fransche hof
Rodoald
Elkeen kleedt daar uw naam met lof.
Forestier
Hij schenkt me 't land dat pleint en zwelt
tusschen de Noordzee Somme en Scheld
met kwijtschelding van alle last
en eert me als een konings gast
indien ik hem bezoeken wil
dan schenkt hij mij het leeuwen schild
en slaat me als een dierbre zoon
zweerd-drager van de Fransche kroon...
Dit nu verheugt me, doch 't was recht
Ik heb gewonnen in gevecht
die eerbetuiging
Rodoald
Gij aanvaardt?
Forestier
'k Aanvaard, in naam der vrouw die 'k min nu waard, schenk volle kannen in
in 't land waar recht heerscht, heerscht ook vreugd
volvoerd is nu mijn droom der jeugd
in land van vrede koning zijn
Boden
Eer aan den vroomen Baldewijn
Forestier
Zeg me nu, waard - of deze streek
van Kortricke naar Harlebeek
niet meer door roovers wordt bezocht?
mij werd gemeld een stoute tocht
van wolven in een menschenvel
die stroopen door 't bebouwde veld
en reizigers veel last aandoen
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Waard
Eenieder moge 't kwaad vergoên
wat hij misdeed, - ik heb geen schuld,
Forestier
Gij weet, ik heb maar kort geduld.
Waard
O godsgestrenge, 'k weet van niet.
Forestier
Mijn oog in 't uwe schulden ziet.
Waard
Mijn laatste hop-koop is betaald.
Forestier
Van waar had gij het geld gehaald?
Waard
Uit mijn Katrijne's bedde zak.
Forestier
Hier schuilt een roover onder dak
Waard
Ik zweer 't u, wijze Forestier
ratten en muizen schuilen hier
maar roovers niet, tenzij
Forestier
de waard; ik zie 't aan 't sidderen van uw baard
Waard
Katrijne, help!
Forestier
Laat haar gerust
naar vrouweneed heb ik geen lust
ik zeg dat hier een roover schuilt.
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Waard
Een uil die alle nachten huilt
Forestier
Wie is die nachtuil, dronken kreeft,
is hij het die mijn handschoe heeft?
Waard
Een reus is 't als een boom zoo groot.
Forestier
Reus Finaert is al lange dood
hij spookt nog in der vrouwen hoofd
Waard
Als gij dan mij niet meer gelooft
vraag aan Katrijne die hem zag
Forestier
Ziet zij dan reuzen heel den dag?
Waard
Heb medelijden hooge Heer
terg uwen trouwen knecht niet meer
zijt gij niet graaf, g' hebt d' heerschappij?
uw eerste daad vergeve mij.
Forestier
Beken
Waard
D' handschoe is hier geweest,
Ik ben voor 't oordeel niet bevreesd
want ik heb haar geen leed gedaan.
Forestier
'k Geloof het, maar waar is zij dan?
mijn schalken, hangt mij dezen man
aan d' eigen gevel van zijn huis.
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Waard
Ach arm, o heer, heb medeleed,
ik zal vertellen wat ik weet;
drie vreemden kwamen in uw naam,
en zij dronken 't beste bier van 't kraam,
zij gaven d'handschoe als een pand,
en gingen weg
Forestier
Al welken kant?
Waard
Zuidwaarts;
Forestier
Eerwaarden, zaagt gij hen?
Rodoalt
Wij zagen niemand over 't ven.
Forestier
Schalken, steekt vuur en braadt den waard
die roovers warmt aan zijnen haard.
Waard
Ik niet, ik niet, o gnadig heer,
die vreemden, ik herken hen wêer,
't zijn uwe schalken zelf: die drij,
ze dronken al mijn malvezij.
Forestier
Zoo zoo! indien dit waarheid is
dan hangt gij zelf mijn schalken frisch
aan d' hoogste balk uws ratten nest doch 'k weet nog niet waar d' handschoe rest,
er is een roover in uw huis.
Waard
Op aard elk huisje heeft zijn kruis,
ik heb Katrijne, zij wordt oud...
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Forestier
Is zij het die mijn handschoe houdt?
ze kan daarmee niet pronken gaan
mijn liefste waard, - gij zijt belâan
met zware zonden op uw maag doch antwoord eerst op mijne vraag,
die handschoe...
Waard
'k Heb haar zeker niet,
ik zweer het bij ons Heer die 't ziet.
Forestier
Gij schenkt goed bier?
Waard
Ja, gnadig Heer.
Forestier
Zweer het zooals ge 't andere zweert.
Waard
Dat ik altijd goed bierke schenk?
Forestier
Zweer, zeg ik, of op d' eerste wenk. Waard
Mijn bier is altijd goed,
Forestier
Gij durft
niet zweren? gele kleur van schurft
bedekt als leugen uw gelaat.
Waard
Ik brouw mijn bier zoo het al gaat,
't bier is mij baas, niet ik het bier,
o goedertieren Forestier.
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Forestier
Hangt dezen man.
Waard
Genâ genâ,
heeren bisschoppen, voor ik gâ
ter helle, red mijn dierbaar hoofd
uw voorspraak hebt gij mij beloofd.
Rodoalt
Wij wisten niet dat gij misdeedt
Waard
Toch spreek ik geenen valschen eed,
wel ja mijn bier is soms heel slecht,
dat liegt aan mijnen wett'gen echt,
als mijn Katrijne mort en snauwt
dan is 't de duivel zelf die brouwt,
niet ik, en dan is 't bier heel zuur
en brandt de keel als helle-vuur.
Forestier
En dan zijt gij vol koppigheid
vol hoogmoed voor de schamelheid
dan wenscht ge d'arme lieden kwaad
en helpt geen bedelaar die vergaat
van dorst, of geeft hem helle-bier.
Waard
Vergiffnis eedle Forestier.
Forestier
Die handschoe!
Waard
'k Heb haar waarlijk niet.
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Forestier
't Zij zoo! gemilderd zij uw straf,
één schuld is van uw maag al af,
ge hebt bekend uw hartloosheid,
doch nu, brouwsel van heiligheid,
zult ge verdrinken in uw bier;
hop, schalken, schuift die tonne hier,
en vult ze met zijn bitterst nat,
doopt hem daarin en sluit het vat,
dan mag hij gisten tot hij goed
geworde zooals 't bier ook doet
(De tonne bijgeschoven)

Waard
Ach heer, ach heiligen, helpt mij
spreekt mij van zond' en schulden vrij.
Forestier
Dit moge zijn, doch immer moet
het kwaad der zonde uitgeboet,
stopt hem in 't vat en haalt het bier,
wij willen geen bedriegers hier,
in Vlaanderland heersche de min,
de Vlamen wezen een gezin
waar 't goede bier gedronken wordt,
waar d' arme man beschonken wordt,
waar elke waard goedhartig waakt
en langs den weg den dolaard laaft.
Waard
Ach vond ik nu die handschoe maar
en ware mijn Katrijne daar,
zij die 't verloorne altijd vindt
Forestier
Word nu in 't stervens-uur geen kind,
bereid u, 't uur is ernstig, waard.
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Waard
Eerwaarden, ach, ik sterven moet,
schenkt mij dan nog dit laatste goed,
hoort mijne biechte met geduld,
verlost mij van mijn levens-schuld,
en opent Petrus-hemel mij.
Forestier
Die gunste u gegeven zij,
eerwaarden, hoort zijn zwarte biecht,
en schenkt hem zoo het eeuwig licht
dat hij op aard niet heeft verdiend.
Waard
Een laatste maal, gij 's Pausen vriend,
gij koningszoon, en graaf van 't land,
op dezen dag dien Vlaanderland
zal vieren als een hoog-getij,
o graaf, heb medelij met mij.
Forestier
Welnu, mijn waarde waard, ziehier,
ik ben nog d' oude Forestier,
ik eisch het goede en het recht,
doch om de reed'nen die gij zegt,
en om veel andre die gij zelf,
en gij alleen onder 't gewelf
van deze ratten-woonst niet weet,
'k ontsla u van den duren eed
en ik vergun u 't leven wêer,
en zelf, want ik bemin u zeer,
gij Vlaming in den lande mijn, om uwen 't wil zal Baldewijn,
zooals hij menig veldslag won,
een wonder doen onder de zon,
ziehier de handschoe die u pijnt.
(hij haalt haar uit de ton waarin 't zotje steekt)
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En nu, loop ras naar uw Katrijn
die angstig loert entwaar in d' hel,
afwachtend 't einde van dit spel,
loop zeer en brouw uw bier nu goed,
zoo God zelf alles rijpen doet,
dat hij ons schenkt ons leven lang,
tarwe en druive, spijze en drank.
(waard af)

Tooneel X. - Zelfden, Zotje
(springt uit de ton)

Zotje
Ziehier het einde van dit spel,
al wat ge doet, doet het zoo wel,
dan juicht de hemel, en weent de hel.

Emiel van der Straeten
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Jeugd in Boeien
(Vervolg van blz. 32)
Somwijlen vlerkte een enkele eenzame reisduif heel hoog en pijlsnel door de blauwe
lucht; Max zag ze verdwijnen in de richting van zijn dorp; misschien was 't wel die
van den gekenden melker van aldaar bij wien hij 's Zondags in 't verlof altijd ging
opletten hoe de beestjes op den kijker neerstreken en na hun thuiskomgroet te hebben
uifgeronkt door de slingertjes naar binnen togen.
Hierbij ontspon zich nu weer in zijne rijke verbeelding het gansche bedrijf van
het duivenspel dat hij hier niet zien kon en kwam als besluit ervan de zekerheid van
vrijheidbeneming tastbaarder voor hem te staan.
Mieleke, zijn beste kameraad was ook een duivenliefhebber en daarbij een
vreeselijke leugenaar en op het nieuw vertelsel van zijn onkels wonderdadige
eerste-prijs-vliegers antwoorde Max in zijn krikkeligheid ‘maak dat de ganzen wijs’.
Binst de poos stilzwijgendheid die hier als van zelf op volgde overdacht hij wat
er verder nu nog moest of kon gebeuren dien Zondagnamiddag.
Zoo kortte toch de tijd; kwaart voor tweeën kwamen weer de ‘quarts’ uit de stad
op den koer en Polleken, de smokkelaar, bracht wat nieuws uit de buitenwereld.
Klokslag twee stonden ze opnieuw in rang en als het ‘silentium’ bekomen was
schoorvoetten ze nog eens de studiezaal binnen.
Het was nu weliswaar geen eigenlijke leesstond maar toch wist Max de arme Julia,
na lang zoeken, tusschen een ‘Grammaire Grecque’ en een ‘Modèles Français’ van
den zelfden omvang boven op den lessenaar te brengen en achter den stapel
woordenboeken open te leggen; want 's Zondags deed hij volstrekt niets aan studie
of schrijfwerk.
Met oprechte meewarigheid volgde hij het ongelukkig meisje weer een heel eind
verder door haren rozeloozen levenstuin en bleef daarbij in halftraanoogende deernis
staan toeven bij de geel dorre herinneringsbladeren langs de donkere paden van haar
bestaan.
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‘Tok, tok, tok, tok’ plots op de buitendeur.
De drij vierden der studenten schrokken lichtjes op uit de vredige stilte, tot zelfs
de welgedane professor van Poësis die in den katheder zat en - 't oordeelen naar 't
bleek zijn wijnkleurig gezicht en zijn half toegedikte oogskens - uiterst veel moeite
had om het dutjesduiveltje met brevierlezen van hem te houden.
De student-portier schoof uit de bank en opende; er werden van buiten naar binnen
een paar woorden gefluisterd; de deur piepte terug toe en de student ging op zijn
teenen bij den katheder staan waaruit de breede buste nu voorover boog naar zijn
fezelende lippen.
Aller oogen waren nu in begeerige afwachting alleen op den mond gericht van
den leeraar.
‘Monsieur Weymans au parloir’ lapte hij 't er uit.
De voorste koppen draaiden om, de kijkers der achtersten wenden naar 't midden
waar uit de zesde bank een ranke jongen met mooi-blozende wangen zijn overmouwen
uittrok en de zaal uitstapte. Hier en daar, op zijn doortocht wierd eens eventjes:
‘ge-pst’ of gekucht en Max en Mielekes blikken ontmoeten elkaar als heel toevallig;
een vluchtig verpinken en blije monkel werden gewaagd en niet opgemerkt door den
dienstdoenden bewaker, die de plaats van den ‘neus’ bekleedde maar zonder diens
sluwheid of achterdocht.
Die ‘Monsieur Weymans’ had een heel lieve zuster met nog veel mooier blozende
wangen, omdat het meisjeswangen waren en er zwarte krulletjes rond schaduwden;
't was zij die hem gewoonlijk bezocht en dan verving ze binst de vespers wel eens
de hoogmismeisjes op de publieke stoelen achteraan in de Kerk; ofwel verscheen ze
naderhand wel eens aan de vensters der slaapzaal als ze haar broers lekkers
wegbrachten. Zagen dan Max of Miele de kans beproefbaar om, al was het ook door
middel van eenen geleenden bloedzakdoek of een moedwillig verloren colknoopje
naar boven te geraken om Juffer Weymans van wat minder verre te zien, o, ze bleven
er zeker niet aan te kort, zoomin van als 't niet lukte, zich het onuitsprekelijk genoegen
te verschaffen van achter den ouden populier een kushandje te sturen naar 't bedoelde
venster.
Dat was het heele blijde visioen dat de twee vrienden zich wederkeerig toepinkten
in dien enkelen gestolen stond, en met ongeduld verbeidden ze in 't afzonderlijk
inwendig genieten ervan het beiaarddeuntjen van kwaart voor drieën met het einde
der studie.
En seffens stonden ze in een hoeksken bij elkaar, Max en Miele, en hun monden
herhaalden nu luide al 't geen waarvan daarstraks hun stralende oogen en hun vluchtige
glimlach hadden gewaagd.
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De groote wijzer op de uurplaat van den toren scheen aan de ‘elf’ te blijven plakken,
zoo vreeselijk traag verkropen de minuten en zoo vurig verlangden ze nu naar 't
ingaan der Vespers.
Het collegeklokske was ondertusschen beginnen te tjingelen met hoog metalen
stemmeken en eindelijk, daar verscheen de ‘neus’ als een lang begeerde blijde
gebeurtenis.
Weer stonden de studenten in een root en doffelden voor de derde maal de voeten
het ijzeren trapken op, dopten de vingers in 't wijwater en bogen de knieën.
Hoe slekke-langzaam schoof nu die lange rij naar binnen volgens Max oordeel;
hoe speet het hem nu dat hij de laatste beurt moest afwachten.
Maar niet zoodra had hij de deur dicht gedaan of zijn hoopvol gezwollen herte
kromp op een bolleken in een van louter spijt; de mooie rooze wangen en de zwarte
krullekes van juffrouw Weymans waren er niet en een zware weemoed overdonkerde
zijn wezen.
Als met tegenzin sleepte hij op zijn plaats. Het kleppen hield op en er kwam een
oogenblik stilte; maar daar kwamen uit de sakristij de wit-roode koorknapen en de
priester in rokket, het orgel begon onstuimig te dreunen in een wijdgerepte
voorspel-akkoord lijk een plotselinge windvlaag in bladerenweelde.
Maar luister, daar wordt de straatdeur opengedaan, er komt iemand lichtvoetjes
binnen, er wordt een stoel verschoven alles heel stille, maar Max had het toch zeer
duidelijk gehoord en weer hoopte hij dat het het meisje zou zijn.
‘Deus in adjutorium meum intende’ hief de officiant aan, en dan in koor daarachter,
‘Domine ad adjuvandum me festina’.
De stoelen werden omgedraaid en Max die deze beweging heel volledig deed
kreeg nu als verklaring van al de vernomen geluiden den witten borstlap te zien van
een zedig bukkend begijntje.
Een katterige kittigheid doorliep zijn gemoed en met een diepen zucht liet hij zich
op zijn stoel zakken.
Nu klonken van 't oksaal in regelmatig stijgen en dalen en 't afwisselen van den
voorzanger en het lichte koor de vesperspsalmen door de kapel.
De aanblik der dingen was nu voor Max weer heel anders en nieuw: de zon was
nu achter aangedraaid en de zijvensters en 't kleurraam boven 't hoogaltaar waren in
de schaduwzijde; het monkelende Moeder-Gods-gezicht had een vage trek van
weemoed bijgekregen, en er hing in den luchtkring der bidplaats een zekere zwaarte,
een namiddagsche slaperigheid en een avondmoeie lommerte.
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Heel voorzichtig werd nu de deurgreep verdraaid boven op de gaanderij, en even
voorzichtjes, als met een zweer in den hals draaide Max zijn hoofd om en zag
Monsieur Weymans zelf daar plaats nemen; maar aan den kant der buitenpoort bleef
alles heelemaal stil, uitgenomen het ergerlijke ritselen der paternosterbollekens van
't begijntje over het stoelvlak, en door een tik tegen Mielekes stoel deelde hij zijne
teleurstelling mede.
Voor den zooveelsten keer beschouwde Max de heiligenbeelden die van
weerskanten langs de zijwanden gereekd stonden, en verpoosde hij opnieuw een
lange wijle bij den heiligen Franciscus van Sales met zijn vurig rood liefde-herte
tusschen de fijne vingers.
‘In exitu Israël de Egypto’ trompette hoogluide de tenor daarboven, maar alles
werd weer dadelijk vakerig kalm.
Hij taste in zijnen zak naar zijnen rozenkrans en trachte te bidden maar kon
onmogelijk aan 't einde van een weesgegroet komen.
Dan nam hij den eenen achter den anderen de kerkboeken van de ledige stoelen
der koorzangers en begon ze te doorbladeren maar wijl hij niets vond dat zijn aandacht
kon stil houden, keek hij als onwillekeurig weer om, maar de buiten-stijl stoelen
bleven ledig en Weymans zat daarboven of er niets gebeurd was, en ten toppunt van
ondragelijkheid kwam ‘de neus’ nu van achter staan om hem den verderen lust van
omkijken voor goed te ontnemen.
Zoo verkroop die misselijke vespertijd en het lof dat met zijn wierookwalmen en
zijn blijde Marialiederen wat verkwikte, en 't was met een echt dankbaar gevoel van
verlossing dat Max de schemerende kapel verliet en weer buiten op den koer het
volle heldere zonnelicht en den klaren blauwen hemel aanstaarde.
De nieuwsgierigheid om te weten wat er van 't bezoek van Weymans geweest was
en 't raden en gissen er over met zijn vriend Miele hielden hem nu alleen bezig, en
toen hij eindelijk met veel omzichtigheid te weten kwam dat het eigenlijk maar zijn
broer was geweest die per velo door de stad kwam en eens even had aangebeld, was
er niets meer wat hem voor 't volgende van den achtermiddag belang inboezemde
tenzij de wandeling die nog komen moest; de nieuwe speeltijd en 't namiddageten
brachten maar geen enkele belangwekkende gebeurtenis in dit onafgebroken trachten
naar dien schijn van meer vrijheid waar hij bevrediging en zalving voor zijn heimwee
van verhoopte.
Wanneer te vijf ure de deuren werden opengedaan stormde hij met uitbundige
blije verlichting de trappen op om zijnen hoed te halen en zijn beste schoenen aan
te trekken, en na een laatsten kam-
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slag door zijn zwarten haarbos (wie weet wie moest hij nog niet groeten?) en nog
een blik in zijn spiegeltje stond hij alras gereed beneden in de rij om uit te gaan.
De bruine collegepoort ging open en de jongens stapten twee en twee, de kleine
vooraan met den ‘neus’ die den weg aanwees midden in de stille collegestraat. Max
en Miele sloten de reeks en hij keek maar altijd gedurig naar rechts en links naar hij
wist niet wat, maar toch iets dat hem blij verrassen zou. Maar de stoet vorderde
langzaam en de straat bleef rustig. Ze trokken de markt over die lag te blakeren met
haar witte steenen in de zon; nu wist hij al heel zeker dat als naar gewoonte de drukke
wegen nu ook dézen Zondag zouden vermeden worden, want ze gingen de lange lei
in die naar den Scheldekant leidde en er kwam niets.
‘Verduiveld’ alweer naar Vlasdorp, zei Max, die smerige ‘neus’.
En inderdaad ze togen de sasbrug over waar 't stinkende vaartwater over de balken
heen bruiste, de stap vertraagde nu aan 't begin van den dijk en de grooten met Max
en Miele aan 't hoofd moesten nu vooruit met de bezorgde aanbeveling: ‘Pas trop
vite s'il vous plait’ van den bewaker.
Alle wrevel verzwond plotseling uit Max gemoed wijl hij zijn blikken liet rondgaan
in de verte en rondom hem.
In gewijde schoonheid lag daar de stille Schelde in de kalme majesteit van haren
hoogtijstand.
Al zonnegoud en teer-weerspiegeld hemelblauw op haar effen breede waterveld
dat langs de wijde bochten in de verte uitdeinde en verpoeierde in blauwendigen
nevel tegen een dammenden berg van boomengroen.
Hoog in de bladeren der wemelende populieren suisde de wind: een onbegrepen
lied vol mysterie zoo zoet als 't fluisteren van minnemonden en tevens zoo eenig
droef als weenzuchten van lijdende zielen.
Een rilling voer van West naar Oost over het gladde Scheldewater; waar 't begon
naar 't midden der rivier rimpelden duizenden poeze-golfjes en verpinkten zoovele
tienduizende geel-koperen vonkjes; dan over den helft van den stroom begon het
weer te spelen naar bleek-rood en mauve en liep de siddering plat in een licht-grijze
effenheid tegen den wal.
In een draai boven wit-groene rietpriemen stond een troepke kopwilgen wier
verzilverde bladeren als met heele kladden spinrag omvangen schenen.
Kromme knokkelige notelarentakken zaten als onafgebroken schakeling in malkaars
vingeren vernesteld.
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Max voelde de pracht en de essentie van die maagdelijke Schelde-schoonheid in haar
pas ontvouwde tooisel van een nieuwgeboren Meinatuur, en met blijstarende oogen
vol genoegen vorderde hij zwijgend den weg langs den dijk.
Opeens aan een inham van den stroom joeg een warme bloedslag door zijn lijf en
zijn slapen bonsden bij den geweldigen drang. Een jonge schipperin verrast in haar
zwemoefening klauterde snel langs de zweerden op het dek van de schuit en verdween
luid gichelend in het ruim.
De bloote armen en de bruine nek en de plakkende badkleedij om dat jeugdig
vrouwenlichaam hadden die nauw-vermoede sluimerende krachten in hem
opgezweept.
En seffens daarna ontstond lijk een danige wroeging en een schaamtegevoel en
hij stapte nu vlugger door als om het kwaad te vluchten.
Gedurig wou hij weer omkijken en even dikwijls verduwde hij dat verlangen, maar
het vluchtig schandebeeld warrelde altijd aan weer voor zijnen geest.
Aldus verliep dan verder de wandeling in dezen gedurigen strijd van zijn kuische
collegejongensgedachten tegen de duidelijk dagende machten der natuur die hij als
iets onzeggelijks kwaads aanzag, en wat er nu rondom hem lag van wentelende
koornvelden en geelgroene vlaschaards ontging hem heel en gansch.
Zoo waren ze den dijk afgedraaid het kleine scheldedorpken door gewandeld en
langs den uitgebleekten steenweg weer terug aan de stadspoorten gekomen.
Hier moesten weer de kleinen vooraan en in lange reke trokken ze langs een
volksbuurt het stedeken binnen; de laatste, ongenadig de laatste phase van dit korte
tijdperk van minder knellende boeien dat voor Max weer zoo zonderling was
doorgegaan.
Het krioelde van kinderen in de wijk, ze kwamen met heele zwermen uit de donkere
gangetjes en morsige steegjes aanrennen; ze juichten in het late meilicht of zongen
op maat van hun lichte voetjes in huppeldans een lenteliedeken met onverstaanbare
woorden op jubelende melodie.
De vrouwen in groepjes bij elkaar voor de deuren gehurkt snaterden luide dooreen;
op een stoel zat een moeder met een busseljongsken tegen haar gedrukt; uit haar
wijd-open jak puilde een melkwitte borst en de kleine lag met het rood gezichtjen er
tegen aan geplakt.
De ‘neus’ die voorging bij de eersten bleef nu opeens staan
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en deed met zijn lange vingers gedurig knippen en wijzen om de rangen te doen
ineengaan en maar weg te komen van dit ergerlijk schandebeeld dat de moeder uit
het volk zoo argeloos vertoonde.
Maar Max had het weer gezien en die zelfde warmte welde weer rood naar zijn
hoofd en dadelijk wende hij de blikken naar den overkant.
Langs dit werkmanskwartier kwamen ze in de bijzonderste straat; hier was weer
veel beweging van terugkeerende wandelaars die langs beide kanten op de
gangboorden voortslenterden in luie Zondagsche behagelijkheid. Het was nog eens
een blije uitstalling van nieuwe lichte frissche zomerkleederen en kleurige
bloemenhoedjes.
Hier en daar liepen, tusschen de menigte, paartjes gearmd met een straling van
geluk op hun wezen, zelfs liep er een die Max over vier jaar nog in 't college gekend
had, zoo preutsch als dertig ook met een blozende liefje aan zijn hand tot groote
ergernis van den bewaker die maar immer aan vooruitsnelde en dan weer bleef staan
om de studenten te doen spoed maken.
De jonge vrijer had eens effentjes tegen Max als uit goed jonstige deernis
geglimlacht, maar hij had daarmee toch zeker niet betracht dit onbepaald verlangen
naar een groot geluk bij zijnen vroegeren medestudent zoo scherp op te wekken.
Aan het einde der straat achter de burgershuizen verrees de grauwe zware massa
van 't collegegebouw, de gevel in onnoemlijk vale tint, de hooge vensters half in mat
glas en zoo triestig zonder eenig gordijntjen of bloempotteken; zoo stond het als een
vast te betrouwen waarborg van tucht en een sterke burcht van gestrengheid midden
de wereldsche woningen der stedelingen.
Ze naderden dan meer, de jongens, de laatste oogenblikken van dit minder
bedwongen ademen buiten de kostschoollucht.
De bruine poort stond wagewijd open als begeerig om hun te verzwelgen; en de
eerste verdwenen in de zwarte gaping; Max' herte begon sneller te slaan in angstig
beseffen; twee en twee trokken ze den donkeren gang binnen, toen zijn beurt gekomen
was, keek hij nog eens om in de richting van de vrije stad en de poort plofte toe, dicht
toe, als om zorgvuldig den weg af te sluiten aan zijn vele vage verlangens naar verre
dingen in een vrije vroolijke toekomst.
Binst het avondmaal en de drie kwaart koer-tijd was Max al even mijmerend
sprakeloos als binst de wandeling.
Ze zaten weer op de bank tegen de kapel. De collegemuren waren wel hoog en de
poorten vast gesloten; doch boven hun hoof-
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den was de hemel open, wijd open als een niet te versperren baan langswaar de
droomen ontvluchtten en met de gierzwaluwen die rondslierden in de deemstering,
zweefden en stegen ze, maar veel hooger en veel verder dan die vrije vogelen zelf
over wereld-wijdsche parken vol milddadige schoonheid. Maar dan kwam weer
plotseling de booze geest met de schemerbeelden der badende schipperin en der
naakte moederborst de reine verzuchtingen uit hooger geluchte neerpletsen op de
platte modderwereld.
Al wat nu nog geschiedde liet Max volkomen onverschillig in zijn
weemoedsbezinking en zoo geraakte hij met de anderen op de slaapzaal.
Hij lag in zijn bed, moe en afgetobd van 't denken en droomen, te wachten tot de
vaak zou komen en zijn sussende vleugelen over hem spreiden.
't Een na 't ander vielen de geluiden stil, hier nog een kuch, daar nog een neus
snuiten tot alles stil werd, heel stil en de lampen waren uitgedraaid.
Maar de slaap kwam niet, en de voorvallen van den langen Zondag daagden weer
op, en de zucht naar vreemde ongekende dingen borrelde gestadig naar omhoog.
Om tien uren werd de deur heel zoetjes opengedaan en een heimelijk reuzelen van
kleederen deed zijn bedgordijnen heel eventjes opgolven, en hij werd opeens een
fijne cigarenreuk gewaar.
Dat was te veel, dat was tergen, spotten, uitdagen; die verdomde ‘neus’ met een
fijn riekende cigaar over de slaapzaal wandelen alleen om hem te judassen daar hij
zeker wist dat hij nog wakker lag.
En toen hij dacht dat de rooker ver weg was gaf hij een hevigen vuistslag op het
schutberd van zijn bed dat de kamer dreunde.
Dat was de machtelooze wraakneming van den negentienjarigen college student
die voelde dat de boeien knelden om zijn jeugd en helaas nog dieper zouden knellen,
want de ‘neus’ die de zwakke plaatsen kende snokte plotseling zijn bedgordijn weg,
lichtte met een elektriek lampje juist in zijn klaar wakkere oogen en siste tusschen
zijn tanden: ‘Je vous trouverai demain’.
Berto Van Kalderkerke
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Vers
Hoe schoon herleeft 't herdenken aan uw donkre prachten,
in maanbelichte, spieglende gedachtenmeer;
hoe blij-bekorend rijst in naderenden nachte
wat ik bij dage vlucht en als een zonde weer.
o Denk ik aan uw lippen die, van schoone logen,
gelijk de kuische bloem van kinderlippen zijn,
en aan de duistere bekoring van uwe oogen,
onrustig als de speling van een warmen wijn!
'k Ben lijk die goede schipper die, vol vreemd bekoren,
zijn angstige vrouwe groet en zoent zijn slapend kind
en op den stillen stroom, in rechte en zilvren vore,
zijn nachtelijke vaart ter Loreley begint...
Ik vreeze u, vrouw, maar de onrust van dees late wake
ontwekt uw beeltnis weer die naar mijn aarzlen bukt;
en 'k ril opeens of me onbeschaamd uw vingren raken
en ge op mijn naakte borst uw vuurge lippen drukt.

Aug. Van Cauwelaert
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Een Avond
(Fragment)
Nu komt er uit 't Herinneringsland
Een avond tot mij weder...
Ik weet hoe 'k nog eens zag dees avond rond me dalen, en hoe de zelfde smart die
snikkend in mijn harte lag, ook wegstierf met den dag. Toen ook was 't avond rood
als eene belofte van Vrede... toen...
Jaren en dagen zijn voorbij, en lange sliep die stond in d' onbewuste diepte van
mijn ziel.
Ik weet hoe 't herfste loof toen al mijn droomen droeg, zoo weemoeds vol en
schoon. Schoon omdat ze sterven moesten.
En jaren zijn heen...
Purperen mist stijgt op uit de velden, en omvat me als eene innige streeling. Ik ga
en denk..., ik voel me goed, heel goed; - 't is alles zoo zacht om mij.
Het gulden strand dat droomt ginds bij de wolken zee vervaagt; en Deemstering
met heur vingeren fijn ontbladert, als ware het eene roze: Mijn hart.
Ik hoor en voel niets meer dan stilte, de groote.
Ik ga... de boomen houden hunne takken over mij. De doode blaeren kreunen onder
mijn tred, en 'k geniet er van, langzaam, ... met zoet wrange pijn.
Mijn denken is niet meer. Ik voel heel dicht, heel dicht de Dood of de Eeuwigheid.
- O 't zoete streelen van den avond.
De dag is heen, ... en 'k weet alleen dat ik U nog lief heb, innig lief, al zijt ge zoo
verre in mijn leven.
O kom ik wil U bij me voelen; ik weet dat ge bij me zijt, ik weet onze zielen éen
en eeuwig, ... ik voel ze zooals de vraag en 't antwoord van een eenvoudig gebed:
onscheidbaar.
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Dezen weg gingen we nog eens langs, ... O, 'k doe mijn oogen dicht, ... ik voel uwe
liefde om mij als een zachte licht-sluier geweven uit Eeuwigheid. Ik ga, ... ik ga met
oogen toe, ... stil met heel mijn geluk, ... mijn rein geluk.
Mijn ziel is hel, als een pure offervlam, ... en 'k weet niet meer of 'k naar het Leven
wil of naar den Dood. Mijn liefde groeit, mijn liefde bloeit,, .. ik voel ze endloos
diep, ... diep als Wanhoop...
O... nu ben ik gelukkig; - weer zijn we saam en weer is het mei met bloesems blank,
... die geuren zoo zoet o mijn ziele.
De Lente is van vreugde rijk, en wij zijn jong; en wij zijn trouw als de Mei.
O God, ... ik wil gelukkig zijn...
'k Heb mijn voet gekwetst aan eenen steen. Ik sta pal, ik weet niet waar ik ben?...
hoe lang heb ik gegaan... hoe ver?...
Over mij met vreemde macht, is de kou gevallen. Mijn oogen staren. Ze staan zoo
wijd open dat ze geheel den avond ontvangen; 'k wil ze sluiten, ... ik kan niet meer.
Gindsch dwarrelen de raven in zwarte wolken neer... 't is laat in den Herfst... 't wordt
donker in de kale velden.
'k heb kou, ... mijn starende oogen willen niet meer toe...
O... die groote stilte, die leege kilte... de onheilsraven krassen.
En ik, ... sta daar; - midden die vlakke landen; heel alleen, een droomen bloem in de
handen.
Magda Peeters
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Op Goeden Vrijdag
Jesu Crucifixo
O Gij! die liefdewijd uw wachtende armen strekt
waarop nog 't vlammen van hel-roode wonden vlekt
en weenend naar de onzeekre mistenverten staart
of uw doodbloedende oog geen liefdelicht ontwaart..
Ik voel zòò diep in mij uw oogen liefdeturen..
Zòò diep in mij uw heevge wondenvlammen vuren...
Ik zie zòò wijd naar mij gestrekt uw bloedende armen
in 't godlijk-grootsch gebaar van eindeloos erbarmen..
En mogen wij, néérwanklend onder zondenvracht
- waaruit nog zwarte ondankbaarheid hoon-schaterlacht uw Liefdekruis benaedrend rusten aan het Harte
dat onzer zonden waan zoo heiligschennend tartte?...
Want ach! waar 't streelen van ons schuld-ontslagen hart
zijn troost moest balsmen op uw eindloos-droeve smart,
hebben ook wij het lijden van uw zielewonden
verfijnd met schrijnend-bittren gal van vele zonden..
... Mag zòò uw schuldig kind den Liefdegrond betreden
- waar nog de lijdensvlammen branden uwer schreden en met den balsem van zijn geurend-stille boete
den bittren gal van vroegre ondankbaarheid verzoeten?..

Paul Van Alderman
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Vlaamsche Arbeid
Muziekkroniek
De Missa Solemnis. - Wij leven in een tijd van ongebreidelde Beethoven-vereering,
een vereering zoo onbeperkt en algemeen dat die machtige persoonlijkheid bij
oogenblikken door een tint van alledaagsheid wordt overtrokken. Zijn portret, zijn
bust, zijn masker vindt ge in alle woon- en studiekamers, zijn sonaten op alle piano's,
zijn symphonie's worden gespeeld in al de concertzalen. Zij worden gespeeld en
herspeeld, tot oververzadigings toe. Beethoven, de wereldkunstenaar bij
uitnemendheid - ieder kent hem. Is die man wel te kennen? Bij de algemeene
bewondering van zijn werk schijnt het soms als ware hij voor een ieder begrijpbaar
en toegankelijk. Maar wanneer gevoel en verbeelding trachten en zoeken om doorheen
het werk het leven te zien van hem die in dat werk zijn leven heeft gegeven is het de
onmogelijkheid van dat pogen die ons plotseling brengt tot het helder besef van den
mateloozen rijkdom en diepte van die Kunstenaarsnatuur. Het is Taine die in zijn
‘Voyage en Italie’ voor mij het duidelijkst heeft uitgesproken wat als het meest
teekenende over Beethoven kan worden gezegd. ‘Il y a quatre hommes qui, dans les
arts et dans les lettres, se sont élevés au-dessus de tous les autres, tellement au-dessus,
qu'ils semblent d'une race à part: Dante, Shakespeare, Beethoven et Michel-Ange.’
- Une race à part! In al zijn onbepaaldheid is dat toch bijtend-scherp en juist.
Beethoven heeft geweend als wij en is gelukkig geweest als wij. Het leven heeft
hem gebracht aan den afgrond van de wanhoop en hoeveel duizenden zijn niet langs
daar geweest. Hij heeft bergen beklommen van waar hij uit een helderen hemel in
berusting en vrede kon neerzien op den mensch en zijn werk. Maar vóór hem hebben
anderen die toppen bestegen, die eenzame hoogten met hun barren, kalen grond,
waar de lucht stil is en rein en geen wolken het uitzicht belemmeren. Hij heeft daar
overal de voetstappen gevonden van de velen die er vòòr hem geweest zijn. Wellicht
heeft hij ze niet gezien, maar ze stonden er diep in den grond geprent. Naar uiterlijke
omstandigheden biedt het leven van Beethoven niets buitengewoons. Wat
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hinder en ergernis, ziekte, miskenning en teleurstelling, veel droefheid en bij poozen
uren van geluk en verlangloozen vrede, vormt dat alles niet, hetzij dan hier wat fijner
geboetseerd, daar wat grover gehouwen, het leven van iedere hoogere persoonlijkheid?
Maar waar Beethoven toch zedelijk sterker was en beter dan de meesten onzer daar
is zijn werk de uiting van een gemoedsleven dat doet denken aan een samenstelling
van geheel eigendommelijken en schier buitensporigen aard. De gevoelsdiepte en
gevoelskracht van Beethoven zijn iets geweldigs en toch blijft hij in zijn werk zuiver
en waar. Zuiver en waar zou ik nog anders willen benoemen. Laat ik hier spreken
van eenvoudig en gezond dan kan ik begrijpbaar maken hoe Beethoven in eenige
opzichten nog geheel anders groot was dan dien anderen reus - Wagner. Beethoven
is gezonder. Als Wagner verliefd is of, wat bij die dubbel-natuur hetzelfde is, geheel
objectief liefde weergeeft met den drang van de hartstochtelijkste persoonlijkheid,
daar is hij bij oogenblikken half razend. Zoo is er iets buiten-menschelijks in de
spanning van zijn voorspel Tristan en Isolde. Zijn treurmarsch bij den dood van
Siegfried is grauw van bitterheid en wrok. Trompetten en bazuinen doorscheuren
dien mokkenden doodenzang met kreten van haat en vertwijfeling. Er dondert een
oud-testamentische vervloeking doorheen de breede melodiënzwaai van alten en
cello's. Het is bij oogenblikken of de aarde moet opensplijten. En in zijn vroolijkheid
kent hij geen palen. Hij solt en dolt met Beckmesser als een kat met een bal en het
is of hij zit te grinneken van genot wanneer hij hem bont en blauw kan laten rammelen.
Dat zijn geweldenarijen waaraan Beethoven nooit heeft gedacht, maar niet omdat
de kern van die uitingen, omdat de gevoelens hem onbekend waren. Hij kende ze
allen en met hun sterkste stuwkracht. De rijkdom van zijn aandoeningen is bijna
nooit ge-evenaard. Dat men eens goed naga hoe de stemming van scherts hem bekend
was. Er zou uit zijn werken een opklimmende reeks kunnen worden samengesteld
te beginnen met de koddigste boert als in de ‘Pastorale’ om zich te verfijnen tot den
meest uitgezochten humor als in het Scherzo van zijn zevende sonate voor viool en
piano. En dergelijke reeksen, dergelijke gamma's kunnen worden samengesteld
waarschijnlijk in al de gevoelens die aan zijn toondichten het aanzijn hebben gegeven.
't Is daarom dat ik de uitdrukking van Taine zoo juist vind. Beethoven heeft al de
menschelijke aandoeningen gekend, ze weergegeven in alle denkbare vormen en
daarbij heeft hij ze allen geadeld. Men zou gaan denken dat Nietzsche blind is geweest
toen hij fantasieën schreef over de waarde en het wezen van den Ubermensch der
toekomst.
Graag zou ik nu uit het voorgaande een en ander in verband willen brengen met een
bespreking van de Missa Solemnis en het zou mij een lief ding waard zijn als ik dat
kon doen. Ik ben echter nog altijd niet in zekerheid
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over de waarde van dat werk. Ik kan bij de Missa Solemnis den draad niet goed
volgen. Ik heb daar aangrijpende fragmenten in doorvoeld en genoten maar als geheel
schenkt het werk mij geen voldoening. Zoo is, nader bepaald, de solo voor viool mij
altijd een teleurstelling geweest. Een solo voor viool in een werk van zoo verheven
karakter wekt de verwachting aan een lied van de hoogste schoonheid, aan iets
onovertrefbaars maar aan die verwachting wordt niet voldaan. Het vioolconcert is
veel aangrijpender en doet mij dan ook veel meer genieten. Zoo zijn ook de groote
fuga's die in het werk voorkomen wel uiterst boeiend maar werkelijk ontroeren doen
zijt niet. Wat de vorm van het geheel betreft raakt Beethoven hier, in tegenstelling
met Wagner, aan Benoit. Dat klinkt veel paradoxaler dan het inderdaad is. Ziehier
de bedoeling. Ontdoet een opera van het decor en de handeling, breng een mis in de
concertzaal en in beide gevallen hebt ge een Oratorium - een werk geschreven voor
orkest, solisten en koor. Nu heeft Wagner aan de muziek van zijn opera's door zijn
leidmotieven een eenheid weten te geven die de vaste samenhang van de symphonie
nabij komt. Door aan iederen persoon en aan iedere gedachte van beteekenis uit zijn
werken een thema vast te knoopen kon ieder thema in de meest afwisselende
toestanden opnieuw worden gebruikt en volgens de omstandigheden worden bewerk.
Zoo zijn die hernemingen altijd te rechtvaardigen en de meest afwisselende toestanden
staan nergens orde en vastheid van bouw in den weg. Zulk een eenheid is bij Benoit
nagenoeg niet te vinden. Wel bezigt hij eenige hoofdmotieven maar een groot deel
van zijn werk bestaat uit aaneengevoegde tafereelen zonder thematische samenhang.
Toch bewonder ik in Benoit een groote eenheid maar die is niet te vinden op de
partituur en kan ook niet in noten worden geschetst. Voor mij is de eenheid van
Benoit een eenheid van gevoel. Zijn prachtige lyriek laat u geen oogenblik los. Bij
de grootste afwisseling ontroert hij gestadig en dat is ook een eenheid al kan zij niet
als voorbeeld in een leerboek worden gesteld. Nu geeft ook Beethoven in de M.S.
een gestadige wenteling van beelden en gevoelens die zich niet laten samenvoegen
in de vaste omlijning van een symphonie of een sonate maar mij nooit hebben
vastgehouden met den band van uitstroomend lyrisme. Van tijd tot tijd worden
aandacht en ontroering gewekt maar de spanning houdt geen stand.
Toch is het moeilijk tot een juiste waardeering van de M.S. te komen volgens de
uitvoeringen die hier door de Maatschappij der Concerten van gewijde Muziek zijn
tot stand gebracht. Die uitvoeringen zijn altijd zeer middelmatig, wat oprecht moet
worden betreurd want die maatschappij beschikt over zulk uitmuntend materiaal dat
wellicht modeluitvoeringen zouden kunnen worden bereikt.
De algemeene leiding is echter in zeer slechte handen. Waar hij de herhalingen
bestuurt van een koor is mijnheer Ontrop volkomen op zijn plaats
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maar voor het orkest is zijn leiding waardeloos en mist hij ook alle gezag. Het
orkestwerk is dan ook altijd ruw. Van beschaving, van verfijning is nergens eenig
spoor te ontdekken. Waar de M.S. mij dan ook steeds heeft teleurgesteld durf ik die
teleurstelling niet grifweg toeschrijven aan gebreken van het werk. De indrukken die
ik er van heb opgedaan zouden mogelijkerwijze geheel worden vernietigd als ik de
M.S. eens kon hooren, uitgevoerd onder de leiding van iemand die waarlijk dirigent
is. Maar er valt vooreerst niet aan te denken dat ons in Antwerpen die gelegenheid
zal worden geboden.
Ruth Klop

Ongeknoopte Zemelen
Waarde Vriend, nu ik bijkans genezen ben, krijg ik eindelijk de noodige kracht en
lust om antwoord te geven op uw vriendelijk en vleiend schrijven. Ik geloof dat mijn
antwoord getuigen zal van voorzichtigheid en wijsheid, maar ik vrees dat het uw
verwachtingen niet ten volle zal bevredigen. Jammer! Want uw aanbod is zeer
bekoorlijk. Wat vraagt ge ook weer?
‘Wanneer gij zoo uw dagelijksche wandeling doet langs de vesten, waar ik u in
den tijd zoo dikwijls heb ontmoet, dan kunt ge vrij over zoo vele dingen denken.
Thuis gekomen, pent gij dan ter onzer intentie een en ander op een bladje papier, en
gij vertelt er over al wat u lief is, over al wat u wrevelig maakt, over al wat gij ziet
en hoort en leest, al naar uw lust en welbehagen.’
't Is zoo, het voorstel is verlokkelijk, en eenige jaren geleden, toen mijn bloed nog
heet en mijn baard in wording was, had ik geen drie tellens weerstaan, maar voetstoots
ja gezegd. Een jonge heer, die zijn neus voor 't eerst in de wereld steekt, ziet zooveel
landen die hij onontdekte Amerika's waant, ruikt zooveel Augiasstallen die hij meent
te moeten uitmesten, dat hij God zegent wanneer hem de gelegenheid geschonken
wordt zijn opgepropt hart te luchten, en de toelating om te grijpen naar bezem en
vork. Maar onder 't verloop der jaren verkoelt het bloed, verliest men den lust om
over alles en iedereen zijn zeg te zeggen, vindt men het een onbegonnen werk om
de menschen te verbeteren en de wereld te hervormen. In dien toestand ben ik nu.
Trouwens, mijn vriend, ik wandel niet meer langs de vesten, en ik denk ook niet
meer, evenmin als ik nog lees. Waartoe ook? Er is geen pleizier vast aan denken, als
men 't resultaat van zijn denken niet vrij en vrank mag uitspreken. En dat mag men
immers niet, vooral wanneer, wat veelal gebeurt, het denkresultaat een waarheid is
onaangenaam te hooren voor de menschen. De lieden zijn met de waarheid niet
gediend. Mundus vult decipi. Ze leven in schijn, in
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zelfbegoocheling, in leugen, en ze leven er gráág in. Beproef maar eens om den schijn
te storen, de begoocheling te breken, de leugen te ontmaskeren. Zeg hun de waarheid,
de werkelijkheid, geheel of ten halve. Ze zetten booze oogen, snauwen u af, maar
de waarheid aanvaarden of zich bekeeren tot de werkelijkheid, dat doen ze niet. En
wat hebt ge dan gewonnen? Ge hebt u vijanden gemaakt en de waarheid niet
bevorderd. Nee, vriend, ik ben wijs geworden. Leve de vrede! Laat de menschen
smoren in vrede! Ik ga leeren rooken en leeren wijn drinken, en laat de goede en de
slechte, de verstandige en de dwaze, de schoone en de leelijke boeken dan maar
verschijnen. Ik zal mij in mijn zetel zetten, met de voeten bij 't vuur, en ik zal ze
allemaal beginnen te lezen: de eerste soort zal ik proeven en genieten met
dankbaarheid en daarna zorgvuldig schikken op de plank; de tweede soort zal ik na
de derde bladzij dicht doen, en kalmpjes, zonder spotwoorden of verwenschingen,
deponeeren in mijn papiermand. Maar van 't een noch van 't ander zal de buitenwereld
voortaan iets vernemen, hoeft ze iets te vernemen. Zij kan mijn meening missen en
ik kan de hare missen. Zoo behouden we den vrede en zoo behoudt men zijn vrienden.
Pax, pax, pax hominibus bonae voluntatis. En als ge den vrede liefhebt, mijn vriend,
volg dan mijn voorbeeld en laat het volgen door anderen.
Van Masteluin

Ontvangen boeken:
Stijn Streuvels: De Werkman
uitgave van Veen, Amsterdam.
J. de Cock: Uit de Reistesch, II, (Prentbrieven uit Holland).
Dr D.A. Stracke, s.j.: Was Vlaanderen altijd tweetalig als nu?
uitgaven van ‘Veritas’, Ch. en H. Courtin, Antwerpen.
E. Paque, s.j.; De Vlaamsche Volksnamen der Planten
uitgave van Karel Bulens, Brussel.
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Geschonden Leute
Vijf of zes zaten er al te wachten in de schemerkoele herberg. Breed-schouderend
hoogden hun jong-mannenlijven achter de marmeren tafelbladen, den kop put-duwend
in de bruin-wasdoeken kussens van 't banken-beschot, de handen in de broekzakken,
pufzuigend aan hun loshangende pijpen. Hun pinten stonden al leeg. Ze lagen
beweegloos en zwegen, loom-uitgepraat. De bolle, molligwezige herbergiersdochter
stond leunend bachten den toog, poppig, niet wetend wat te zeggen nog over weer
en zon tegen die eendelijke kerels die toch niet aan den klap waren te houden.
Na een spanne ging er iets aan snorronken in de hangklok, heel hooge tegen den
muur, en binst, snokkig-kort, rellerig, perste daar een slagske uit. 't Wandelde rond
een poozeke en daarachter gewerd weer de vorige druilerigheid. De half-neergelaten
gordijnen hingen schichtig belicht voor de opene vensters en labberden rijzekens op
den adem van 't luie windeke buiten. Eronder spietste zonne binnen, hel-klarend den
grond en de bijstaande tafels, maar al dieper de herberg in, verwaasde het tot een
half-donkerte, verdonzend de jongens, verkleurend de schilderijtjes en
reklaam-prentjes aan den muur. 't Buffet alleen leefde in de schauwte, rechtop en
breed, getikkeld vol glimpend licht en glansklaarte in de spiegelglazen en pinten en
flesschen. Buiten, heel de wijdte vol boven de vaart en verderop in de hoven, was 't
een laaiing van vurende nanoenzonne, sprietelend 't geluchte uit dat het zeere deed
aan de oogen. Geen geruchte klankte daar ergens.
Frans Beelen tort in, rood en borst-jagend net of hij geloopen had. ‘Wat een hitte’
zei hij en met een plomp liet hij zich op een stoel nederzakken. Ze zagen eventjes
zijlings en knikten. Hij kreeg bier. En achter die roering gerochten zij weer te suffen,
lui nog en stroef van den langen tocht door de schroeiende zonne en 't verdorrende
stijf-zitten in de nanoen-studie tevore, deugdelijk-voelend alsaan hoe de lamheid
wegtrok uit hun beenen en hun rugge, nu ze
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daar makkelijk lagen, breed-rustend in de malsche koele kussens; en niets te denken,
niets te zeggen of te doen, enkel voor zich uitkijken en lutten aan hun pijp. 't Was
afgesproken om half vijf, maar geen enkel die waarachtig meende dat de achterblijvers
te lang toefden, weldadig als ze nu zaten buiten zon en warmte, met een heel spanne
vrijen tijd voor zich uit, geduldig wetend dat de leute toch komen zou. Langs de
vensterruimte stromptrantelde een koppel ruggeglanzende peerden voorbij, met
erachter de drijver, kopgebogen, moe sjokkend, en na een ijlte waarin 't jaagtouw
klimmend lijnde kwam 't schip aangegleden, hoog-zwartend 't volgestapelde dek in
de kleisterende zonnigheid; nog een daarachter, en nog een, eenbarig-trage schuivend
en geluidloos in 't onzichtbare water.
De dochter alleen had hem zien aangeslenterd komen. Blij zich te mogen reppen
drentelde ze vlugvoetend de voordeur uit, met een gewaai van heur rokken om de
dik-ronde beentjes. Toen merkten de jongens hem ook.
- De Pif is daar ook, zei Ture. Hee Pif!
De Pif keek eventjes binnen, maar antwoordde niets en zijn lippen fronsend onder
den rossig, al-mannelijken knevel zette hij zich. Met een wijd gebaar nam hij zijn
hoed af en begon zijn haren te wrijven, die nat-sluikerig plekten op zijn kop en om
zijn scharlaken gezichte. Hij bestelde een ‘bockske’ en lei zich achterover op 't ijzeren
stoeltje, de beenen breed-rekkend en aldoor omhoog-puntend zijn snor. Dan bleef
hij liggen, de duimen in de armsgaten van zijn onderveste, trommelend op zijn borste.
Den hoed had hij beschuttend over zijn oogen gezet en de rand lijnde dicht-evenwijdig
met zijn lang-scherpe pif-neus. De zon beklatste hem geheel, verkleurend zijn kleers.
De jongens waren dat gewend van den Pif. Die moest altijd zonderling en
belangwekkend doen, toonen dat hij 't geboren heerke was, voornamer en beter-wetend
dan zij, verplantte pummels. Ze wisten wel dat 't er maar boven-op lag en 't enkel
gebaren waren, maar altijd en konden ze 't niet hermen.
- Nog een schup bijdoen, Pifke! gekte Ture.
- Laat hem verweren, zonne doodt best de mikroben! zei een andere.
- En 'k gis dat hij er kruipen heeft! treiterde Ture terug.
Pif verpinkte niet, mopperde iets van zeeveren en tril-oogend voor-zich-uitziende,
ging hij een praatje aan met 't meisje dat zich bij hem gezet had. Hun woordekens
kwamen moeilijk binnengesoesd en
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geen van de jongens die nog repte of er acht op nam. 't Belang was al weg en ze zaten
weer dof.
- Dat 't bij ‘Mijnheer’ zoo stil eens was, asemde Monne, 't was tien jaar verlengenis
aan den vent zijn leven. ‘Ze zeiden niets, maar geleidelijk kwam er op hun wezens
een monkel om al de leute en 't rumoer, die ze bij dien heer in de vlaamsche lessen
begingen en beleefden. Ture leek binst moeilijk te verkroppen dat de Pif nu bij 't
smoezeke zat en hij klopte met zijn pinte om versch bier. 't Jong kwam binnengewipt.
En geen stond later kletsten de glazen deurvleugels weer open en arm-zwaaiend,
rollend zijn eendelijke schouders, met den eigensten plof-klompenden soldaten-stap,
waarmee hij eenbaarlijk en altijd te laat klas en studie intort, donkerde Lubbe binnen,
rechte tot midden de zaal. Snokkend wendde hij zich op de hielen en hoog-breedend
zijn lijf, plantte hij zich op de pootige beenen en monkelde, zwijgend monkelend
zijn onnoozelen negerslach om de dik-krullende lippen en parelen tanden. Dan eerst
boog hij en groette: Salut, la compagnie!’ Lubbe was de prachtige vleesch-kerel met
krulligen negerskop en negerslippen, de reus, 't zienlijke hoofd van de klasse, de
breede rug waar alles op donderen mocht en die 't te verduren had overal. En nooit
veete dragend om den geleden spot, seffens weer kalm en zoet, schapig goed als
onbewust van de ruimte die hij innam op 't eerdvlak en van de schrikkelijke kracht
van zijn armen.
Lijk ze hem fijn gemerkt hadden ontspanden de veeren van de jongens hun leden,
de wezens herrochten te leven, de ruggen en armen kwamen los.
- Wel, Lubbe! Bravo, Lubbe!
- Als 't om te wandelen is, is Lubbe wel op tijd! 't Klonk altemets van overal en
Lubbe keerde en draaide maar immer, zweeg en groette dat hij haast den tijd niet
kreeg om drank te bestellen. Ze wenkten hem om bij te zitten, maar hij bleef bij den
toog staan.
- Lubbe, niet te dicht bij 't vrouwvolk! En ze bleven roepen, de tongen repten weer
vlug en luid.
De laatkomers gerochten druk bij: Jan de Krom, Fikke Steyaert, Rik Mondeleers,
allemaal dezelfde grove wezens van versteedschte boeren-kaffers, met grijs-witte
halsbandjes en strooien hoeden. 't Gelach en 't gepraat zegen niet meer. De Pif kwam
ook binnen. Monne schreeuwde gelijk een foorvent en bewees dat hij 't was die met
een marbel geketst had vlak naast Mijnheer's kop. Melle hield staan dat hij in de les
van hofbouw nog stinkbollen zou smijten, al dreeg de leeraar geen venster meer te
openen. - Dan
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stikken wij allemaal en hij ook! kreesch hij. De zitters waren rechtgekomen en
drumden mee in de warrige, woelige lijven-klis tusschen stoelen en tafels. 't Gewerd
een nieuw ophalen en plezier van al de grappen en kwade streken, die ze uitgericht
hadden te weke. Ze schermden groote gebaren en giechelden en stieten mekaar om
de deugd die ze er bij voelden. Hun driftige wezens vlekten onkennelijk in 't geruchte
en de rookdampen en den schemer die de herberg volhingen. De dochter liep daar
verslaafd tusschen-in, gil-lachende als ze heur armen knepen of heur malsche kinne
wilde vatten. De Pif drentelde al een pooze rond met een vlaggelend papiertje aan
den jas-tip, maar als hij 't merkte miek hij zich kwaad en gaf Melle, die onnoozel
was, een dok tegen de ribben. Fikke Steyaert en Lubbe stelden zich tusschen beiden.
Daarmee was 't vertellen uit en ze drumden dichter. 't Was gauw bijgelegd als 't
vaantje op een andere rug witte.
- Zijn w' er! Ze schormden om hun glazen, dronken de laatste lekken droog en
kletsten ze rinkelend terug op den marmer.
- Zeg, lieven engel, we kunnen varen? vroeg Rik Mondeleers. Die moest het
telkenmale beredderen en weer goed maken, want de baas had al dikwijls gedreigd
geen bootjes meer te geven, om den last dien ze hem aandeden en 't slecht betalen.
't Poezeke riep heur vader. Hij kwam lijk verwonderd uit de keuken achter den
toog staan, zoo'n pappig-ventje met glad-deegachtig kosterswezen en blauw-waterige
oogen.
- Is 't voor 't varen? en hij keek.
Rik lei 't hem uit. Ze waren met dertien. Twee groote schuitjes en een klein. Twee
frank per uur lijk altijd, een frank en half voor 't kleintje. Drij of vier uren misschien.
En goed thuis brengen!
't Ventje scheen niet erg opgezet met die uiteenzetting. Zijn oogskens wandelden
schuw-loerend rond, hij liet Rik maar aanpraten. ‘En zoo ge nu betaaldet?...’ wierp
hij er lijzekens tusschen, net bedeesd voor die geruchtmakers, die ongestoord
voort-giechelden en mekaar stieten.
- Alles in eerlijkheid, we zullen pand geven! zei Rik, omdat hij nu den baas zoo
stug vond. ‘Jongens, mijnheer hier vraagt pand! Heeft iemand iets wat daarvoor
dienen kan? Een uurwerk? Een geldbeugel?... 't Geraas viel plots en de kerels
gebaarden niet te hooren. ‘Ik niet, verschoonde Fikke, 'k heb geen ondervest aan!’
Ik ook niet! en wel zes riepen dan en deden hun jas open, toonden hun bloot hemde.
't Was toch zoo warm ook!
- Ik, de mijn is al verpand, loech Rik, anders gaarne! Toe

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

85
Jan, reikt 't uwe en Monne ook, en Staf! en hij greep naar hun zakken om er 't
gevraagde uit te halen. En gij, Lubbe! Ge moogt wel iets doen, omdat we u meelaten,
zoo'n vleeschton!
- Ja! ja 't! Lubbe zijn klok! en tien handen grepen Lubbe, bepootelden hem en
wouen zijn zakken aftasten. De breede lach was slaggelings weg van den jongen zijn
negerswezen en hij schormde geweldig om de grijpers weg te houden. En waarom
ik? hikte hij ontdaan. Maar ze praamden hem en klopten op zijn rugge tot hij in zijn
vestzak schoot en heel profijtelijk 't zwaar-zilveren familie-stuk boven haalde. Ze
stopen hun hoofden tegare en tierden terwijl hij 't op den toog lei.
't Was geregeld. Ieder zijn deel, zulle mannen! Die niet roeien betalen dubbel!
tierde Rik nog eens. 't Verging ongehoord in 't geraas en 't stampend gestoot naar
buiten. Melle was dieneling alleen gebleven in de leege herberg en jachtig ruilde hij
Lubbe's uurwerk tegen 't zijne, een pieterig snotding dat hij in een polsbandje droeg.
't Zware kloppende stuk dook hij in zijn vestezak met zijn neusdoek boven. Dan
sprong hij buiten en fezelde zijn bedrijf in Ture's oor. Ze moesten 't uitproesten, maar
daarachter gebaarden ze onverschillig.
En nu deerde de zonne en de heete lucht hen niet meer. 't Licht klatste in hun
wezen, op hun ruggen, kriebelde in hun nekken en in hun haar. Verlaan drumden ze
den oever langs, dribbelden lijk kinderen, en lieten hun oogen gaan op de bruine
lichtwandige schuitjes, die daar menigvuldig lagen, rijzekens gewiegd op 't
schitter-klare water dat tegen de kielen aanlekte. En ze kozen en riepen: Dat daar!
Fons! Fikke! Ture! kom! Er stonden er op de groenhouten vlondertjes, er lieten er
zich den dijk afglijden en sprongen in de plots waggelende bootjes en bleven dan te
wagen staan. Rik en Lubbe liepen verslaafd overendweer met den stug-spraakloozen
baas en brachten mee de riemen en roeren en scheppers. En ieder schuitje kreeg zijn
tuigen; heel traag-zorgelijk miek 't ventje de hangsloten open die de kettingen
vasthielden en dan, gemaatst op voorhand, torten er vijf 't eerste bootje in, en als dat
wegkwam, een eindeke voortgeduwd, trokken ze de andere bij en vulden ze in een
oogwenk. Lubbe en Ture sprongen in 't kleintje, waar de Pif al inzat.
Ze hadden elk hun vracht. Ajoep! Ajoep! Ze tierden allemaal en zetten in. In den
beginne was 't een moeilijk haperend-voortschuren langs den kant, een trekken en
stooten van te-veel onhandige armen, een steken met de spanen om in 't volle
vaarwater te komen. 't Baaske dribbelde angstvallig mee, vermanend en raadgevend
hoe ze 't best gedaan zouden krijgen. Hij kwam zelfs een ein-
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deke den oever af, wou stooten met zijn gestrekt beentje, maar Melle greep hem bij
zijn schoen en wou hem lager trekken, doch hij loste schielijk als de leelijkerd wild
vloekte.
't Lukte allen los te komen en ze dreven voort, zich mijdende eerst voor den
overzet-kabel die strak en laag 't water dweerschte en dien ze beurtelings heffen
moesten. Dan was 't een tal beurtschepen en sloepjes, die daar lui gemeerd lagen en
die ze omzichtig omvaren moesten. En ze trokken en staken met de spanen nog altijd
meer dan ze roeiden en als ze in botsing komen gingen met de logge kielen duwden
ze zich af met de handen. Schippers stonden wijdbeenend op de dekken en loechen
en riepen spotdingen. 't Waren de nietsdoeners die terug-schreeuwden, de anderen
bleven heel verslaafd om uit dien boel te geraken zonder ongelukken.
De achtersten hadden wel hooren roepen maar niet omme gekeken in hun
beslommering en toen kwam Patatje bijgedraafd. Zijn strooien hoedje hield hij
beschermend in zijn hand om 't af-vliegen en met de andere streek hij zijn haar uit
de oogen, zijn schoon-dik, verzorgde haar dat tooiend om zijn mooien kop streuvelde.
Zijn korte, pootige beentjes repten schichtig onder 't zwaar-waggelend lijveke en hij
zweette, zweette en asemjaagde en 't was maar stamelend dat hij 't vragen kon: of
hij mee mocht? Ze zagen hem leutig aan, maar bleven voortroeien en 't ventje liep
aldoor mee, uitblazend, geduldigwachtend tot ze den kant naken zouden en hem
opnemen. Ture zei dat ze al overvracht waren met Lubbe en hij nergens meer zitten
kon. ‘Vraag het vooraan!’ riep hij. Maar 't jong zag wel dat ze hem tergden en dat
ze ginder nog min willen zouden: hij lag in de goei negen niet bij Rik en anderen.
Toch trapte hij mee, aldoor begerig-kijkend.
- Moest ge niet bakken? verschoonde Lubbe.
- 'k En had er geen lust in!
Ze hadden hem nu allemaal gezien en riepen: Patat! Patat! en ze staken hun armen
omhoog maar niemand die aanstalten miek om hem mee aan boord te nemen.
't Eerste bootje was aan 't lenteren om de brug onderdoor te varen. De riemen
hadden weer geen ruimte genoeg en de jongens trokken zich voort aan de steunbalken
en de pijlers, bukkend hun koppen om nievers tegen te knotsen. In de donkerte
daaronder moest Melle natuurlijk zijn: lamme koei! uitloeien, lang-gerekt, net lijk
hij dat in de klas soms waagde. 't Eechoode telkens zoo oe-achtig altusschen de
zwarte planken.
Beurtelings schoven de schuitjes weer in 't licht. Patatje stond
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midden de brug, gebogen te zien noe ze eronder-uit kwamen. Dan dweerschte hij
verder en kwam weer bijgedritst.
- Awel, mag 'k niet? en zijn oogskens tuurden weemoedig.
Maar de kerels gebaarden hem niet te merken en riemden aldoor. 't Dreumeske
gevoelde een pijn omdat hij zoo geloopen had en er nu nog uitgesloten bleef. 't En
was nog nooit gebeurd! Anders was hij er altijd bij, de ergste en de eerste als er leute
of poetsen te maken waren. Ze begekten en plaagden hem wel dikwijls om zijn
stompige beentjes en zijn kort-kort lijfje, waar om den drommel, in de drij volle jaren
dat hij nu in 't school was, geen groei of rek alboven wou inkomen. Zijlings wel,
breed-geschouderd en vleesch over de beenen en rugge; en op zijn kop ook, mooi
en lang bekrulhaard en bloos-vellig met verstandige vlugge oogskens en zware knevel
en baardharen. Hij wist wel dat dit juist zoo onnoemlijkkoddig stond, zoo 'n
mannenkop op 't knol lijveke, zonder beentjes bijna; maar de spotters liet hij
aanboeren, uiterlijk-onverschillig aan hun schampen en overal waar er wat te gekken
viel, in de klas of erbuiten, was hij 't haantje-voor-uit, 't sarrende hel-giechelende
verneutelingske, zonder schrik voor de pezige, hooggebouwde kaffers, die hij met
zijn puntige tong blot kon zetten en veel te brad toch ook om slaag te krijgen. Te
noene had hij hun afspraak afgehoord, erbij geweest, deerlijk-overtuigd dat hij 't
derven zou: Hij moest bakken, betrapt op een tochtje verleden zondag-avond, ver
van huis, door den Prikkel, den speurhond, die overal snuffelde en rondjoeg om
kerels te snappen. En 't was zijn plicht geweest op 't huidige oogenblik te zitten in
de studiezaal, met Vondel en Lucifer enkel om mee te lollen. Maar binst hij aan de
koffie-tafel zat en op weg was naar 't school terug, had hij 't zoo beroerd en weeïg
gevonden daar zoo gedwee heen te trekken, zijn straf zoo hopeloosgraag aan te nemen
en lange uren alleen te gaan zitten in de hollerige leegte van de studiezaal, met heur
kaal-witte muren en reken bruinblinkende banken bloot-hoogend hun ruggen, zonder
woelige jongens tegen. En niets te hooren al dien schoonen tijd eens te weke te
snappen, dan eigen zuchten en 't gekriep van de vlijtige penne op 't papier, en te
weten binst dat in veel ruimte van lucht en zonne de makkers spotterden en
mooischten, ongeziene en vrij. Met een bibberingske op 't vel was hij voortgeslenterd,
er naartoe toch. Hij zag den hoogen klomp-toren reeds, waaruit treiterend de uren
rafelen zouden als spotklanken en daaronder den grijzen gevelhoek met gulden
letters... 't hok! - En ineens had hij zijn onrust afgebeten: de Prikkel zou hem niet
schieten, en zijn ‘Lucifer’ bergend in zijn
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binnenzak om los te loopen, was hij op een drafke weggehold om op tijd nog bij de
mannen te zijn... Maar nu kon hij 't moeilijk verkroppen dat hij te laat kwam, hij had
spijt dat hij zich niet vlugger beraad had.
- Krabt mee te voet! troostte Fikke Steyaert, we zullen onderweg 't wel één beu
maken!
- Hoe gauwer, hoe liever! en geleidelijk hij meetort en uitgezweet gerocht, voelde
hij stil aan den wrevel wegtrekken en de hoop wellen dat ze er iemand zouden
uitgooien. Anders zou hij zijn leute alleen maken en dobbeltoe weergeven hetgeen
ze hem nu lapten. Berouw om de ontloopen straf en taakte hij niet, die was ver,
achteruitgeschoven en ongevaarlijk achter een ruimte van gelach. En hij stapte kijkend
mee in den eerdeweg, zijn schoenen schopten in 't zand dat wit-grijs zijn blauwendig
broekske bepoeierde.
Nu strekte de vaart wijd en vrij en breed tusschen de platte beruschte oevers, net
een gladde spiegel waar ze overglijden konden als getrokken. 't Waren de handigste
roeiers die riemden en ze ijlden vooruit. De anderen zaten recht-op, preusch, kijkend
omendomme naar de leege kanten die achterwaard schoven. De huizen gewerden
schaarscher en naar gelang ze verder togen, gerochten ze al dieper den hoogenden
dijk achter en 't waren eindelijk maar daken dat ze nog zagen en zon-bespeierde
boom-bruinen. Volk en zagen ze niet, als altemets een boerenmeid op bloote voeten
of wandelende koppels. En dan riepen ze en schuifelden en gebaarden plaats te maken
om bij te zitten. En allenthenen gewerd het alsaan de schoone buiten. Al beide kanten
waren de oevers opgeglooid tot dellingen, dichte begrast en vol struiken, die schuin
rechte stonden en hun roerlooze takken en blaars likken lieten in 't ongerimpelde
water. De boomen gerochten meniger en voor-over-hellend stonden ze, eendelijk als
zwijgende reuzen, hooge torschend hun wijd-waaiende kruine in 't teerbleeke geluchte,
schauwte vloerend bij plekken over den vloed. De zonne zat achter hun ruggen, maar
zòò ver hun oogen reiken konden, welfde de hemel wijd en vol van 't goudgeschemel
der laatste zonnezindering. 't Land lag gedoken, diepe, en geen geruchte en helmde
daar ievers of scheen levend in heel die eenzaamheid. En hier, te grijpen met hun
handen, rijk-breed, deinde 't water, 't koel-gulden water, en 't streepte, vlakeffen,
zonder roering, tusschen de ritselende oevers, tot heel ver waar 't geborgen liep onder
eene dreef van boomen, toegenepen tusschen de kanten, verminderend, en uitloopend
in een klaarte-blinding van groen en
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zonne, waar 't wendde. Er schoer een frissche koelte die de hitte verzwendelen deed
en hen geheel omwaaide. En 't werd àl een bewuste geneugte. Ze voelden de aaiing
van de waterlucht om hun wangen en de deugd van zacht-wiegend, zonder schokken
of vermoeienis voort te glijden over 't malsche water. Matelijk gingen de riemen lijk
armen en kletsten in 't nat, grepen drijfkracht en stuwden de ranke schuitjes en
plonsden boven, glimmend, zijpelend zonneperels die druppel-belden. En lijk de
kielen in 't ongeroerde water torten, kuifde 't klutsend aan tegen de wanden en
rimpelde open en striemde alachter, zonneklaterend heel de breedte vol, tot tegen de
kanten waar 't zwabberen bleef en kabbelen in 't wiegende lisch.
Ineens zette Fikke Steyaert 't in, met zijn volle stem en geleidelijk zongen ze 't
allen mee op mate van den roeislag
Daar kabb'len de baren,
Daar lispelt de wind;
Zij wiegen al spelend
Ons bootje gezwind.
Wij glijden en zingen
Op vroolijke maat,
Die 't roeispaan in 't water
Zoo liefelijk slaat.

't Was altijd zingen dat ze deden, 's Zomers, bij elken uitgang. Dat kwam iedermaal
bovengeweld als een drang, als een noodzakelijke uiting van hun brad gemoed en
onbedacht gaven ze daaraan toe, éénstemmig met hun levensvreugdige omgeving.
En al de liederen en zangen die ze geleerd hadden in de duf-bekrompen klasse,
haalden ze boven en deden ze rollen uit hun kelen, genietend enkel de blijheid van
ze te laten helmen in de wijdte van warm-kleurig zongespeier en oppermachtige
stilte.
De hemel is helder,
Het water is klaar;
Hier spelen de visschen
De landman is daar!
Wij hooren de vogels
In 't zonnige groen
Waar geurige bloemen
Bij duizenden bloên!

Ze zaten makkelijk, breed-uit en de galmen voelden ze rondhuppelen en wegdeinen
en uitrafelen in de zonnigheid. 't Patatje zong dapper mee, ergens achter de struiken.
Totnogtoe waren ze mekaar bijgebleven, de drij sloepjes in één
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reke. 't En duurde niet en nu begon Ture, die 't lest en alleen roeide achter te blijven.
De Pif zat doenloos, wellustig starend. Lubbe richtte 't roer en telkens Ture riep
versnokte hij de koordekens om te zwenken of in rechte lijn te blijven. Door
overmatige krachtinspanning wilde Ture zijn faam van handigen roeier staande
houden en 't lukte hem een tijd op redelijken afstand te blijven. Maar hij voelde de
vermoeienis komen en telkens hij de riemen bovenkletste, ze losser achterwaard
wrong, stiet hij een hardnekkigen han! uit van geloosd geweld. 't Leek net 't vereend
getjoek van een motor-bootje, loech Patatje die stillekensaan op dreef gerocht. Maar
Ture liet hem aantergen, niet bij machte adem genoeg te krijgen om hem een
weerwoord te jonnen. 't Zweet beblonk nattig zijn gereuveld gezichte, 't leekte uit
zijn haren en hij hijgde al geluidelijker. Ze bleven achter dat 't merkbaar werd bij
elken roeislag, zoodanig dat de eersten riepen of ze geen koord hoefden. Nog twee,
drij keers kloof Ture de spanen door 't weerbarstige water; dan liet hij ze los slepen,
beurtelings beoogend zijn heet-gezwollen handpalmen. 'k Ben af! een ander! toe,
Pif! jaagde hij. Pif was al klaar. Voorzichtig terdend over 't bankske nam hij de riemen
over, wijl Ture onder zijn armen doorkroop, wel-toeziende de zwaarte-vracht in 't
midden te houden. Bij de voorsten was 't ook een bestel om van roeiers te wisselen.
Melle sobbelde in 't deurgaan en de verslagenheid deed 't bootje bijna kantelen. 't
Gerocht effenaan weer in orde, de Pif ijlde bij, en in schoon-regelmatig
voor-overtrekken van lijven en halen van armen, frisch alweer, schoten ze vooruit.
Patatje holde aldoor mee, dan vóór-aan, dan achteraan, somtemets iets
plaag-roepend of een rusch gooiend dat 't water wild openpletste en sprenkelde op
de jongens hun koppen. Ze dregen aan wal te komen en zijn beenen verder uit zijn
lijf te trekken, maar hij loeg dat 't was om hen aan te wakkeren en geenszins om zeere
te doen.
Nu was 't Lubbe die zong, schor:
Varen, varen is zóó plezant,
Varen, varen is toch plezant.

Binst sloeg hij met zijn geschrankte beenen hielstampend tegen den bodem dat 't
schuitje te wikkelen begon. Ture, die een poozeke te verasemen zat en zijn rooie
handen in 't goud-sparkelende water hangen liet, gromde van hem met zijn
schabbernak over boord te gooien. Hij kreeg nooit bijval, Lubbe! en een heele spanne
zat hij doenloos, enkel 't roer te stieren.
Ze waren weer goed en dichte bijeen. Ze riepen gezegden
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en zotte dingen en Monne was te wege wild te worden: Hij had een schepper gevat
en hoosde 't water omhooge dat 't druppelend op de wezens neerregende. Doch de
zottigheid gerocht niet algemeen en 't bleef niet aanduren. De geregelde leute en 't
brave verzet en waren ze nog niet beu en rustig, welgedane, bleven ze zitten en zien
naar de lucht of mekaar. Er waren er die rookten en de blauwige walmen stoorden
en zwendelden trage om hun koppen. En ze dreven, altijd drijven en alsaan welde 't
weer op en 't was Melle die zong.
Schoon is de jonkheid, het blijde leven,
Schoon is de jonkheid, zij komt niet weer.
Ik hoorde 't dikwijls van oude lieden,
Ze zeiden 't mij zoo meengen keer!

Met fellen ruk vielen ze allen in, in preuschheid van jong en blij te zijn:
En daarom zeg ik ook
Schoon is de jongelingstijd,
Schoon is de jonkheid,
Zij komt niet weer!
Zij komt niet weer, niet weer,
Zij komt toch nimmer weer!
Schoon is de jonkheid,
Zij komt niet weer!

Slaggelings lijk ze eronder kwamen viel 't op hun lijf als een versche frischte. 't Was
een gewelf van zwaarrijp groen, een wildheid van onbevochten gewas, van
dooreen-wroetelende branken en bladers en takken waaronder ze dreven. De oevers
hoogden woest begroeid, al lisch en struiken klauterend den dijk op, en tot manshoogte
daarin gedoken stonden de zwaar-stille boomen, verwarrend en wringend hun spillen
voor-over al beide kanten, wevend 't gebladerte deureen tot een beuk, een dikwelvend
takkewerk waar de donkere lucht in nestelde. Tusschen de verwrongen schachten
als uitgekertelde portalen, ver-af, klaarde de opalen helderheid van 't vrije geluchte.
't Leek of ze vaarden in een lane, in een diepte van wouddreve vol groenige kalmte
en koele stilte. Ze taakten die lavend en nersch om hun koppen en lijven en handen,
ze voelden ze in hun oogen, die weelde van rust en onbehouwen groenigheid.
En hun zang helmde daarin als in een wijde kerk, hollerig, nergens verwaaiend of
uitgang vindend, rein-suizend en voortzinderend tusschen de laagslodderende
takkeblaars. En geluidelijker plonsden de riemen in 't purperen, zwijgende water,
druppelleekend donkere bellen die meetingelden met hun lied.
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Er bloeien rozen, er bloeien tulpen
Er bloeien bloemen, ze vallen af.
En wij ook....

Effenaf was 't uit. Al een heele tijd was Patatje weg, onzienlijk en geluidloos. Dan
zagen ze hem foefelen tusschen 't lisch, bovenkruipen en mijde bukken. Z' en sloegen
geen oog af van den oever, zeker-wetend dat er gevaar nakende was. En al medeens
werd het gestruik weggeduwd en 't looze kereltje liet zich afglijden tusschen 't
ruischplooiend groen tot vlak bij 't water en toen bewust van zijn worp smeet hij.
Lijk ze hem zijn arm zien heffen hadden bukten de koppen tusschen de knieën,
afwachtend hetgeen daveren zou.
't Pletste entwat en een gil dan! En als hun koppen weer opstaken, zagen ze Lubbe,
verslagen en onkennelijk, zijn borste en schouder en nekke bespetterd, vuil-vettig
van rot vischingewand en graten. Hij had 't roer losgelaten, en de bemorste armen
en viesplekkerige schouders hopeloos toonend, zat hij, wit-kwaad, woordeloos-verpaft,
schapig-oogend om hulpe. Patatje kikkerde hel, terug den dijk op al, zijn buikje
houdend om de schokjes.
- Vuillap!
't Was al wat Lubbe uitbraken kon. Slaggelings herkreeg hij er 't gebruik van zijn
handen mee en sloeg de snottigheid af van zijn lijf, proestte en schudde de kleverige
spetteringen van zijn vest, veegde de vellen en graten van zijn broek, van zijn bankske,
bedopte zijn aangezichte met zijn natten zakdoek, vies van zijn eigen.
Maar ze kwamen hem helpen! De jongens riemden achterwaard, hielden de bootjes
stille en ze schepten water met hun handen, ze sloegen met de spanen en ze hoosden
en speitten 't nat op zijn kop, op zijn heele lijf dat 't leekte uit zijn haren, van zijn
schouders en het in zijn halsboordeke liep. Hij stampte en schormde, sloeg de armen
voor zijn wezen, op zijn kop, om 't water te weren. Ze sprenkelden aldoor, tierend.
Ontsmet hem! kwetterde Patatje, ontsmet dien stinkzak! Kantelt hem 't bootje uit,
Pif! en hij trappelde van geneuchte als die groote vent zich machtelos weerde en
wild-armzwaaide.
Lubbe droop. Al de rottigheid was lange weggespoeld en zijn verzopen kleers
plakten vellig op zijn slangige leden. Hij en schormde niet meer, schudderde als een
natte hond, bibberend 't hoofd vooruitlengend aan den hals, rok zijn mond dwaas
open. Al de krullen waren weg uit zijn haar en thoope loopend uit elk klisje leekte
't water eruit, over zijn voorhoofd en neus lijk in een goleke en druppelde gestadig
af, net een reesem pereltjes. Aan zijn dikke
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oorlellen biggelden waterbellen, altijd nieuwe. Altemets hier of daar was er nog een
die meedoogenloos schepte en sprenkelde, maar Lubbe liet het roerloos komen en
mee afglijden en uitdruppelen. Dan bleven de jongens 't aankijken en zien hoe hij
zich schudde en uitleken liet. Ze stikten haast van de pret en lagen en vielen tegen
elkander in de waggelende sloepjes.
Rik miek er een eind aan. - Kom, hij zal zijn eigen wel droog krijgen en hij zette
de spanen in.
- Legt hem uit te bleeken op den kant! riep Melle.
- Of doet hem roeien! snebberde Patatje. 't Zweet zal de nattigheid verdampen!
Ze wisten wel dat de stakkerd niet roeien kon, doch vond het bijval, enkel om de
leute. Zij schreeuwden tegen den Pif dat hij de spanen moest overgeven. Lubbe bleef
vereend kijken, rolde de witte-oogballen, teenemaal verstomd om de perten die lijk
stokslagen op zijn hoofd vielen. Maar als Ture en Pif zijn handen snapten en er de
handvatsels induwden, dan spartelstampte hij lijk een bezetene en riep dat 't nu genoeg
ging zijn en ze hem nooit meer schieten zouden. En hij wierp de spanen van zich af,
maar de uitzinnige kerels visschten ze terug op, kwamen bij en stutten 't schommelend
bootje. ‘Anders laten we u alleen betijen!’ schrikten ze. Slaggelings vreesde de jongen
voor zijn uurwerk en hij liet zich op 't midden-zittingie sleuren en de riemen in zijn
handen stoppen.
Allemaal gierden ze dat 't lijk een vlaag onder de bladerbeuk streek. Ze zetten
weer in en voorderden, achterwaard kijkend. En Lubbe roeide! maar hij kon geen
vat krijgen in 't water en met den eersten slag al sloeg het bootje naar den oever. Hij
riemde toch, zwaaide zijn armen en wrocht. De spanen gletsten op 't water, schampten
af, pletsten enkel dat vocht wild rondspatte en al wat hij verkrijgen kon was 't bootje
te doen steigeren en noescher sturen nog, pardaf 't lisch in, dat de inzitters haast van
hunne banken tuimelden. Pif en Ture lieten hem maar begaan, schreeuwden en
loechen, zich stevig-houdend aan de boorden. Dan stiet Lubbe met de spanen in 't
riet, praamde en douwde, wilde weer vrijkomen en bleef sukkelen, hijgend, persend
telkens met 't beweeg van zijn leden 't nat uit zijn kleers, lijk uit een dweil. En als 't
hem lukte los te geraken uit 't warrige lisch en roeien wou, was 't alweer waterplensen
dat hij deed, draaiend en slingerenden telkenmale tewege te kantelen met 't onwillige
schuitje, zonder vooruit te komen.
Daarmee waren ze achter voor goed. Ze zagen de eerste bootjes

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

94
gedwee en rechte waterklieven, snel als gesjouwd en na een pooze en hoorden zij de
spottende roepen niet meer, die er uit gekreten werden. Lubbe liet zijn tong en armen
hangen, hijgerig-afgemat en toen nam Ture zijn plaats weer in en liet hem gaan
uitjagen en uitdampen tegen 't roer. 't Bootje schoot gehoorzaam en wippelend over
't glijïge vlak met iederen haal der handige armen. De voorsten waren al uit 't zicht
en onmogelijk nog in te halen. Na een tijd gewerd het vervelend nu ze niets meer te
gekken hadden, met voor alle zicht en verzet de groene geboomte-wanden, eenbarig
achterwaard schuivend.
- Baden! Baden! joelde Patatje. 't Was net een verschijning, dat schutterige ventje!
Z' en hadden hem lange niet meer gemerkt, gedacht dat hij mee vóór-op was en nu
stond hij daar al barbeende in 't water te plonsen, zijn strooien hoedje vast-duwend
met beide handen.
Ze stuurden naar wal. In trage deining waren de glooiingen daar afgezakt en reekten
plat. 't Water leek er gezwollen, sleekende vol tusschen de lage dijken tot tegen de
randen. Ze zagen 't land weer, wegrijdend bachten de boomen in groenigheid van
meerschen en glanzige slooten en knotwilgen, heel ver tot tegen een achtergrond van
donker geboomte, zwaar-golvend tegen den bleeken hemel. Ze landden aan. De
vaartbodem klom traagzaam op onder 't doorzichtige water, gelig-hard, en liep uit
in 't jaagpad ernevens. Patatje hielp mee 't bootje bijtrekken, maar als Lubbe uitstapte
eerselde hij achteruit en bleef dan te monkelen staan, een veilig eindeke af van dien
grooten vent, die knip-oogend aldoor uitleekte.
- Alles in bravigheid, hé Lubbe, waagde hij toch en voorzichtig,
weg-wippens-gereed, terde hij dichter en klopte hem op den sompigen rug, als bij
eene koeste merrie.
- 't Is allemaal uw schuld, snotter! joeg Lubbe uit, maar hij stampte toch niet en
toen hielp Patatje hem ontdoen van zijn kleers. Hij liep zijn zware jas hangen op een
struik omlaag den dijk, trok zijn krullende broekpijpen uit de plooien schikte en
wreef en dan gingen ze beiden zich uitrekken op de delling bij den Pif, die daar al
lag op zijn rugge, te kijken naar 't takken- en spillengewroetel heel hooge. 't Bootje
bleef eenig liggen, gedoken in 't opstekende lisch. rijzekens geschommeld op 't water.
Ture zat beneen achter een tronk. Hij had gestadig een zwembroekje bij en nu zagen
ze hem roeren en bukken en buigen tot hij na een poosje 't wegeltje kwam opgeteend,
naakt-vellig, 't rood-en-wit gestreepte broekje in de lenden. Hij ging bij 't water
bukken, besprenkelde zijn harig borst
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en dofte er op als op een holle kiste. Hij sprong en dan met een zwaai van zijn pezige
armen plonsde zijn zware lijf onder, dat 't nat openspeitte.
En hij zwom een eind de vaart in, dan weer terug, duikend zijn kop, die sluikharig
weer bovenkijken kwam, proestte en snokte weer onder, reppend de beenen als een
puid. De anderen hadden zich op den buik gekeerd, 't hoofd in hun handen, nauwelijks
boven den weg pierend, moe. Onder de zwaar-neerhangende olmentakken en
ommelands en was geen ander geruchte dan 't gebrobbel van 't open- en toezuigend
water naar gelang Ture op- of onderdook. En als Ture genoeg had kroop hij 't water
uit, wit-glimmig, op een loopke achter den boom waar zijn kleers lagen. Een tijdeke
later, wanneer hij zijn broek ophad smeet hij 't zwaar-natte broekje, dat 't als een
ploffende steen voor de jongens hun neus viel.
- Nu gij, Pif! 't Was diens gewoonte niet dikwijls in 't water te gaan, maar omdat
hij 't zoo deugdelijk van Ture afgezien had en 't water lekker rimpelde had hij effenaan
ook goeste gekregen. Hij tilde 't schamel slunsevodje op en beneen den dijk, achter
een breede stam smeet hij zijn jas uit.
Die kwam van pas! Op den weg, tusschen de struiken, zag Patatje hem komen:
De Prikkel! de Prikkel! waarschuwde hij en ontdaan bolde hij de delling af, ging
zich duiken tusschen de struiken. Lubbe en Ture keken ook ijlings, lieten zich ook
afglijden en geborgen omlage, wachtten ze, ademloos en zonder roeren. Ze hoorden
algauw een stap ploffen in d'eerde en toen merkten ze hem: een bewegende vlek
bachten 't gebladerte, dan heel kennelijk in de ijlte van 't afloopend padje. Hij ging
al lezende zijn brevier, den ronden hoed in den nek, 't beenig-witte wezen met gouden
bril stargericht in 't boek dat hij tegen den neus hield. Hij ging trage, rustig, en
achterwaard om den zwarten rok, walmde 't stof rijzekens. Een pooze bleef hij staan,
kijkend naar 't bootje, dat daar leeg te schommelen lag in 't scholpende riet, en tuurde,
vorschend zijn blauwzoekende oogskens alomme. Maar de stilte leek hem gerust
stellend en hij terde voort, langzaam alweer.
Patatje huiverde pijnlijke angstrilletjes in zijn schuilhoek, verdoemend dat die nu
hierlangs wandelen moest, net of hij zijn spoor geroken had. Een doodschrik kromp
aldoor zijn herteke in uit vrees dat de anderen zich verraden zouden. De Pif zat
gehurkt, zijn jas en broek en hemde op den arm, vluchtens-gereed, wanhopig om
zijn naaktheid. En de anderen ook en roerden niet, den daver op 't lijf, gespannen,
en tot de Prikkel uit 't zicht was en onhoorbaar en
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piepte geen één. Lange daarna eerst liepen ze gestopen den barm op. 't Was een vlek
zwartigheid nog enkel, minderend gedurig en uitenloopend in de groente rondom.
Ze riepen Patatje en lijk een kat kwam hij onder 't loof gekropen.
- 't Had mij acht dagen verlof gekost! waagde hij en ze loechen om zijn ontdaan
gezichte.
Als hij helle stemmen hoorde klaferde Pif ook terug in de klaarte, 't verschot in
zijn oogen.
- Is hij weg? herasemde hij.
Ze stuipten. 't Was waarachtig om achterover te slagen zoo'n lijf: Geen
menschen-lijf, een schunnig-roode beeren-balg, de huid vuil-groezelig bekorst door
jarige zwartigheid en gore billen en kuiten en armen. Reiner, afstekend stond de
ros-roode kop daarop en staken de handen daaruit, net in zwarte banden gevat.
- Zeg, vriendschap! zei Patatje en hij snoof. Ze bleven het uitproesten en den Pif
aangapen, die verpaft stond om zijn eigen onoogelijkheid.
- 't Water zal er van weten! lachte Ture.
- We zullen er eerst dien vernis afkrabben! en medeens smeet Patatje een
eerdklompe die dof open-klakte op Pif 's vieze zwijnsvleesch, lijk op een pantser.
- Koeste, zulle ventje! dreigde hij tegen Patatje en ze lieten hem gaan en keken
hoe bij 't water intort.
Een voet eerst, heel eventjes, haastig teruggetrokken, bibberend al voor komende
kou. Nog een, tot over den knoesel, maar hinkend sprong hij achterwaard lijk
gestoken.
- Bijt het water, heerke? Maar als ze zagen dat hij niet dierf en rillend 't water
aldoor aankeek, begonnen ze te speiten dat op een ommezien zijn lijf droop. Pif
moorelde, stond klappertandend ineen-gehurkt, de knieën bijeen.
En ze bleven aanspetteren en gooiden graszoden die slijkerige sterren mieken op
zijn rugge en schouders en in modderige golekens afstreepten, tot in 't zwembroekje.
't Einde leek hij een zopnatte zebra en daar hij nog 't water niet aandorst, grepen ze
hem bij de polsen, Lubbe duwde in zijn rugge en ze sleurden hem den plas in. Pif
huilde eendelijk, beet en spartelstampte. 't Baatte niet, ze wrongen en nepen tot ze
hem stille hadden en hem immer houdend veegden zij hun handen ruw in d' eerde
en wreven, wreven schurend 't ruige vel, schrobten en krabden zijn borste, zijn rugge
en lijf en billen dat de vettigheid afplaste. Lubbe had kousen en schoenen uitgesmeten
en hij baadde en sprenkelde 't water met beide handen,
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spoelde maar altijd af 't opklarende vleesch. Als hij zag dat de grove plekken er niet
af wouen teenemaal onder den wrijf der bloote vingers liep hij gras trekken en lisch
en lijk met borstels schreepten ze dan gedrijen, scheerden en roskamden dat 't
krimpwringende lijf bloedig-striemde.
- Als 't zeere doet en roept ge maar! zei Ture. Maar hij hield niet op, de jongen,
wrong en stampte om vrij te geraken. En de armen ruisch-schuurden aldoor, tot hij
heel menschelijk was, lijk Patatje zei. Dan kantelden ze hem 't water in dat hij met
een groote plons onder dook en een spanne onzienlijk bleef. Hij schormde terug
boven, gulpte 't ingeslokken nat uit en snakte om adem. Als hij op het drooge kruipen
wilde stieten ze hem telkens terug.
- Duikel maar, Pifke!
Ze hoorden gejuich. Ver-af nog, ijlings aandrijvend op regelmatigen slag van
riemen, kwamen de bootjes terug gevaren. Zij riepen tegen, plezierig nog om 't bedrijf
dat ze begaan hadden en zwaaiden hun armen.
- We hebben 't Pifke leeren zwemmen!
- De schubben van zijn roggevel geschreept!
Binst was Pif aan kant gerocht en loopend dook hij de delling af. Als ze hem buiten
bereik zagen wierpen ze eerdklompen die wolkerig uiteenploften op zijn frisch-roode
lijf.
- Vaart ge mee terug! riepen ze uit de bootjes.
- Seffens! kreten ze tegen. Lubbe en Patatje moeten nog baden! Hebt ge den Prikkel
gezien?
De anderen vermondden van neen, keken belangend om uitleg. En ze deden 't
uiteen en hoe Pif blootvellig achter een tronk zat. De bootjes streken al heel verre
als ze nog schreeuwden, maar dan werden ze ongerust: De Prikkel kon ongeziene
weergekeerd zijn en hun booze doening afgeloerd en nagekeken hebben.
- Och! hij zal ergens den dijk afgekeerd zijn, naar Scheplaeken toe? troostte Ture.
't Stelde hen gerust. 't Was Lubbe's beurt. Hij ging het broekske halen bij den Pif,
die kwaad nog, maar net-glimmend weer bijkwam.
- 't Doet deugd zoo 'n schrobbing! We zullen eens meer komen! lachten ze.
Nu schoot er een gedacht in Patatje's kop. Hij lonkte eens eventjes naar Lubbe en
toen zei hij stil van eruit te trekken.
Pif en Ture bezagen hem besluitloos om de nieuwigheid van 't voorstel, maar toch
stemden ze in. Gniffelend grepen ze hun
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hoeden en gestopen vluchtten ze weg. Verder bleven ze wachten om wat gebeuren
ging. Lubbe kwam log-stappend den barm opgewerkt, dweerschte 't pad, maar bij 't
water eerselde hij terug om de dreigende stilte. Ze zagen zijn kop zoekend wenden
en keeren. In-eens lijk hij ze zoo ver-af merkte terde hij nader en riep. Giechelend
liepen ze verder en toen eerst raadde hij hun kwade bedoeling. Hij schreeuwde en
sloeg met zijn armen.
- Zorg gij maar voor 't bootje. Wij zullen onzen weg wel vinden! tierde Patatje.
't Was den godsklop voor Lubbe! Ommekijkend zagen ze hem radeloos
overendweer loopen in zijn naaktheid en dan als geslagen staan, zijn eendelijke armen
reikend in stomme smeeking. Ze taakten geen deernis en ze voorderden vlugge, de
deugdelijkheid voelend van den sukkelaar danig in nesten te weten.
Ze schurkten hun schouders op en de handen diepe in de broekzakken trapten ze
weg. 't Pad rekte als een dreve tusschen de reken zware olmen en 't bezoomende
acacia-groen. Bij vlekken daartusschen, heel omlage, blikkerde 't vaarwater langs de
purperen oevers. 't Begon al te deemsteren alhier onder de blaardichte kruinen en 't
getak hing paarsch met den kleurloozen hemel erboven. Heel verre, stadwaartsch
striemde de zonne rood en goud, laagwemelend in de boomen. Ze torten aldoor en
traden overal waarlangs ze gevaren hadden. De wildheid van groen slonk weg en
tusschen 't vrije geboomte kregen ze aldra uitzicht op de velden. De dag stond stille.
't En was geen avond nog, maar ongeziene was hij toch in aantocht, wachtende de
dood der veege zonne. De boomen droomden met een ritseling in hun kruinen. 't
Water streepte blak, rechtlijnig heel verre tot waar de lage stad uitgekarteld stond op
de laaiing van 't geluchte. In 't uitklarende land wrocht 't zwijgende boerenvolk in 't
dof-gouden koorn, geluidloos, met in hun alm een flonkering van de roode zonne.
De jongens trantelden altijd verder en achter kleine eindekens gingen ze zich
beurtelings bukken over 't water, zien of er nog niets te merken viel: 't deinde
vlekkeloos in fijne rimpeling. Z' en hadden wel gewild dat Lubbe daar al was om de
leute te smaken van hem aan te schormen en aan 't werk te zien tegen den vloed.
- Kom, hij zal er wel geraken, we zullen hem wachten aan 't brughuis, zei Ture.
Ze staken hun pijpen aan en dampten den walmenden rook om hun kop.
Muggezwermen wemelden mee waar ze gingen. Ze volgden 't vertoog met hun oogen
en paften feller,
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maar de diertjes en vreesden niet en krieuwelden nijdig tegen hun wangen.
- 't Zal morgen een schoone dag zijn, loosde er een.
- Maar dan zitten we binnen! zei Patatje, en in een spijt dat opwelde voorderden
ze zwijgend. Hun stappen plofklopten in de eerde. Innerlijk taakten ze deugdelijk
den wellust van nog vrij te zijn, nu, in den weelderigen avond.
Met schokkende slaan van wielen en hijg-trekken van 't paard kwam een kar
achteraan gereden. Een jongen stond er waag-beenend bovenop zijn zweep klakkend
om den weg vrij te krijgen. Ze meden en zagen verderop 't getrek den dijk afhotsen,
kantelend tewege in de mulle sporen en dan 't veld inschokkelen.
- 'k Heb dat vroeger ook gedaan, peinsde Ture luid.
Hij kreeg geen antwoord. Een geit! en geit! joelde Patatje. Ze keken belangend
waar zijn vinger wees.
't Was een bok! een zwarte! teenemaal zwart, met donkere karbonkeloogen en
gitte hoornen. Hij stond daar losgebroken, een stuk koord achterna slepend,
stijf-roerloos, gestut op zijn rilde pooten.
Z' en talmden niet! Varings hadden ze hun gezien of ze scharrelden eerdklodden
en steenen en deden die neerregenen in ploffend gestraal op en rond het dier. 't En
roerde noch deinsde, glariede aldoor, kalm-verwonderd om zijn gestoorde
vereenzaming. Patatje kroop op handen en knieën, grollend als een grammen hond,
tot vlak erbij, staarde 't in de oogen en trok snokkend aan zijn sikkebaardje. Voor hij
't zien aankomen had joepte het zijlings weg, rende kop-gebukt op hem aan. Hij wipte
recht en vlood, 't beest achter hem toekkend, toekkend bij iederen sprong korte
stootjes in zijn rugge. Pif en Ture schaterden, hadden tranen in de oogen van de pret.
Als 't dier staan bleef, uitdagend, herbegon Patatje en telkens steigerde de bok. Maar
de anderen grepen het koord-eind en sleurden tot hij keerde en op hen aanstormde.
't Endde zaten ze gedrijen gehurkt en kropen en gromden en smeten eerde in de
krul-zwarte wolharen.
't Dier gerocht razend, de gramte vuurde uit zijn oogen, zijn kop schudderde wreed.
Z' en staakten hun bedrijf enkel als 't uitzinnig-dol rondjoeg, klauwend in d' eerde,
beukend zijn horens in 't ijle. Ze mieken zich buiten bereik dan en trokken verder,
doch de opgejaagde stumperd had zijn perten nog niet uitgespeeld. Z'en hoorden
plots gegil en ijlings zich wendend zagen ze 't dien dol aanrukken tegen een dame,
woest-porrend, met opgekromde voor-
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pooten, en stooten, stooten her en opnieuw in heur schrille zomerkleers. Een andere
was op afstand gevlucht, doch na 't eerste verschot keerde ze spoedig en getwee nu
dokten ze met hun zonneschermen en zwaaiden en sloegen en huilden, huilden binst
om hulpe naar de jongens. Maar die en roerden geen voet en stonden te kijken, leutig
om 't onvoorziene gevolg van hun spel en naar gelang 't vertoon ergerde steeg hun
pret en ze proestten 't uit als 't dier zotte sprongen deed en raak roefelde, zoodanig
dat de hamerende wijven scherrelbeenend wankten in hun waaiende rokken. 't Was
een toemaatje dat ze niet verwacht hadden!
Almedeens was 't uit. Met geweldigen dok had een der wijven heur scherm-kruk
stukgeklopt op den harden kop en binst 't blazende dier om adem joeg, vluchtten ze
weg, schikkend hun losgewoelde haren en kleers.
- We zullen ons maar uit de gaten maken! waarschuwde Patatje. 't Leek waarlijk
of de dames hen verkennen wilden. De jongens gingen haastiger en een herberg langs
den weg trokken ze binnen. In de donkere gelagkamer bleven ze gestopt tot 't koppel
voorbij was en dan stopen ze hun hoofden tegare tegen 't venster. Ze hadden gedurig
versche leute om de gebeurtenis en moeilijk konden ze hun bier slikken. Toen dachten
ze weer aan Lubbe en alvorens weg te trekken gingen ze lange straten over 't water
of hij nog niet aangesukkeld kwam. Maar nievers noch Lubbe noch boot en zonder
't één vermonden dierf, gewerden ze alsaan vaag-angstig als voor een ongekende
dreiging.
't Was doodstil aan 't avonden gegaan zonder ze het gemerkt hadden. De
deemstering zeeg dobbeltoe, vervagend de verten en 't geluchte en op de akkers
rondom en vóór hen sloop het vol gestompte doezeligheid en onvatbare grauwte. In
't water vervloeiden de laatste plekjes blauw en licht en 't vlakte kleurloos,
schroomlijkzwart waar 't de stad ingroef, die al hooger opdonkerde heur daken en
gevaarte-gebouwen, inkrimpend gestadig de kopergelige verven erachter. En ze de
huizen genaakten gewerd de jongens hun stap onvaster. Zij spraken niet in lange.
- 't Zal wel negen zijn als we thuiskomen, zei Ture eindelijk, de stilte brekend.
Maar z' en gingen geen tred haastiger en in bangheid opwolkend taakten ze de
zwijgende vereenzaming achter hen.
Allenthenen werden de stadsgeruchten merkbaar en 't gerocht een standvastig
ineenvloeiend gedommel, een soezend geruchte dat onzienlijk van overal en nergens
opronkte en suizelend om hun
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koppen hangen bleef. Een benauwenis woei mee als de nahitte van een doovenden
oven.
Op de brug bleven ze wachten. Ze bogen zich tegen de leuning en lieten hun oogen
scheren over 't levenlooze watervlak. Z' en taakten daar geen geroer nergens. Achter
hen stapte haastig-gaande werkvolk, hollerig-dokkend op de brug-planken,
blak-pratend. Kerren rotelden langzaam met scherp geratel als ze weer de keien
opwielden.
- Dat we eens kijken gingen? waagde Patatje, lijk altijd haastig-berouwend over
zijn poetsen.
't Was nog niet gezeid of Ture juichte 't al: Hij is daar! Hij is daar! Ze pierden en
dan joelden ze mee, onverschillig voor de menschen die ommezagen en staan bleven.
Al hun onrust was weg en vergeten en ze verhemden blijelijk.
't Was een bewegende vlek nog, maar dan heel kennelijk boorde 't bootje uit de
doezeligheid. En hij zat er in! Een dikke zwartigheid die de riemen schrankelen deed,
opsoppend 't water. Door onhandig rukken zagen ze hem aanstooten tegen den oever,
lange haperen, weer los-komen toch en, door met 't geweld van zijn purmen in één
trek den vloed dweerschend, al den overkant dof-aanbonken. Lubbe hief en duwde
en kapte met de spanen. 't Lukte nogmaals en een heele eind stak hij rechtlijnig af.
- Hij leert bij! Hij zal er komen! Hij zal er komen! Ze riepen en bukten zich lager
om geen spier te verliezen van 't malle vertoog.
Lubbe's rond wezen bleekte al op uit de nacht-poeiering en zijn witte oogen zochten
om deurgang te vinden onder de brug. Hij bleef glijden, maar als hij roeien wilde,
wipte 't onwillige schuitje zijlings, joeg aan tegen den brugpijler, met een eendelijk
gekraak van al de planken.
Slaggelings dachten ze dat hij in gruizelementen was en een spanne knepen ze
hun oogen dichte.
- Smachthonden! siste Lubbe nijdig uit en de davering in 't lijf nog stak hij een
vuist omhooge.
- Zoetekens, ventje! Zeg straks uw reden! Nog een scheutje en ge moogt weer bij
ons komen! en ze loechen om zijn verkrampt gezichte. Meer had de dreumes niet
kunnen uitstooten. Hij liet de riemen los, haakte zijn vingers vaste aan de steenen en
trok 't sloepje de brug onder. Een heele pooze hoorden ze hem klotsen en stommelen
alonder, dan weer opdagen slingerend van den eenen
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oever naar den andere, dot hij verloren dook bachten de scheepsrompen die log
hoogden in den avond.
Ture vertelde toen Melle's begaan en ze waren tewege te gaan kijken hoe het
teenemaal afloopen zou, maar plots zagen ze den Prikkel weer afkomen over de brug,
heel duidelijk in een pas-opgegeeld lantaarnlicht. Ze mieken zich kleiner, trokken
den kop tusschen de schouders en eerselden zijwaarts tegen de huizen, zonder loopen
in den beginne, maar 't gereedste straatje wipten ze in en schoten rakelings langs de
gevels. Aan een winkel zag Pif op zijn uurwerk. Kwaart voor negen! zei hij en ze
holden weer voort tot op een laan, waar 't veilig was onder de pik-duistere boomen.
Ze trantelden weer trage, toe-lettend op mogelijk verraad en ongewenschte
tegen-komst, vagelijk 't spijt takend dat 't nogeens allemaal uit was voor een weke.
Ze gingen elk hun weegs dan, Patatje eerst een nauw straatje in dat doodliep in zijn
eigen donkerte. Hij beende moeizaam voort. Rakkers woelden schreeuwend over de
keien; mannen kwamen op de drempels hun pijp rooken en genieten van den zoeten
avond. En binst hij tusschen de lage huizekens stapte, herdacht hij nog eens al de
geleden leute. Hij monkelde van kwade deugdelijkheid als hij Lubbe nog zitten zag
met de rotte scharre in zijn nek. Maar lijk hij zich nu alleen gevoelde haperde er toch
iets dat hij niet zeggen kon en dat al 't gebeurde misselijk miek. Een oogenblik meende
hij dat 't weer de eigenste weeheid was van sommige en vele avonden die opwelde,
de weekheid om 't wijde vrije tegen de benauwdheid en duffe dagelijksche
ingeslotenheid waarin hij morgen ontwaken zou; maar 't schrijnde nu heviger, 't
overhuiverde hem in lange rillingen. Medeens toen stoop de herinnering op aan de
ontloopen straf slaggelings daarmee 't nijdig-witte, bril-blekkerende gezichte van
den Prikkel. Hij wilde 't wegweren, niet denken daaraan dan morgen, maar die morgen
gaapte nu als een vreeselijke onvermurwbare dreiging waar hij altijd nader en
onoverkomelijk naartoe tort. En hij kikkerde 't niet uit bij 't gepeins aan Lubbe en
hoe die nu zeker standjes miek in het veerhuis om zijn betooverd uurwerk. Hij vond
het droog, teenemaal niet leuk meer, en al ontzaggelijker, met stralende alwetende
oogen en gebaar van wijzende vinger doemde de Prikkel weer op, de Prikkel die 't
al gezien en afgeloerd moest hebben. En hij voelde zich zoo verlaten en schuldig.
Al de geur en nersche frischte van veel buitenlucht en koelte was weg uit zijn
hoofdeke en broeiig-warm in plotse afsluiting van ademruimte taakte hij de engte
der lage, vunzige sloppenreken, met de luie donkerte daarover. Zijn woonste stond
daar ook en in een vervaard-
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heid van zijn opgeschroefd-ontstelde zinnen wist hij zich daar liggen al, in zijn bedde,
eenig met den angst die hem berijden zou en martelen, den grondigen nacht.
Jan van den Berghen

Mei-Liedje
Dat daar een licht-gekleed jong vrouwtje ga,
Mijn vrouwtje ga, jong in blank lentgewa.
Dat er een weelde van groen rond haar rij:
Boomgroen en gras-groen alom rond haar zij!
Dat jonge morgenzon zijge de blaren goud,
Lichtfeest van jong fijn goud, hoogfeest van licht rein goud!
Wijke er een blij verschiet: vijver en tuin en laan;
Drijve in 't groen watervlak helder een ranke zwaan.
En dat hooar oogegloed lachende lokke mij.
Mijn feest van levensvreugd, mijn feest van Mei.

Theo Weiman
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De Zeven Wijzen uit het Bamboe-Bosch(*)(**)
Filosofen van het niet
‘to be or not to be’
Spelen: Hi-Kang, Yuen-Tsi, Lieou-ling, Tçin-ou, Hao-ton, Mong-Koan, Tchao-hin,
Prins Ouei, een knechtje, een kleine bode.

Tooneel I. - In 't Bamboe-bosch.
De 7 Chineesche wijzen, schaakspelend twee en twee, terwijl Hi-Kang predikt (vreemde muziek)
een knechtje.

Hi-Kang

Mijn broeders Yuen-Tsi, Lieou-ling, Tçin-ou, Hao-ton, Mong-Koan, Tchao-hin.
Heden morgen gloort de daagraad van mijn woord tot u, in dit bamboe-bosch
regent goud geplukt door morgen-zonne-stralen, en strooit glansel over u, zoo ook
u overgulde, en mij overlauw're: 't woord dat ik u spreken mag, en dat mij uw geduld
vergeeft.
Wij zijn de priesters van het niet
daarom, o broeders geeft het niet
of ik u spreke ja of neen
want niet is niet, en wordt het iet
dan is dit iet een vorm in 't niet
en heeft met ons dan niets gemeen.

dus, wat ik u zeg, zoud ik ook niet kunnen zeggen, daarom bestaat het in zichzelf
niet, en indien 't geen ik zeg niet bestaat, besta ik die het zeg ook niet.
Allen
Zoo is 't, hoogwijze Hi-Kang.
Hi-Kang
Schaakt rustig voort, mijn broeders
't Bamboe-bosch ritselt guldig en er perelt gouden dauw,
alsof er colibrietjes vlogen blad af blad uit boomen-kruin,

(*) Dit is gebeurd in den jare 262 in China.
(**) Alle rechten voorbehouden, ook in Holland.
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blauwe schaduw tengert malve, 't purper beekje blauwt
den hemel weêr, hoe schoon is 't leven, broeders, als 't
beschouwd wordt niet-bestaande,
men geniet en niet geniet
want om 't genot 'n geeft men niet
maar toch geniet men lekkre kost
dit is d'hooge theorie
der zeven wijzen die ge ziet
verzameld in 't bamboe-ën bosch.
Tçin-ou
(aan't schaakbord)
Broeder Hi-Kang geef mij raad
indien de zot niet verder gaat
wordt hij gevangen door den vorst
maar indien de vorst hem vangt
en den zot aan 't niets ophangt
dan valt de koning op de borst
der koningin
of worstelt
den toren in
of borstelt
't kampros op
hals over kop
den dood in
Hi-Kang
Laat dan de zot maar wijze staan
't gevaar vanzelf zal overgaan
en moet hij dood
de koning lief
dan is niet groot
het klein verlies
de dood schaakt alles eens, wat geeft
of men een weinig langer leeft
en langer wete in 't gemoed
dat men op 't einde sterven moet
Tçin-ou
't is nog al waar
hetgeen ge daar
voorzegt
mijn broêr, die zoo
de toekomst open legt
ik late dus de zot maar staan
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Hi-Kang
Mijn broeder, eer wij verder gaan
en openen, zooals ge zegt
de toekomst, laat ons eens oprecht
bepalen wat het niets al is
wie vraagt het woord ter klarenis?..
Niemand?
geen hand
zich heft
geen verstand
het beseft
het schaakspel heeft uwen geest geschaakt
of 't morgenlicht heeft u dol gemaakt
zooals de dollen groen en blauw
die ronken flonkren rond als dauw
rond de fontijntjes
in peerlefijntjes
op 't warme
roodmarmer
in 't gulden paleis
van den vorst zoo wijs
Ouei-prins.
Welnu ziehier
Het niet bestaat natuurlijk niet
of anders ware 't niet geen niet
maar 't niet is iet dat niet bestaat
zooals het volk al schertsend blaat
en zegt
niet is een pijpe zonder steel
en zonder kop en zonder reuk
er is geen kind in 't gansch-geheele China rijk of 't kent die spreuk;
niet is een roze mandarijn
die kleiner dan zijn voet zou zijn
niet is een jong Chineesche vrouw
die met haar voeten loopen zou;
indien z' al gaat
- ook zonder min is 't veel gebaat
in 't huisgezin.
Tchao-hin
Broeder Hi-Kang.
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Hi-Kang
Broer Tchao-hin
wat vraagt uw zin.
Tchao-hin
Wat pijpt er hier al wonderbaars
in 't bosch, ik hoor de vooglen schaars
allen zwijgen
op de twijgen
en door de struiken gaat gefluister
een heel orkest in vollen luister
aâmt te saâm
door 't gebraam.
Hi-Kang
Het licht zingt daar
op iedre snaar
van melodieuze spinnen-web.
Tchao-hin
Neen neen, 't is bin
't bamboe dat zingt
het lied dat mijn behagen schept.
Hi-Kang
Dat woord moogt gij niet reppen
het niet erkent geen scheppen...
Welnu voorname broêrs
d'oorsprong van al 't rumoers
dat door de struiken gonst
er fluit, zilvert en bronst
er pijpt, zijfelt en schelt
er trilt en water-belt
er rinkelt of tamboert
er trompt en wijsjes voert,
d'oorsprong van heel dit koor.
ben ik.
Tchao-hin
Hoe schikt
uw wijsheid zulke daad.
Hi-Kang
't Is 't niet dat zingend gaat
door heel 't bamboeën-bosch
als waar een hemel los
met al zijn geestjes, elk
ontworteld uit den grond
uitvlerkend uit den kelk
van broze bloemen mond
daar boven
in 't loover
en zingend door den pijl
van elk bamboeën-stijl.
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Tchao-hin
Hoe deed gij zulke daad
waar 't niet - iets doend - dóór gaat?
Hi-Kang
Van morgen eer de zon
mijn daad verraden kon
eer d' eerste vogel had
uit d' ongeweten schat
zijns gorgels uitgespat
de slag van 't morgenlied;
ontwaakt' ik uit het niet
en zag het blauw verschiet
der kimmen neevlig glimmen
van al de droomen schimmen
die wij al zien in 't niet,
en 'k dacht, ziedaar
mijn broer-schaar
gestrekt op d' aard
in 't niet gebaard; ik wil voor hen iets doen
ik sneed in elk bamboe
van onder aan den struik
een klein mondvormig luik
daarin de vroegwind pijpt
en 't niet der winden rijpt
tot een welluidend lied
geboren uit het niet
gebuikt, geknoopt tot iet
en weêre-sterft tot niet
al wervelend door 't bamboe
door d' heele holle roê;
daarom pijpt nu heel 't bosch
de vlinder danst op 't mos
de vogel zwijgt in 't loof
en 't maan-oor bleekt en dooft.
Yuen-Tsi
Hi-Kang heeft wel gedaan.
Hi-Kang
Het niet van mijn gedacht
heeft nu toch iets volbracht
en kan tot niet her-gaan.
Hao-ton
Schaak!
Mong-Koan
Wraak!
(allen komen de partij aanschouwen)
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Hi-Kang
Mijn broêrs verwarmt u niet
de warmte is niet in 't niet
blijft-kalm
als porselein
met halm
van bladerlijn
met roze bloemen krans
op blauwen hemel trans
mijn broêrs wilt kalme zijn
als 't koude porselein.
Mong-Koan
Ik ontschaak.
Hao-ton
Ik ontwraak.
Hi-Kang
G' hebt immers tijd genoeg;
indien 't ook eeuwen vroeg
om dit spel te eindigen
of 't ver-oneindigen
eêr g' elkaar deernis doet
het waar nog niet te goed;
speelt voort, speelt rustig-voort
al luisterend naar mijn woord
midden 't bamboeën koor
dat 't niet der stilte moort
met zangen
die klangen
zoolang 't bamboe er staan zal
en niet tot iet vergaan zal
mijn broêrs, indien de dood
u aanstonds intreê bood
in 't dobbele niet zijns niet
zegt 't antwoord dat gij hem biedt.
Tçin-ou
'k zou zeggen: moordenaar.
Hi-Kang
Gij zijt het niet niet waard
en zelf den dood nog niet
uw oog nog ieten ziet.
Hao-ton
'k zou zeggen: kom maar bin
Mong-Koan
Wij maken huisgezin.
Hi-Kang
Gij twee, die 't zelfde meent,
twee ja 's al sprekend eent
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ge meent
niet wat ge spreekt
omdat ge d' eenheid breekt
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in tween,
en één
is 't niet,
de dood kent u dus niet
ge moet nog lange leven
nog lange schaakspel spelen
eer gij u moogt begeven
ter streke van het niet
en er het niet-zijn deelen
dat dood voorbije-ziet.
Tchao-hin
'k Zou zeggen aan de dood
ga weg: ik niet ontbood
uw edelheid
indien ge 't niet 'n zijt
dan moet ge ook niet komen
en als ge wel iet zijt
moet ge van mij niet droomen.
Hi-Kang
Gij, Tchao-hin, onthaalt
een weinig al mijn taal,
maar zijt nog niet volmaakt
in 't niet-zijn omgeschaakt,
schaak dus nog maar wat voort
wijl ge mijn wijsheid hoort.
Lieou-ling
Doch ik, indien de dood toe kwam
en mij ook plagen kwam
met zijne vraag van niet
of iet, iet-niet, niet-iet
'k zou zeggen, laat m'in vreê
neem mij in vrede meê
als niet in iet
of iet in niet,
en tot mijn broeders al
zou 'k zeggen: als ik zal
ervaren 't vreemd geval
dat dood heet in dit dal
waar 't al bamboeën zijn
stervend in zonneschijn
en zingend toch
van leven nog,
'k zou zeggen: broeders lief
opent deez' eerde diep
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en legt mijn lijk daarin
zonder meer last-verzin
om mij,
voorbij
zal zijn
mijn
iet of niet
rein
als het lied
door 't holle goud-bamboe,
en delvet d'eerd weêr toe
en tredet voort
weêr ongestoord.
Hi-Kang
Dit is het wijst' antwoord
dat hier al werd gehoord.
Nog twee blijven in schuld
van 't stopwoord dat vervult
de holte mijner vraag
Yuen-Tsi, u behaag
te spreken
en 't breken
van 't ei-tje iet in niet
of 't eitje niet in iet.

Tooneel II. - Zelfden, een kleine bode.
Kleine bode
Verschoont me, eedle wijzen
indien ik met afgrijzen
met droefheid, bron van tranen
uw kalme rust moet manen
tot doode werklikheid
of werklikheid van dood.
Hi-Kang
Hebt g'ooit zooveel gezeid
eer gij een boodschap bood
aan zeven wijzen die
geboren zijn in 't niet?
Kleine bode
Verschoon mijn vore zorg
z'is van mijn eerbied borg
want ik vereer uw deugd
ofschoon ge dit niet heugt.
Is hier een wijze die

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

112
geheeten Yuen-Tsi
mijn boodschap hooren kan.
Yuen-Tsi
Mijn vriend, ik ben uw man.
Bode
Een wreede tijding draag ik
om haar te zeggen vraag ik
om 't leed dat ik u breng
te delen, - dat ik meng
alzoo mijn kracht tot uw kracht
tot droefheid 's zware dracht.
Yuen-Tsi
Zeg 't ergste, 'k ben bereid
doch dank aan d' edelheid
waarmeê ge mij bericht
een leed dat gij meer zwicht
dan ik die 't hooren moet
zeg 't ergste, kort en goed.
Bode
Uw eedle moeder stierf.
Yuen-Tsi
't Woord op mijn lippen zwierf 't is al?
Bode
Ik val
voor uwe voeten neêr
want 't melden doet me zeer
omdat 'k uw hart bedroef.
Yuen-Tsi
Sta op, ik ben niet droef: Hi-Kang, mijn antwoord op
uw vraag met dit nieuws klopt
de dood, ja, 't is de dood
haar niet koort klein en groot
zij kwam
en nam
mijn moeder
't is wel;
o broeders
aan 't spel
wij schaken rustig voort
doch ik vraag op een boord
van porselein
twee kelken, bloem-omboord,
met frischen wijn
uit versche kruik
en 'k drinke ze aanstonds uit
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op de gezondheid van den dood
om 't antwoord dat hijzelf me bood.
(het knechtje brengt den wijn)

Bode
Vreemd volk is 't hier
dat feeste viert
terwijl zoovele menchen lijden
hun leven stoer en moeizaam leidend
(af)

Tooneel III.
Tchao-hin
O broeder Hi-Kang, ook aan u
de beurt van 't antwoord tamet nu
gij hebt geleid
ons aller vlijt
door paden van het iet tot niet
door wegen van het niet tot iet
dat niet is
en lied is;
en dood
u bood
een allerhoogst omstandigheid
om 't diepst uwer zelfstandigheid
ons 't openbaren
zoodat w' ervaren
't diepste niet van uw gedacht
dat ons iet tot niet-zijn bracht
of ons niet tot iet omschacht.
spreek nu uit wat gij ook denkt
van dood als hij ons 't wijntje schenkt
van niet
of iet.
Hi-Kang
'k Aanschouwe nogmaals 't zonne licht
dat door de gouden loovren schicht
'k aanschouwe 't blauwe porselein
der hemelen, dat neder schijnt
in watertjes en neder kaatst
den zonnen straal in mijn gelaat
ik hoor de vogelen in 't getwijg
ik hoor het koor dat zangen rijgt
in al 't bamboe-hout, zang door mij
gewekt in elke holle pijp
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die waaiert 't lommer over ons
ik hoor het ranke saam gegons
van al die tonen, hoog en fijn
of laag en diep uit 't niet 'n zijn
ont-wervelend door 't trillend hout
tot een gezang in 't heele woud
ik voel mijn hart dat polst en leeft
en waar een heele wereld beeft
op één slag als mijn ademtocht
terwijl door al mijn adren pocht
de felle bloesemslag mijns bloed
die mij het niet zoo voelen doet
alsof 't iets ware, wijl het iet
dat ik miek, schuw is als een lied.
Tchao-hin
Schaak! Hi-Kang.
Mong-Koan
Waak! Hi-Kang.
Hao-ton
Ontwaak! Hi-Kang.
Tçin-Ou
Vermaak! Hi-Kang.
Lieou-ling
Ge braakt! Hi-Kang.
Yuen-Tsi
'k Wil wraak! Hi-Kang!
Tchao-hin
g' Hebt ons bedrogen.
Mong-Koan
Uw oogen logen.
Hao-ton
Uw tale zeurt.
Tçin-Ou
Uw huid ontfleurt.
Lieou-ling
Uw geest was valsch.
Yuen-Tsi
Uw woord brak hals
en poot
van dood
en doodde 't goed
in ons gemoed
en schond ons hart.
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Hi-Kang
'k Ontnam de smart
u, vrienden lief,
dit is geen grief
want 't niet
Allen
is niet.

Tooneel IV. - Zelfden, Prins Ouei, kleine bode.
Prins Ouei
Welk helsch rumoer
hier toover voert
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en onheil snoert
door-heen mijn land,
welk vieze kwant
heft hier de hand
en werpt omver de wet
die elken mensch belet
te dolen af het ware woord
dat in zijn hart bij zijn geboort'
door 't lijden
't verblijden,
door arbeids-dwang
de zege zang,
door levens-nood
den heil'gen dood
moet winnen na den levens smart,
wie is 't die hier de wetten tart
van staat en menschen-rijk
en alle daad ontwijkt
en 't al geniet
in naam van 't niet,
zichzelf bedriegt
allen beliegt
en stoort mijn wijze wetten al
wie is 't dien ik hier straffen zal?...
'k Ontmoette dezen knaap in 't bosch
hij weende bitter, - 'k heb verlost
zijn hart van 't vreemde en nààr verhaal
der hardheid die hem heeft onthaalt
hier waar hij droeve tijding bracht
gij hebt den broozen zin verkracht
van d' arme knaap, en 't wettig leed
dat gij moest dragen drukt nu wreed
op 't knaapjes hoofd
g' hebt hem gerooft
zijn blanke ziels-rechtzinnigheid
wie is 't die hier zichzelf bevrijdt
zelf van 't sterven
en wil derven
een elke levenslast,
als waar hij reeds te gast
aan 't maal dat goeden voedt
wie is 't die zulken onzin broedt
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en zelf de liefde breekt
die 't kwaad door 't goede wreekt.
Allen
Hi-Kang, Hi-Kang, Hi-Kang.
Ouei
Al dadelijk hij loon ontvangt
mijn knechten, hangt hem aan een boom
hij zweve bin den grooten droom
der eeuw'ge werklikheid
die hij zichzelf bereid
heeft door zijn Theorie
hangt hem, terwijl ik zie...
(ze hangen hem)
En gij zestal van dompelaars
gaat weder stad- en menschen waarts
laat uw vizioenen
voor hanen en hoenen
maar goed
en broedt
geen looze eieren meer
uw levensloop was heel verkeerd
en komt nooit meer bijeen;
of doet ge 't 'k spaar er geen
en hang uw allen op
aan d' hoogste bamboe-top.
Tçin-ou
't Schaakspel is staak
de zot is schaak
gewonnen door den koning.
Ouei
Gaat weder naar uw woning
zijt voor de menschen goed
en zorgt dat gij herdoet
al wat ge niet gedaan
hebt, vadzig overslaand,
uw plichten in mijn rijk
wint loving en belooning
en tot erkent'nis blijk
geloof ik: zult g' eens zijn
elk: roze mandarijn
en raadsheer mijns paleis;
schaakt nooit meer en wordt wijs.

Emiel van der Straeten
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Vlaamsche Arbeid
Kunstkroniek
Aze-Ick-Kan. - In de laatste weken zagen wij hier te Antwerpen verschillende
hoogst-belangrijke tentoonstellingen.
De kunstschilders die Aze-ick-kan vereenigt vertoonden hunne werken in de groote
stadsfeestzaal. Hier waren:
René Bosiers met venetiaansche zichten uit de antwerpsche dokken, hel roode en
groene scheepsrompen op het regenboog-kleurige water;
Julien Celos met als in verf gemetselde doeken die stoere stadshoeken verbeelden,
torens, huisblokjes en steegjes;
Aloïs de Laet met donkergroene en aschgrauwe landschappen als met nacht
overtogen of blauwe maannevels waaruit hier en daar een enkel rood licht schijnt,
zoo naargeestig als van oogen die lijden en bloeden in een verdoemde wereld;
Jan de Graaf met parkzichten vol wijde-gras-perspektieven waar boomen en
goud-beglansde paviljoenen droomen in de spiegelingen van sierlijk aangelegde
vijvers, alles met een waas van herfst-geel overtogen;
Pol Dom met meesterlijk geteekende vrouwen-koppen waarvan de kleurfactuur
zoo aangenaam harmonieert met meubels, koperwerk, chineesche vaasjes en
zilver-blinkende gods-penningen, in stemmig verlichte interieurs;
Emile Gastemans, met juist opgemerkte oogenblikken uit het antwerpsche
volksleven, haven-tijpen, voluptueuse volksvrouwen, dol-warrelende menschenhoopen
onder blauw smoor-licht van achterbuurtdanszalen, de echte weergave, in houding
gebaar en oogslag, van het crapuleuse en geslachtsdriftige der antwerpsche straat;
Armand F.C. Maclot met wijd-strekkende hooge horizonnen boven geel-eenzaam
treurige heidezichten, zwart-groene boom-massa's en grijs-droomende moerassen;
Tony van Os met de gehallucineerde eindeloosheden der Polders en
Schelde-wateren waar de verre boomen wegdoezelen in mist of geteisterd worden
door de van heel wijd aanrukkende en huilende winden;
Wiethaese met stemmige interieurs uit zijn kunstenaarswoonhuis te Edeghem en
lieve kinderkens met bloemen in den hof of op het wit van een sneeuwlandschap,
vol echt gevoel voor bloemen en kinderzieltjes;
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Alfons van Beurden met vettige vlaamsche landschappen en zee-zichten, koeien op
de diepte van de meerschen, paarden op het grijs van de zee, alles juist en
indrukgevend genoeg, maar met iets te weinig, ik weet niet wat, dat de voornaamheid
van een werk uitmaakt en het als een mooie kostbaarheid doet aanzien;
Evert Pieters, de hollandsche meester met rijp en volledig werk, diepe zonnige
landschappen met rijen van blonde kinderkopjes en een groote grijze zee waar de
menschen klein en nietig voor staan als onder de bedreiging van een onvermurwbaar
noodlot;
Posenaer met hel-schetterende zichten van bloem-markten, stadsparken vol kleurig
volk;
Gogo... maar ik geraak niet uitgepraat.
Toch mag de kunstuiting die Aze-ick-kan ons geeft, in 't algemeen genomen niet
bevredigend worden genoemd. Het landschap vooral staat hier zoo ver van de natuur.
Het is alles zoo bruin en zoo donker. Dat valt des te beter in 't oog daar deze
kunstenaars niet evocaties der natuur betrachten maar de werkelijke voorstelling van
het landschap willen geven met ruimte licht en lucht en kleur, en in die richting zoo
verre achterblijven tegenover de meesters der nieuwe tijden als een Heymans, een
Edmond Verstraeten, een Emiel Claus, om terug te gaan eindelijk tot de hollandsche
landschap schilders der 17e eeuw, als het dan toch zoo onweerlegbaar vast staat dat
om blijvend werk te leveren in de kunst de eerste vereischte is splinternieuwe
voorstellingen van de wereldaspecten te geven en niet oude wijzen weer aan te
wenden om gemakkelijk en zonder eigen zoeken en trachten een indruk te bekomen.
Lambert, die in de zaal Forst tentoonstelde, is een man die een eigen kunststijl
veroverd heeft. Hij schildert wat hij ziet en op een wijze als het hem nooit werd
voorgedaan. Het strand te Oostende is voor zijn aard het land van belofte geworden
en hij heeft het kleurige, het gracielijke, het oppervlakkige van het mondaine leven
aldaar op meesterlijke wijze weergegeven. Het is een tooverspel van lieve, lichte
figuurtjes, baadsters in de zee, wandelende rijkgekleede cocotten op het zonnige
strand, het schitterend gewemel van toiletten en hoeden rond de paardrennen, de
verblinding van dans- en koncertzalen. Het is alles zoo juist en met omtrent niets
weerggeeven. Wat penseeltrekjes links en rechts zonder aarzeling zonder
bedachtzaamheid en heel de evocatie is daar: glimmende parketvloeren waarop van
uit de hooge bebloemde zolderingen het goud van de electrische luchters neer plast
en midden het geel licht dat de zaal vol vloeit het gracielijke beweeg van heeren in
habiet en dames in kleurige subtiele stoffen in sierlijke plooien omhoog geheven
binst den matig rythmeerenden dans. Het is alles zoo los, zoo zonder achterdocht
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voorgesteld. Iets pikant straalt uit zijn vrouwfiguurtjes, de kleeren passen om de
lenden of zijn zoo bekoorlijk en verlokkelijk getrousseerd dat de fijne hakken van
sierlijke schoentjes en de kleurige zijden kousjes om de braaien schalks worden
ontdekt. Prachtig staan de vrouwenlichamen gemouleerd in de druipende badcostuums.
Niets Ropsachtigs of gluiperigs hoor! Maar de vrouw in haar volle rijpe schoonheid
van goddelijke Eva. Zooals zij staat op de diepte van de zee of ligt op de aandrijvende
golfjes, zou er maar weinig moeten worden verbeterd om er waarachtige Botticelli's
van te maken. Daarbij is heel de matière dezer schilderijen zoo echt en zoo pakkend
dat ge bij het binnen komen in de zaal als een vlaag van zeelucht in 't gezicht krijgt.
Daar zit een diepere beteekenis in de voorstelling der dingen zooals die dóor
Lambert wordt gegeven. Ik ben er toe gekomen dat aldus te bedenken door het
beschouwen van een enkel decoratief paneel, vroeger werk van den schilder, waar
engelenfiguren en apollinische jongelingen met harpen en gouden luiten opstreven
in een verheerlijking van zang en vrede en hooggedacht geluk.
Maar dat was niet van de aarde!
Daar zijn veel soorten van geluk.
De verbeeldingen van zaligheid die wij vinden bij Fra-Angelico b.v. gaan zoo ver
boven ons gewoon ondervonden leven dat wij ons onvast gevoelen als wij waarachtig
in die hooge sferen willen bewegen.
Er is eene vreugde van de aarde: de leute van de arme menschenkinderen. Een
danszaal met schetterend licht, losse gebaren, bral geluid en schreeuwende kleuren
kan voor den toeziener die er met den geest boven staat, uitdrukking worden van
vreugd. Wel weten wij dat dit de Hemel niet is en wij daar niet zouden kunnen mêe
doen en ons deel nemen maar toch voelen wij dat het voor velen van onze arme
broeders het geluk en de hemel is dien zij begrijpen.
Zoo worden de schilderijen van Lambert voorstellingen van gewone aardsche
vreugde en lichtzinnigheid. De schoone vrouwen op de zee, de bloemenwagens in
de zonnige parken, de kleuren van de kleeren, het parelmoer van de golfjes, het wordt
alles een luidtierend vreugde-feest, een apotheose van dans en blij geluid.
Victor Hageman had een prachtige keus van zijn werken te samen gebracht in het
kunstverbond. Het is dezen schilder vooral te doen het zielkundige in een
mensch-gelaat te doen uitkomen. De omgeving heeft volstrekt geen belang. Hij cijfert
ze soms geheel weg door zijn figuren op een gouden grond te zetten als primitieve
schilders die nog de wetten van de perspektief niet kenden.
Al het belang wordt samen getrokken op de uitdrukking van de gelaten
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en de schilder heeft die wezens opgezocht die in zijn antwerpsche omgeving de
meeste karakteristieke kenteekens vertoonen: de Semieten, de landverhuizers, de
hindoesche matrozen. De joden van Hageman zijn echte joden zooals er Rembrandt
gezien heeft vroeger en weergegeven. Dat ras is zoo sterk en ongeschonden door de
eeuwen gegaan. Het slordige van hun verre oostersche afkomst ligt nog altijd in
kleederdracht en uitzicht. De oogen, de lijnen van het wezen, de mond alles is
kenteeken bij hen van een zieleleven dat buiten onze sfeer gebeurend is, van een
gevoel dat spijts vrijving met alle andere volken toch altijd zijn eigen geheimzinnige
wegen is blijven volgen. Is er bekoorlijker werk voor een speurende geest dan dat
vreemde, onoplosbare van menschelijke verschijningen trachten weer te geven?
Hageman is er volledig in gelukt. Hij geeft heel het ras: rabijnen met lange baarden
en iets versteend in hun wezen en oogslag, als levende mummies uit de tijden van
het aarts-vaderlijk geloof, intellectueele joden, mager en nerveus, oude vrouwen met
afhangende kaken en oogbalken, negotiejoden en bedelaars, jonge vrouwen met
dikke lippen, groote mat-droomende oogen, lange moeneerhangende armen en
bleek-gele handen die klammig moeten zijn met iets vreemd-voluptueus en
onverzaadbaars in heel hun gesloten wezen.
Een schilder die aldus het zeldzaam uitdrukkingsvolle zoekt moest aangetrokken
worden ook door de russische en poolsche landverhuizers die met heele kudden jaar
in jaar uit in de antwerpsche haven komen belanden. Hier is niets van al dat
ingewikkelde oeroude leven der semieten. De Slaven zijn een primitief volk. Hunne
gelaten zijn als de steppen van hun eindeloos land: plat open en verwilderd. Het
inwendig zieleleven, met zijn stormen zijn lijden, zijn betrachten dat zoovele
aangezichten van Westerlingen tot verschijningen vormt, heeft hier nog geen uitweg
gevonden. De oogen stralen niet van innerlijke passie; de gelaatstrekken worden niet
vervormd door het ziels gebeuren. Het individu is daar nog een zeldzaamheid. De
menschen vormen een kudde die haar nooddruft te zoeken heeft over de wereld. Zoo
heeft Hageman zijn landverhuizers voorgesteld: een kudde menschen, voortgestuwd
door een onzichtbare macht en die bij elkaar schuilen, gedoken in de plooien van
zware mantels en shals als onder de bedreiging van een onweer.
Hoe exotiek-droomerig staan daarnevens de zwart-bruine gelaten van de hindoesche
matrozen! Zij zijn zoo ver, zoo ver van ons en heel dat leven dat hun tijdelijk omringt
in de antwerpsche straten en aan de dokken. Dat aarzelende, dat meewarige, dat
bedachtzame van hunne verschijning heeft Hageman op innemende wijze voorgesteld.
Het mag gezegd worden dat als verbeelder van uitdrukkingsvolle gestalten, als
ontleder van karakters en ras typen, Victor Hageman een meester is in ons land en
hooge waardeering verdient.
Jozef Muls.
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Twaalf Beesten
I
Peerden
De peerden zijn de glorie van den boer; als het koppel aan den ploeg gespannen het
hof verlaat, dan trekt er een heel fortuin door de poort. 't Is overigens ook volgens
het getal peerden, dat de grootte van de pachtgoeden opgegeven wordt. Een
peerdegoed is 'n gedoente van één peerd. Een hofstede van 'n koppel, dat klinkt al.
Een boerderij van drij of vier peerden, dat wordt met eerbied vernoemd.
De peerden maken de gedurige bekommernis uit op het hof en elk is er mede bezig,
vooreerst de boever, die ze bezorgt en begaat, onder dag en nacht, lijk een kiekske
op een berdelke, die ze bekloestert en beteeuwelt lijk een kind, zij, de machtige
klinkers, met hun ijzelijken kop, hun puilende lijf, hun fortsige pooten en vereend
achterste.
Dan de boer, die ze bebroedt met de oogen; die ze beziet, wijl hij met de handen
op de heupen geleund staat tegen den pilaar, en ze gaan, ginder, aan den dubbelen
ploeg gespannen, al trekkend, dat hun steert recht staat, al nikkend en heiend met
den kop, al wuivend met de lange mane, al neiend van wildheid en brooddronkigheid.
Ja, de boer, die is nooit moede gekeken op zijn beesten - en als de peerden op stal
staan, staat hij er ook, te luikoogen in het deuregat, te monkelen van overdaanheid,
met wellust de nijpende ammoniak-geuren op te trekken, wijl ‘Baai’ en ‘Zwarten’
hun haver kweernen, dat het ronkt en rospt; wijl ze zijsprongen maken, dat hun
knippels tegen de scheiweegen buischen; wijl ze schreeuwen en meeuwen van
ongenadige, schabouwelijke zottigheid; wijl ze stenen van verpoeftheid en hun
achterste - een heele deure volopgooien, met daverende ontploffingen.
De boerin, de die zou koeken bakken voor de peerden - en als
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ze het koppel ziet van 't hof trippelen, aan den wagen gespannen en reisveerdig, dat
'n gaat heur niet; ze weet de beesten liever thuis of te velde, dan langs wegen en
straten - en ze vreest altijd voor ongelukken. Peist, zooveel geld dat er in zit!
Tegen dat ze inkomen, heeft ze een potje weerse gekookt, met veel, veel lijnzaad
in; ze heeft op voorschot reeds de bakken uitgekuischt en uitgevaagd en tegen dat
de beesten gebonden zijn, staat de weerse te doomen en vervult gansch den stal met
fleeuwsche oliereuk.
En dan sloeberen en swanselen die kerels in hun swol.
De maarte 'n houdt precies zoovele van de peerden niet, maar ze houdt soms meer
van den boever; om in zijn gratie te staan, steelt en rooft ze al wat ze kan voor zijn
peerden - en als ze de tillevoetende rossen de poorte ziet uitgaan, met den boever
achteraan, dan merkt ze de reuzegedaanten noch de levenslust niet van zijn beesten,
maar de duivelsche slakheid en snelheid van den leider.
De knaap doet niet liever dan met het derde peerd loopen, - en als hij op het
sleephout staat, zet hij zijn één hand op de heup, om te toonen dat hij dat werk allang
‘feits’ is, zoo doende lijk jongens, die met één hand hun fiets houden, uit ‘ding’. Die
knaap, hij zou te voete naar Brugge gaan, om met de peerden te mogen werken.
De koeier vindt ook veel beschotten in de peerden - en hij begint al mee te klappen,
over hun gaven en gebreken; algelijk, hij kan nog geen juist onderscheid maken,
tusschen karnaadheid en dempigheid, tusschen spaans en kruisgallen, tusschen de
kroon en het klein voetje; en als hij den boer en zijn zoons, of koopmans en geburen
hoort klappen van peerden met ‘volume’, van peerden met hamers en kloppers, van
peerden met strek en gladdigheid, dan zet hij de oogen open, schart in zijn haar,
kotert in zijn neus en mommelt ongeduldig:
Wat de gadomme mag dat al beteekenen!
's Zondags is het groote peerdedag te lande, Creimer, of Boertje, of Goldstein zijn
aangekomen, op ronde om hun aankoopen te doen; Isaac en Jacob zijn al op toer;
Rollebach en de ‘Kleintjes’ rolleren rond en... 't gaat er! Boer Vanneste's ruin is
opgesmeten, geweigerd in de levering; boer Cneut is een tand getrokken van
tweehonderd frank aan zijn brabantsche merrie; boer Zegher's koppel ligt met het
stranglejoen en boer Caene heeft een klopper verkocht voor achttien-honderd frank.
Dan volgt de beschrijving van de peerden uit den omtrek.
Boer Haelewijn's ingekochte vos, wel wel! da's puik: 'n extra brabantsch peerd,
taille genoeg, hengstachtig, 'n kleine groote, korte
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beenen en diepe singel; nu een echte brabander, met breeden kop, gememberd en
gepuikeld, 'n gescheurd peerd, breed en gespleten, met leen en rik, met sterk alaam
onder hem - en die no 1 uitkomt; nu, 'n bijzondere snee, de steert goed geplaceerd één die aan d'eerde houdt, zulle! Twee duizend frank, te kloppe!
Boer Tanghe's rosschimmel is grooter, meer stadspeerd en cammioneur van de
laatste force, 'n ware Berliner, die goed over den grond gaat.
Boer Claai's zwarten laat te wenschen, er kan te veel wind onder, hij heeft te weinig
darmen; daarbij, hij komt niet vrank buiten, hij draaft onder hem en is verbonden in
den stap, niet liber genoeg; hij is 'n ribbe te lang, te vernepen, niet geschud, daarbij,
't heeft te warme ('t is kwaad) en te weinig letten.
Uitgeklapt over de peerden, vallen ze op de ‘commarce’ die slabbakt en
djeemenisteren over het geld dat ze toesmijten.
En... dan zegt het werkvolk:
't Is te hooren, dat de peerden geld weerd zijn; de boeren verschieten meer in een
peerdevalling, dan in al de ongemakken van al hun volk ineens.

II
Veulens
Groot nieuws! Boer Lemmens's merrie, ‘Miete’, is gekachteld!
Geheel den dag en 's anderdaags is het processie, van al de boerzoons uit de buurt
naar ‘Lemmen's’ hof en den volgenden Zondag, is het ommegang voor de boevers.
De verscheling noemt ‘Polke’ en 't is 'n duivelsch schoon Polke, zeggen ze allen.
Moere is jaloersch van haar lievelingske en als de bezoekers toekomen, kijkt ze
loensch en leelijk om, naar al die kurieuzeneuzen; en als ‘Polke’ roert of opspringt,
neit ze maneschuddend, vol vrees, dat het kleintje hem kwetsen zal of bezeeren.
En ‘Polke’ springt recht en daar staat het, te waggelen en onnoozel te doen, een
aardig, leelijk ding, lijk een eindje worst op vier oneffene, kromme, slonke, gebulte
en geknuiste stokken; aan 't een ende van dat worstje, een leelijke rattesteert en aan
't ander ende een kop, menschen! een kop! een mortierskop! de helft te groot voor
dat pleuntje - en daarin twee groote, onschuldige kinderoogen.
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‘Polke’ wilt mee en lokt hebbelijk zijn buikske vol, wijl Moere er staat lijk een djole
en haar keppeling likt.
Algelijk, dat gaat niet, geheele dagen in die bokse loopen - en ‘Miete’ reikhalst
tot tegen de traliën, glarieoogt naar buiten, snoffelt de reuken van 't jeugdig groen
op, trippelt ongeduldig en neit. 't Moet toch geestig zijn huiten - en met Polke mee!...
De deure vliegt open.
‘Miete’ wordt bij den breidel gestekt en buiten getrokken; ‘Polke’ neit al en sukkelt
achter, zóó slonk en uitvallig, al knikkend op zijn vóórpootjes en al maaiend, met
zijne stakestijve hazebillekes; 't beestje is lijk sneeuwblind; 't loopt tegen deuren en
muren en fruitboomen; 't verschiet hem bijkans dood van een henne en 't robbeld, al
steigerend, met zijn vier pikkels in de lucht.
‘Miete’ schreeuwt van alteratie en snorrelt en grolt en briescht al neiend op, vol
moederlijken angst, maar ‘Polke’ ruifelt hem op en zwinkelt weerom mee, nevens
moere, naar de weide.
't Peerdejongske kijkt er zijn oogen uit, in die groote weide; 't loopt tusschen een
bende kiekens; de klokhenne floddert boven op hem; de kiekens spoeteren tjiepend
en kriepend weg - en nog-eens spettert ‘Polke’ ondersteboven.
En die gloeiende kalvers komen nu op en blekken met hun domme kuitoogen,
naar dat aardig afzichtelijk beestje, dat op zijn kromme sikkels te daveren staat, met
het palinglijfje vol trillingen; maar ‘Miete’ geeft die gapers een knap alhier en een
bete aldaar, zoodat ze: mreu! moorelen van pijn en er van onder speerzen, tot tenden
der weide, alwaar ze, in één troppel, kalverraad houden.
‘Polke’ is weer opgesprongen en drumt tegen moere en staat er te zinnen, dat de
wereld toch zoo aardig is en vol gevaren; 't drumt nog nader bij moere en 't pakt 'n
slokske, om 't verschot in te spoelen - en moere staat er wijdbeende, lijk een blok en
likt vernibbeld haar korneuteling.
Heere menschen toch! 's anderendaags wordt ‘Miete’ uit de weide gehaald; ‘Polke’
draaft tewege mee, de poort uit, maar ouw! de boever slaat met het platte van de
hand, tegen zijn pijlende ooren en de poorte vliegt toe; moere snorrelt en briescht en
steigert; ‘Polke’ neit en drilt en zoekt om uit en weg en achter, maar niet te doen,
moere is weg, gaan werken en ‘Polke’ zit alleen dij de kalvers. Alle getiën is het nu
een groote blijdschap, als ze malkaar terugzien; ‘Miete’ weet niet waar het heur houdt
en ‘Polke’ springt langs haar op, dreelt onder haar kele weg, kruipt onder haren balg
en is zot-'n half, tot moere ook het zotte in den
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kop krijgt en ze beiden de pooten in de lucht gooien en rond de weide schijveren,
van zotte levenslust en goêdagen.
En ja, de dag komt ook, dat ‘Polke’ gespeend is en van moere afblijft; 't is een
pachtbeestje geworden, nog een weinig te veel gespannen in de knietjes en wat over
de ‘bouletjes’, maar allezins is dat toch de jongde en de sterke kost zal dat verhelpen.
Geheel het hof is nu zijn beloop en dat sporrewaan steekt overal zijn neus in en
uit, door iedereen gepaluft en aangetrokken; 't krijgt fijne beetjes alhier en aldaar; 't
vecht en tinst met vrouwvolk en mannevolk; 't drimmelt in de waschkamer en drinkt
er in 't duikertje de keernemelk uit - en 't is al meer dan eens gebeurd, dat het al achter
in de keuken geraakte en de drie papteelen - die op-tafel doomden - vierkant
uitsloeberde, wijl boerin en maarte in den stal de koeien uitluidden.
Laçy! met ruize uit de kindschheid, wordt het een gareel opgezet en moet het met een grooten blok achter hem - rond de weide, om te leeren werken.
't Kachtel-zijn is uit en 't peerdeleven vangt aan.

III
Koeien.
Komt in den stal, om kennis te maken, nu dat de beesten juist aan hun keten liggen
en klaver peuzelen.
't Is 'n beetje warme en 't riekt straf en 't pinst in de oogen, maar 't en gaat daarvan
niemand dood - en bovendien, 't is gezond.
Wat 'n reke! Wat 'n reke!
Twaalf vlaken van beesten, gezonde tanten, blinkend in hun vel en bekkenerig!
En gaan dat die twaalf kodden doen! just lijk kwispels, op en neer, rechts en links;
't is zuiver djakken en de vliegen die te bijten zaten, krijgen troef, dat ze elders gaan
venten.
Overziet nu eens goed geheel de reke.
Hier hebt ge vooreerst ‘Molle’, mollezwart, zwaar en ottervet; ze heeft al tien
kalvers gekregen, en ze geeft lijk 'n pompe, maar ja, 't is een drinker over winter en
dan leevert ze, dat het oliebroodsop langs haar muile afloopt en ze smekt lijk 'n tinke
van klare goêdagen. Jammer dat ze 'n oude klakkebosse wordt en danig hollewaarde
komt, maar ze is nog de belhamel van de bende en gepaluft! Maar ze is toch fraai
ook, koeiefraai! een zuivere djole en niet vies, van
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niet, altijd bekkenerig en noch tuiten, noch steken, noch beurelen, niet, eten en zwijgen
en slapen.
Er nevens staat ‘Plakmes’ 'n zuiver spaan; ze heeft haar tweede kalf verloren en
ze geeft maar vijftien pinten - en vies! een beurzepakker, dat is ze, eentwat van niet,
daar.
Verder hebt ge ‘Mense’ en ‘Witte’ twee volle veerzen, effene gladde ranken, met
een rugge lijk een planke; ze blinken in hun haar; beesten van veel belofte, die vooruit
rollen.
Daarover staat ‘Triene’ te hikpatjikken, met 'n ingestuikte heupe; ze heeft dat
betrapt aan den deurstijl, met te geweldig in te schoffelen, zuiveruit gulzigheid, naar
den bondel klaver in 't sliet; 't is een oude kijkkasse, 't vel over de beenderen, die ter
jaren naar den velleman moet.
Dat zijn drie baken die volgen: ‘Trompette’ ‘Bonte’ en ‘Baekelandt’, alle drie in
volle geefte en ingevallen! - met lanken waarin ge een bondel hooi zoudt draaien;
ze zouden een mensche het haar van zijn hoofd knagen; maar geven is geven ook,
pertank, Baekelandt is van de jaren al moeten gelankt worden; ge ziet nog de wonde,
juist één vame van het ruggebeen en één vame van de heupe weg.
Nevens ‘Baekelandt’ staat ‘Steker’ 'n vervloekte vuiligheid, die altijd gereed is,
om zijn hoorns in de pels van de andere beesten te stekken; ware het niet dat ze goed
van bate is, ze ware allang en menige-tijd verkocht, even als ‘Roeland’ die een
uitbreker is; zwijgt van die fijge, ze zou door de levende doornhagen boren.
‘Kerstnacht’ ‘Battevier’ en ‘Keizerinne’ staan wel tenden, ginder, in den donkeren,
maar prijsbeesten zijn ze, alle oogen vol, geschilderde beesten, brokken die aan den
grond hangen, prachtbeesten, buiten dat ‘Battevier’ 'n pompesteert heeft en dat
‘Kerstdag’ 'n beetje te veel gehaamd is, maar nu, men scheert geen koei op één haar.
't Zal nu een spel gaan zijn, heel de bende moet naar de weide en ze trappelen en
kwispelen van ongeduld en ze beurelen! beurelen!
Meu-ge! meu-ge doet ‘Molle’ - en die meu dreunt en die ge schraaft.
Mbeu! steekt ‘Baekelandt’ Mrrr Mrr Mrreu! tuiten ze met vijf-zes.
Gheu gheu gheu! Schettert ‘Plakmes’. Ge 'n zoudt er met geen twintig persen
doorslaan.
Ze vinden al het deuregat. ‘Trompette’ terdt zedig buiten, lijk een kwezel uit de
kerke; ‘Battevier’ gooit haar buiten, lijk een
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henne, die van de stokken springt; ‘Keizerinne’ ‘Kerstdag’ en nog een stuk of twee,
terden deftig en gezapig op den dam, lijk tribunaalheeren in de gerechtzaal; maar
‘Steker’ komt op en draait zijn hoorn in de voorgangsters hespe, dat ‘Kerstdag’ op
‘Keizerinne’ springt en ‘Keizerinne’ tegen ‘Battevier’ vliegt en en... de koeier grijpt
zijn djakke en kletst in de ronde; de maarte gooit haar knippel op ‘Battevier’, die 't
niet 'n verdient; maar de boer slaat met de vork op ‘Stekers’ keuten, die het niet
gestolen heeft - en de boerinne tiert, met de handen op de heupen, tot heel de bende
buiten het hof is en de dreve ingaat, kwijlend van verlangen naar de groene weide
en stronkelend of slepend door het zand, lijk gloeiende zandstuivers.
Die koeien! die koeien! geheel het hof moet er achter loopen; en wat zal het zijn,
als ze inkomen?
De stal moet gekuischt en gewasschen worden; de slieten moeten opgevuld worden;
de beesten moeten ingedaan, besteld en gemolken worden en de boer mag van geluk
spreken, als hij 's nachts met al zijn volk uit den polk niet moet, om ‘Bonte’ te binden,
die haar bindsel kan afsnokken, of om ‘Trompette’ te helpen, die te dikke kan staan,
of om nog andere ditjes en datjes.
Geen keure of kost de boter geld!

IV
Kalvers.
Dat is al een heele gebeurtenis op het hof, als er een kalf ter wereld komt. Men tuit
op den hoorn, of men trekt aan het klokje; de boer staat gereed, met armen en beenen
te zwieren - en hij loopt dood-verslaàn, om alles gereed te maken en te leggen; de
boever komt te vierklauwen van het land met het koppel; werkman en knaap laten
braakhouw of schaaf vallen en vliegen het hofgat in; de boerinne loopt vernesteld,
lijk een henne, die ei op heeft en de koeier krijgt de koorts tusschen vel en vleesch:
‘Blare’ moet kalven en 't zal te doen zijn!
‘Blare’ is gekalfd en 't is verdommelijk een veerzekalf. 't Is een veerzekalf, een
klopper! breed van schoûwren met een effen rugge en daarbij bruin-rood - en
bovendien, er zit ‘origine’ in; 't komt voort, wacht, wacht... 't komt voort al den
moederlijken kant, van ‘Bella’ en al de vaderlijke zijde van ‘Patapoef’; ge weet wel,
de vermaarde ‘Patapoef’, die overal met de eerste prijzen
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wegliep. 't Is bovendien klaar en duidelijk, 't Kasselsch-ras staat in den nieuweling
gecijferd, de hemel van zijn tootje en zijn tonge zijn zwart, lijk Pietje Lucifers
broekgat.
't Is precies tweede Sinxendag - en de verscheling wordt ‘Mesdag’ gedoopt; dáár!
hij heeft toch al een naam. Seffens wordt hij een handsvol zout in de muile gewreven
en ná dat moeder gemolken is, krijgt hij een leekske griestemelk. Dat gaat niet, in
den beginne en de boerinne moet hem eerst vingeren en alzoo den swol gewend
maken; hij snoffelt en swobbelt, doch eindigt, met smaak te vinden in moeders melk
en te drinken lijk een snoek.
Ge moest hem ‘Garde’ genaamd hebben, zottebolt de koeier, hij zou van eerst-af
gesloeberd hebben.
‘Mesdag’ wordt in het etenkot gedregen, bij alle viere zijn pooten - en op een
nestje-strooi gedraaid, maar lang duurt het niet, of hij robbelt en rollebolt
onderteboven, staat half recht, tuimelt weer, geraakt te poote en valt nog, tegen deuren
en slieten, dat het buischt lijk kanonschoten. 't Doet zeer en ‘Mesdag’ zet zijn kip
open en moorelt, lijk een gekeeld zwijn. Dat duurt tot hij eigenlijk kan recht blijven
en dan staat hij op zijn pooten, lijk op vier kromme alaamsteerten, te daveren lijk
een iefrouwhond, te zwinkelen naar hier, naar daar, onnoozel te kijken, met zijn
eenlijke kalveroogen, en lijk achter entwat te zoeken dat hij verloren heeft, tot hij
nog eens met een heesch gegrol, te schijveren ligt, met de pikkels omhoog.
Acht dagen lang is ‘Mesdag’ de lieveling van 't hof; hij drinkt lijk een tempelier
en blinkt in zijn vel van pure gezondheid; nu is hij ook al rap te poote en hij smijt
zijn achterste op en doet koers in zijn etenkot.
Na een goe weke wordt ‘Mesdag’ op een morgen bij zijn ooren gestekt en hij trekt
mee, al bletende van angst en pijn, naar de weide, bij de andere kalvers, bij ‘Roodje’,
‘Maaibeen’, ‘Klinker’ ‘Ringeland’ en ‘Tijgertje’.
Wel wel! wat doet het toch aardig, buiten, in de wijde wereld, te midden dat groen,
zóó veel groen! en onder die hooge boomen - en bij die andere beestjes, koeiejongskes
ook, en nog andere beestjes, met pluimen, die in het gras rondloopen en vlerkeslaan.
‘Mesdagske’ is puidonnoozel, 't puiloogt en 't beeft, en al op eens, 't zet zijn keel
open en 't gaat zoo ongenadig aan 't beurelen, dat het hem verslikt - en zijn vooisje
in gegrol uitsterft.
Dat is ‘Mesdagskes’ intrede in de wereld, het dal van tranen.
Jamaar, ‘Tijgertje’ komt toegeloopen en snuffelt aan zijn nieuw maatjes lijf en
likt aan zijn klikke; ‘Mesdagske’ springt op van
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verschot en pikkelt te vierklauwe weg en ‘Tijgertje’ achter hem, al zijn achterpooten
in de lucht gooiend.
Roodje, Maaibeen, Klinker en Ringeland komen ook kennis maken en ‘Klinker’
geeft ‘Mesdag’ een bok in de hespen, dat hij omver spettert. In één weerlicht is hij
op en weg, lijk de pijl uit den boog, al rond den boomgaard en de vier tinsers achter
hem, al wat ze rekken kunnen; maar de koeiewachter vliegt er ook op los met een
perse; hij legt die drie-vier keeren langs hun vel, tot ze hun gerief hebben en ‘Mesdag’
gerust laten.
't Wierd tijd 't beestje stond tenden asem, de lanken te trekken en zóó bedrukt, zoo
eenlijk bedrukt te kijken.
Algelijk, ‘Tijgertje’ meent het goed met ‘Mestdagske’ en het duurt geen tijd, of
ze zijn goede maatjes en wandelen zij aan zij, in het groen tapijt, lijk twee bloedeigene
nichtjes - die ze zijn -.
Ze zien malkaar oprecht stijf geerne en bovendien, de andere fikken moeten koes
zijn, of ‘Tijgertje’ vaagt ze... en weet je?... zijn hoorntjes komen al uit.
Zoo is ‘Mesdagskes’ inbete; de kennis is gemaakt; de vrede is geteekend en
voortaan is de weide voor hem een aardsch-paradijs, waar het vroolijk, onschuldig
en dertelend in zal loopen, tot de jaren van koeiediscretie er zullen zijn.
(Wordt vervolgd)
Edward Vermeulen
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Verzen
I
Expectans expectavi...
De dag is lager, en het westen laat,
Zijn doffer goud vergloeien aan de ramen.
Ik hef naar U mijn starensmoe gelaat,
Of nòg uw liefde en mêelij, tot mij kwamen.
Ze gingen allen, en het uur wordt laat!
Ik zeg u teere en zielsgevoelde namen.
Och! zoo uw handen, Heer! dit zwaar gewaad
Der treurnis van mijn moede schouders namen!
Ik kan niet in-gaan, God! den langen nacht
Die valt in killigheid, en zóóveel droever Zonder den troost van woorden die ik wacht.
Zie me aan uw deur geknield, o Heer! Ik toeve er
Tot ge mijn ziel doorfluistert wonder-zoet:
Ga heen in vrede, kind, ik min u goed!
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II
Sic ergo orabitis...
Zoo zult ge bidden: Als ge ontwaakt te nacht,
En hòòg zijn blauwe oneindigheid aanschouwt,
Leg dan de handen op uw hart gevouwd,
En zeg: O God, aanbidlijk is uw macht!
En zoo bij dag een madeliefje lacht
Naar u, met wit-omwimperd oogengoud,
Plooi dan uw lippen of ge kussen woudt,
En fluister: God! ge zijt héél goed en zacht!
En zwelt uw hart van groot geluk, mijn kind,
Omdat ge u schoon zoudt weten en bemind,
Zucht dan in deemoed: God! heb medelij!
En zoo gij ooit van ziekte en lijden proeft,
U diep verlaten voelt en dood-bedroefd,
Bid dan: Ik dank U God! ge denkt op mij!
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III
Quia fecisti hanc misericordiam...
Omdat uw oogen zijn een stil azuur,
Waarin mijn vele weemoed vrede zocht.
Omdat de glimlach van uw mond zoo puur
Mijn angsten, uitgelezen troosten brocht.
Omdat mijn wrang berouwen immer mocht
Hopen op u. Uw zegen, uur aan uur,
Zon mijner dagen was, - bij donkren tocht
Te nachte helder-wenkend sterrevuur.
Omdat ik was een knaapje dat aan schijn
Van avondlamp, te winter, sprookjes las,
En dacht dat alles mooi en wonder was. Maar, dóór plots-open deur, den guren nacht
Des levens in moest, huiverend. Toen, zacht
Voelde ùwe hand, o Moeder, om de zijn!

A. Lhorijn
Minderbroeder
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Zobeïd
Soedaneesche legende
Het was een ellendig jaargetijde, hongersnood heerschte in Dar Fôr, van den Nijl tot
aan den Tzadé, nooit sinds menschen-geheugen, had men zulke tijden beleefd.
De streek was ijdel, ijdel, verbrand en verwoest langs alle kimmen; duizenden
zwartgeschoeide rotsblokken overdekten de vlakte als puinen van een hemel-paleis,
dáár, uit de kransen der verdelgende zonne neêr-geploft en uiteengebrokkeld, in
hompelige lawiene over de dreunende woestijn, men noemde die landen, de muizeval
der goddeloozen, en over heele verten trof men er bronne, palm, noch woonste, - het
was het land van doorgang uit de groene streken van den Neger-Nijl, naar de gouden
streken van den hemel-Nijl, en zooals in alle overgangs-landen der woestijn waren
er de gebeenten gezaaid van gansche geslachten, van karavanen, en slavendrommen,
door de kwalen dezer hopelooze gewesten gedood.
Edoch, waren er, verholen in de diepste labyrinthen dezer rotsen, enkele dorpen,
vindbaar voor den ervaren reiziger, die de geheimen der woestijn kent. Daar, in den
schoot van 't gebergt groeiden baobabs tamarisken, oranje- citroen- en granaatboomen,
en hooger op: ceders, acacias, sycomoren, palmen en nog hooger de bittere euphorben,
met hunne hooge eeuwig-bloesemlooze kandelaren.
Dit jaar waren de bronnen verdroogd, en zelf in de breede bewaarputten in den
boeg der reuzige baobabs was er geen water meer; de schrale voeding der bronzen
bergelingen was: geplet wortel-meel gemengd met asch en karig bevochtigd met
zuren palmwijn; verder een braadsel van witte mieren-deeg, gemengd met waterige
tamarisken-vrucht.
En 's avonds, in de zware donkerte zag men de schimmige gestalten der
berg-menschen neêrgehurkt rond groote vieren welke
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ze brandden aan de nesten der kleine woud-vernielers en verwoestende aard-geesten,
die ellendige mieren, welke, aangelokt door den schijn en de warmte des rooklooze
vuurs zich in massa lieten vangen uit hun versterkte onverbreekbre roode pyramieden.
En 't gebeurde dat Zobeïd, de groote slaven-koopman, op weg was uit
Wester-Soedan naar Egypte en Souakim om zijne slaven te verkoopen op de groote
markten van 't Oosten.
Het was een ellendige stoet, over de woestijnen.
De bronnen der oasen waren niet toereikend om die enkele honderden van slaven
te drenken, en Zobeïd vergunde hen rust noch tijd om 't water te laten samenperelen
in de bron-kuilen, uit de diepste diepten.
In d'aanvang dezer reis, zooals in vroegere reizen, was Zobeïd de onverbiddelijke
slaven-jager; zijn sluwe-schele oogen priemden als een dolk boven den
krom-snaveligen neus, zijn blik overzweepte als 't ware die zwart-bruine kudde, als
hij, in witten burnou gemanteld, als een strijdlustige spahi, met het lange geweer
over den schouder, op zijn bleek woestijn-peerd langs de scharen der arme bloedende
negers reed, die naar hem opzagen als een gegeeselde hond naar zijn meester.
Zobeïd kende geen vijanden, want allen vreesden hem; en hij schoot neêr wie hem
tartte of mishaagde; hij had een staf van vijftig woestijn-roovers, allen even stout,
gevoed met den wreeden geest van Zobeïd zelf, en door hem getemd, als prooi-dieren
door den menner, zij beminden hunnen meester, en hij wist het, maar gebaarde alsof
hij 't niet wist, om die liefde aan te driften.
Dit jaar was Zobeïd erg boos, omdat de bronnen hem geen drank gunden, en dat
alzoo vele slaven stierven langs de duinen of midden de rots-engten, waar hunne
lichamen verdorden tot stof en gebeente.
En de stapelplaats der slaven, waar hij gewoonlijk zijn koopwaar sorteerde, de
eunukken uitverkore, en de zwakken liet sterven - de woestijn zelve deed voor hem
die taak - Touechr was nog verre, en de gelederen der slaven-dolaards werden immer
kwijnender en treuriger voort-slepend; - Zobeïd was woedend. Doch de bewoners
der oasen, in de verborgenheden der rots-valleien, kwamen niet, en hielpen hem niet,
zij kenden hem en vreesden zijn plotslijke razernijen, want dan spaarde hij niemand,
- overigens zijzelven hadden geen laving tenzij enkele waterdroppelen, elken morgen
uit de bron geput, en 't flauwe sap der bleek-gele watermeloenen, welker oogst mislukt
was.
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Zobeïd besefte allengs zijn toestand, en werd nu zwijgend, verbijtend zijn gram,
eens-maar zwoer hij tot zijn roofmakkers: ‘Als we niets meer te drinken hebben,
drinken we 't bloed onzer slaven.’
- ‘Als ze er nog hebben,’ - besloot de groote Kanki, reeds beducht om zijn
stoutmoedig antwoord, maar Zobeïd had het niet gehoord.
Dien avond ook zagen ze in den omtrek geen vuren, smokendrood-glanzend
tusschen de verre rotsblokken, want geen oase wilde bezocht worden door de
slaven-kapers, uit vreeze zelf te worden geplunderd, en Zobeïd, kampte tusschen de
roode graniet muren, in de diepste-stilte en eenzaamheid dezer steen-woestijn.
Hij klom op den hoogsten rots-koepel, en stond daar, in den purperen na-schemer,
groot, spierig-gebouwd onder zijn sluiermanteling, met drie-zilver-witte
arends-vederen op zijn blauwe tulband, en zijn koortsige oogen overschouwden de
verten, waar de sterren geboren werden, als dauwdroppelen in de nevelen der kimmen,
Zobeïd's voet, als de klauw van een arend, krampte op de schilferig-gebrandde rots,
en zijn hand plantte de lans op 't gebergt, en zijn mond stamelde een wanhopige
vloek, edoch hij zag niets, niets, over de verten, dan 't geschemer van witte gebeenten
in de rots-sleuven waar de zand-banen dóór-gordelden, en in den hoogsten drang
zijner gramschap, daarboven, als hij eindelijk, na een heel zegevierend en trotseerend
leven, de onmacht voelde, de nederlaag zijner prooidier-instinkten, gemarteld, gekneld
en geveld door de woestijn zelve, hunne barre moeder, dan barstte zijn hart, en de
gezwollen ader in zijn beenig voorhoofd, en zijn beide bliksemige oogen schoten
vol bloeds, rood als de graniet-rots waarop hij stond, hij voelde een pijn, hij vaagde
met de hand over zijn oogen, opende deze, en kneep ze weêr toe, maar 't baatte niet,
- Zobeïd was blind.
Een oogenblik nog twijfelde hij, maar de duizeligheid van 't alleen-staan, zoo hoog
op de steilte, en de plotse schrik, dien hij nooit gekend had, doch die nu zijn merg
doorzinderde, de schrik van 't gepletterd neêrvallen af de rots-bonken, indien hij een
stap dorst wagen, - overtuigden hem dat blindheid hem werkelijk geslagen had, hij
voelde 't menschlike zwakke en brooze dat hij nooit in zich geweten had, en dat hij
altoos rond zich had verdrukt en gemarteld, hij voelde 't nu ontwaken - Zobeïd werd
een kind, zoo week en zoo bang, hij zag geen sterren meer, doch hij zag schimmen,
bloedschimmen, een heele kruipende rood-druipende stoet dáár beneden hem, over
de bleeke zanden.
Die agonie-koorts duurde langen tijd, maar Zobeïd roerde niet,

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

136
hij stond pal, als een standbeeld in de purper-glazige hoogten, boven de bronzen
rotsen.
En allengs rotste ook weêr in hem d'oude inborst tot doodskracht en wilskrachtige
bevelings-aandrang, - Zobeïd nam zijn hoorn en blies om volk te roepen, hij blies
den naam van dengene dien hij wilde spreken, 't was Kanki.
Zobeïd hoorde Kanki opstijgen langs de rotswallen, waaraf nu en dan een splinter
of een marmer-kei uit het graniets-vleesch in de vallei neêr-bonsde, onder Kanki's
voet weg.
Als Kanki boven op 't gebergt kwam, zegde Zobeïd:
- ‘Kanki, nader niet.’
Kanki bleef op afstand, hij wist wat dit gebod beteekende.
- ‘Kanki, dit wil ik; luistert ge?’
- ‘Ik luister, meester.’
- ‘Ga beneden, verlos de slaven, deel onder u en onder hen al 't voedsel uit dat nog
overblijft, rijst, sorgho en dadels, en laat ieder slaaf gaan werwaarts hij wil, ge hebt
gehoord?’
- ‘Ja meester,’ schorde Kanki verbaasd.
- ‘Ga, en doe; weet dat ik zie, van hierboven, hoe ge 't doet.’
- ‘En wij, meester?’
- ‘Wie?’
- ‘Wij, uwe getrouwen, uwe dienaren.’
- ‘Keert naar uw vaderland weêr.’
- ‘En gij, meester.’
- ‘Ik, ik sterf hier dezen nacht.’
- ‘Meester!’
- ‘Ik wil,’ en Zobeïd trok, bedreigend, den haan zijner geweer over.
Kanki, vertrok, en volbracht het bevel.
Als hij weg was knielde Zobeïd, gebroken, en dacht aan zich zelven, en overzag
zijn leven, en doorleefde 't weêr gansch, in den angst der koorts, - zooals een driftig
paard, dat zou een verren tragen rit hebben afgelegd, onder zwaren last voortgezweept
door vele handen en schimgevaren, en dat plots pal staat, omkeert en, in een ruk van
zijn moedwil, de heele baan terug dóór-vliedt onder den zelfden last en zich opnieuw
kwetst aan alle doornen, alle zweepslagen weder ontvangt, alle schimsels dóórschrikt
en aanstormt op de stal-plaatse van waar het uittrok, uitgeput, doodlik vermoeid,
schuimend, zweetend, sidderend en geknakt in al zijn krachten;
Zoo viel Zobeïd daar neêr, en leed al wat hij lijdend niet had willen voelen, en al
wat hij had doen lijden aan anderen, het was
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een geweldige dood-strijd. De gemartelde slaven-kaper versmachtte de zuchten die
slaakten uit zijn hijgende borste, en plette zijn voorhoofd op de rots, om voorzeker
te blijven liggen, gestrekt daarboven, en niet omneêr te tuimelen en alzoo het
reddingswerk te storen, dat daar beneden plaatsgreep.
Hij hoorde aldra de vreugdekreten der verloste slaven, die, in hun blijdschap, niet
beseffend hoe hopeloos hun toestand was in de woestijn, dool-vlakte van dorst en
honger, en vergetend al 't ellendige kwaad dat hij hen gedaan had, riepen:
- ‘Leve Zobeïd, heil Zobeïd, de koning der woestijn.’
Dit vernam Zobeïd, en zijn hart bonsde, - voor de eerste maal zijns levens, kende
hij den pols der liefde, - op dien oogenblik stierf hij, en in den doods-vrong brak zijn
voorhoofd en zijn schedel midden dóór, verbrijzelend-neêrgeploft op 't graniet van
't gebergt...
Middelerwijl vertrokken ook de roovers, krijgsgezellen van Zobeïd, ze dorsten 't
bevel huns meesters niet breken, maar menigeen, keerde 't hoofd om, al wegrijdende,
en zag omhooge naar de geheimzinnige zwart-roode rots, omcirkelt met de
blauwig-purpere hemel-zwerken, volgetinteld met sterren, doch ze zagen de trotse
schim niet meer staan daarboven, Zobeïd was er verdwenen.
En de legende heeft rond die verdwijning van Zobeïd's gestalte gedicht dat Allah,
aan den wreeden schuimer der woestijn al zijn misdaden vergaf, om wille der laatste
eenigste goede daad zijner stormige levens-reizen, en dat hij stervend, nog levend,
ontvangen werd in de paleizen van 't Hiernamaals.
Geen skelet werd daar ooit gevonden, misschien hebben de leeuwen der bergen
het begraven.
Emiel van der Straeten
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Avondverwording
Traag trilt de zon door grijze najaarslucht
En draalt te dooven in de avondzee;
In 't stille water rust een kleuren vrêe,
Die dra voor verre schaduw wijkt en vlucht.
En van de groote stad een flauw gerucht,
Heur silhouet vervaalt in schimmenzee,
Dan lichtjes flimmen uit de schemerstee,
En 't lijkt 'n eenzaam, 'n verstrooid gehucht.
Een grijze dauw behuift het vage land,
De wolken flarden aan der kimmen rand,
Blauwgrijze somberingen, flets en mat...
Door 't duister hijgt de donk're somb're stad,
Het floers verdikt tot draperiën wand...
De avond drukt, met tragisch vreemde hand.

H.A.J. Mulder
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Waarom?
Waarom zijt gij, o kind, van mij gegaan?
.........
Wij waren pas in 't glanzend licht getreden
van blanke zon op groen-bemoste baan
en schreden als twee jonge goden aan
waar slanke halmen bogen voor ons schreden.
.........
Toen is me hoop in 't rustloos hart gegleden
lijk klare morgen gloeit door donkre blâan,
door blaren die reeds lang om zonne leden.
.........
Gij werdt mijn zon, en heerlijk-stralend scheen
uw jonge gloed verwarmend door mijn leven.
Diep in uw helder oog dat nooit geween
verduisterde, lichtten oneindighêen
van liefde. Uw mond uit bloed-koraal gedreven
tot godenzoen, me alléén geluk kon geven.

B. Leonard
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Enkele beschouwingen over Moderne Kunst
Nooit misschien liet het algemeen zich meer aan kunst gelegen dan tijdens de tweede
helft der XIXe eeuw, en nooit wellicht was het esthetisch inzicht bekrompener ook.
Vrijelijk mocht men gansch die eeuw het tijdperk heeten der desorganisatie, der
volstrekte anarchie op artistiek gebied. Schilderen beeldhouwkunst werden nog wel
geacht; de flink gebeitelde brok of het knap gepenseelde doek, geschikt als zij waren
om een onderkomen te vinden in de kunsthospitalen, die den weidschen naam van
Musea voeren, werden op hoogen prijs gesteld, maar decoratieve schildering noch
monumentaal beeldhouwwerk mochten genade erlangen. De architecten teerden
uitsluitend op het verleden en konden allen tot twee klassen worden samengebracht:
dezen, bedreven kopiïsten wier hersenen waren volgepropt met academische
documenten uit de oudheid; genen, doorknede maar geestelooze archeologen, die
zich inspireerden op kathedralen, om spoorwegstations, handelsbeurzen,
heerenwoningen, ja restauraties te bouwen.
De sierkunsten die, al werden zij in de XIXe eeuw terecht kleinkunsten genoemd,
in bloeiperioden bij de hoofdkunsten niet hoefden achter te staan, leefden stilletjes
uit zonder dat er iemand naar omzag.
Wonder genoeg, 't was precies langs die kleinkunsten om dat vernieuwing tot stand
kwam. Door haar toch strekten schoonheidszin en goede smaak, die tot dan toe het
uitsluitend voorrecht van de keur der natie waren geweest, zich tot de massa uit.
Want was het niet met de eenvoudigste, de meest gebruikelijke voorwerpen dat de
toegepaste kunst vele drempels overschreed waar de Groote Kunst, die voor het
Museum is bestemd, minachtend langs toog? Aldus vervult de kunst hare verheven
sociale zending: de opvoeding der lagere klassen, de loutering van het instinct, de
veredeling van het gevoel, de verheffing der gedachte.
Wat, zeven eeuwen geleden, de Gothiek deed, bewerkte nu de Moderne Kunst.
Zij volbracht een zedelijk wonder dat zich uitsprak in een algemeene, haast spontaan
bij al de cultuurvolkeren voorkomende zucht naar schoonheid.
In het midden der verleden eeuw verscheen een Engelsche
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denker die de kunsten nog tijdig wist te redden uit het gevaar waarin zij dreigden te
vergaan. Die man was John Ruskin. Evenals, op picturaal gebied, zijne geschriften
aanleiding waren tot het ontstaan van het prerafaëlitisme dat, aanvankelijk althans,
‘terugkeer tot de natuur in allen eenvoud des harten’ beoogde, kwam hij, door de
geestdriftige studie van de gewrochten der middeleeuwsche bouwers, die, wat zij
ontwierpen, met eigen hand en in reinen gemoede wisten uit te voeren, tot de
grondig-beredeneerde vaststelling van een stijl die al de verdiensten in zich zou
vereenigen welke hij bij zijne geniale modellen had leeren waardeeren: constructieve
oprechtheid, architectonische logiek en eenvoud, adel en voornaamheid.
Rond dien dweependen apostel van het schoone, schaarde zich de groep der
prerafaëlieten: Rossetti, Burne-Jones, Walter Crane en inzonderheid William Morris,
de onvermoeide voorvechter der nieuwe gedachten.
Had Ruskin, de wijsgeer, de man der vruchtbare idee, het slapende
schoonheidsbesef wakker geschud, en zijne theorieën over eene moderne kunst met
bewonderenswaardige konsekwentheid uiteengezet in tal van voordrachten en
opstellen, Morris, de zakenmensch, de man van de daad, zou tot stand brengen wat
Ruskin had voorgehouden.
‘De Kunst, riep hij uit, worde voortgebracht door het volk en voor het volk; zij
schenke vreugde niet alleen aan den maker, maar ook aan den gebruiker.’
Om daartoe te geraken moesten - en daar werd steeds nadrukkelijk door de leiders
der beweging op gewezen - de arbeiders verstandelijk ontwikkeld en de kunstenaars
met de ambachtelijke noodwendigheden vertrouwd zijn. ‘Alle artiest, zegde Morris,
die zich handenarbeid ontziet, verwaarloost ten slotte de vereischten van de stof
welke hij verondersteld is te beheerschen en levert zwak werk; alle arbeider zonder
kunstideaal brengt uitsluitend fabrieksgoed voort.’
Arbeidende denkers, en denkende arbeiders dus! Hooge en edele eisch!
Lengerhande vormde zich de nieuwe stijl; niet meer echter als de Gothiek die uit
een godsdienstig ideaal verrees; niet meer als de Italiaansche Renaissance, die ontstond
uit een terugkeer tot het Heidendom; niet meer als de Fransche Kunst die, drie eeuwen
lang, tot vorstenvleierij moest strekken, maar gevormd, ditmaal, ten behoeve van het
volk en gesproten uit het volk zelf.
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De geestdriftige esthetenbent, die in den handel geen meubilair vond naar haren
verfijnden smaak, ging weldra naar eigen inzicht aan 't samenstellen. Langs dien weg
kwam zij ertoe het besef te doen groeien dat zelfs de goedkoopste voorwerpen een
eigen schoonheid, een oorspronkelijken en oprechten, d.i. modernen vorm kunnen
aannemen, zonder op te houden practisch en nuttig te zijn.
Burne-Jones teekent kachelsieraden, en besteedt daaraan evenveel zorg als aan
zijn symbolisch schilderwerk; Herkomer decoreert tafelserviezen; Morris, Crane,
Voysey, Holiday maken ontwerpen voor behangpapier, stoffen, tapijten, niet alleen
voor de woningen der kapitaal-krachtigen, maar hoofdzakelijk voor restauraties en
hotels, voor de huiskamer van den burger en van den werkman zelfs, wier smaak zij
willen louteren en veredelen.
De wedergeboorte der kleinkunsten en de spontane verbreiding van esthetischen
zin tot al de klassen der samenleving, zijn dan ook hun te danken.
Over Engeland ging nu een wind van vernieuwing aan 't waaien en alom verrezen
weldra, als heusche planten uit Britschen grond, mooie landhuizen in rooden of witten
baksteen, wier ruime en talrijke vensters als klare kinderoogen u toelachen onder de
slanke glooiïng der rozige pannendaken. Streng logisch is hun bouwtrant, 't zij men
de weloverwogen aanwending van passend materiaal, 't zij men de algemeene
kenmerken of de vereischten van bodem en klimaat op 't oog houdt. Het is er lief en
helder en kalm-behaaglijk; geen zware gordijnen stuiten er het licht dat allerwege
vrijelijk binnenstroomt; alles is er op confort en gezelligheid berekend. En vlaagt
het buiten of komt de winter in 't land, dan voegt men zich, wijl ten open haard het
vuurtje knappert, in een van de vele lekkere hoekjes om te keuvelen, te lezen of te
droomen...
‘The Red House’, dat te Bexley Head, in 1865, door Philip Webb voor zijn vriend
William Morris werd gebouwd, was een der eerste bloesems van dien modernen
opbloei van den Koningin-Anna stijl. De kleinkunsten hadden intusschen mede
geëvolueerd en reeds in 1861 was, op de Red Lion Square te Londen, de eerste winkel
in gebruikskunst tot stand gekomen als firma Morris, Marshall, Faulkner and Co.
Alles wat uit de rijke verbeelding van Morris en diens begaafde medewerkers opstond,
was zoo verscheiden als vernuftig-bedacht.
Door den band wordt de beweging voorgesteld als zou zij, van Engeland uit, het
Kanaal zijn overgestoken en zich aldus over gansch Europa hebben verspreid. Op
het vasteland had men echter niet zoo lang zitten dutten. Ook daar werden reeds
vroeg gezonde begrippen
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verkondigd. In Frankrijk o.m. ijverde inzonderheid Viollet-le-Duc voor terugkeer
tot de nationale traditie in zake gebruikskunst, en voor studie der Gothiek, niet, zooals
Walenkamp(*) terecht aanmerkte, om het navolgen van Gothische vormen aan te
bevelen, maar omdat hij deze periode het constructieve tijdperk bij uitnemendheid
acht, en het, zijns inziens, daarom als uitgangspunt dienen moet voor de kunst der
komende eeuwen. Zijn woord, kreeg echter geen vat op zijne landgenooten. Den
Engelschen was het dan ook weggelegd, en zulks dank hun streng methodischen
geest, de snelle en volkomen heropleving der kleinkunsten te bewerken.
In Duitschland, anderdeels, was de architect Gottfried Semper als beslist
voorstander van eene nieuwe richting opgetreden. Op dit gebied was hem trouwens
de begaafde Schinkel voor geweest; waar echter deze's werk een Gothisch, met
klassieke invloeden vermengd, karakter vertoonde, was Semper de stichter van de
Italiaansche neo-Renaissance school. Zijn merkwaardig boek ‘Der Stil in den
technischen Künsten’, een schitterende paraphrase van de woorden: ‘Gaat bij de
natuur in de leer’, oefende niet weinig invloed op de volgende geslachten van
architecten.
In Holland streefde Jos. Alberding Thym, met zijne geschriften, naar hetzelfde
doel als Viollet-le-Duc in Frankrijk en Ruskin in Engeland. Ook volgens hem was
een nationale kunstherleving niet denkbaar zonder een terugkeer tot de traditie. P.J.H.
Cuypers, een der eerste en voornaamste voorvechters van Viollet-le-Duc, was er de
levenwekker, en de kritikus Jan Veth verbreidde met uitbundige geestdrift de ideeën
van William Morris en Walter Crane.
In eenzelfde tijdvak dus was, op verschillende punten van Europa, eenzelfde
bekommering waarneembaar: een streven om uit begane paden weg te geraken, een
zucht naar stijl, d.i. eenheid in de veelheid, of, met één woord, rust; rust in de massa,
rust in de détails, rust in de motieven en bijhoorigheden. Wel liepen die pogingen
dikwijls fel uiteen, doordien elk naar eigen inzicht en met eigen middelen werkte,
maar overal toch werd beoogd: harmonie in het geheel, harmonie in de deelen onder
elkaar. Zoo kristalliseerde zich, uit den aanvankelijken chaos van gedachten en
strevingen, een moderne architectuur, die, al doet ze zich onder verschillende
gedaanten voor, toch op eenzelfden grondzuil is gesteund. De kleinkunsten, die zoo
innig met de architectuur samenhangen, zouden haar voetspoor volgen.

(*) Zeven voordrachten over bouwkunst, gehouden vanwege 't Genootschap Architectura et
Amicitia. - Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. Amsterdam.
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Men mag zeggen dat de moderne gedachte in de lucht vlotte, maar dat in Engeland
het Woord is vleesch geworden en, van daar uit, omtrent 1890, de nieuwere stijl
gansch Europa overstroomde.
In België schaarde zich onmiddellijk eene groep geletterde artiesten rondom de
vlag van den modernen stijl. Het was omstreeks de jaren '90. Een Vlaamsche
neo-renaissance was de beweging voorafgegaan en had ze om zoo te zeggen
voorbereid. De bouwkundigen durfden vrank en vrij het materiaal gebruiken dat
eigen bodem hun bood. Aan de spits van die durvers stonden Hankar en Horta. Henri
Van de Velde's ontwerpen en geschriften maakten ophef in België, Holland, Frankrijk
en Duitschland; zijne theorieën werden er weldra door velen bijgetreden.
De Koloniale Tentoonstelling te Tervueren (1897), de Tentoonstelling te Turin
(1902) en die te Milaan (1904) gelden als de beteekenisvolle stadiën van de
vernieuwingsbeweging in België. Wat kunnen wij daaraan niet toevoegen de
Internationale Tentoonstelling van Brussel, in 1910, waar, bij gebreke van steun, de
groep der modernisten slechts afgezonderde pogingen zonder eenigen samenhang te
zien bood. En toch, met wat fieren moed hadden de jongeren den strijd aangebonden
tegen een heeleboel dwaze vooroordeelen, die de Belgen tot schaapachtige volgelingen
hunner Zuiderburen hadden gemaakt! Van in den aanvang had de scherpzinnige
kritikus Fierens-Gevaert de leiding der beweging in handen genomen. Zijne volharding
in de hachelijkste oogenblikken, de bezieling die steeds van hem uitging, de vrankheid
en de durf waarmede hij sedert zooveel jaren voor zijne bezonnen overtuiging gestand
doet, kunnen niet genoeg naar waarde geschat.
Te Milaan overtrof België al de daar vertegenwoordigde natiën, maar zij die 't
aanging stopten de ooren voor den weerklank der victorie en het publiek, dat een
veiliger gids behoeft, belemmerde uit kortzichtigheid den koenen aanloop, die onze
moderne beweging ongetwijfeld tot de beslissende zege hadde gevoerd.
In den beginne, - waarom het verzwegen? - waren de rangen vermeerderd geworden
met een menigte nietswaarden die de voortbrengselen der dappere schare met de
geestige namen: lintworm-, paling,- Congo-, of macaroniestijl deed betitelen, maar
al spoedig bleken de bijloopers niet gehard om den strijd tegen de onverschilligheid
vol te houden. Die ballast viel van zelf uit de mand.
Wij zouden hier kunnen uitweiden over de twee grondig verschillende strekkingen
die, van de eerste ure af, in zake moderne kunst, tegenover elkaar kwamen te staan.
Henri Van de Velde,
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eensdeels, verklaarde zich een vurig aanklever der theorie van het lijnornament. Met
den Duitscher Endell beweerde hij dat alle elementaire vorm, alle elementaire lijn
overeenstemt met een elementair gevoel en dat de oneindig-verscheiden
lijn-combinatiën oneindig-verscheiden gevoelscombinatiën verwekken. De decoratieve
lijn wordt, in dit geval, evenals bij de Grieken, eene louter cerebrale en meetkundige
uitvinding.
Die theorie is alleszins gewettigd; hoe gevaarlijk wordt zij echter, waar
onbekwamen haar volgens de letter willen toepassen. Licht strekt zij dan tot
verrechtvaardiging van allerlei gek gekrul dat, ten spijt van de logica en van den
eerbied voor de verwerkte stof, de gedaante van het voorwerp bepalen wil.
In zijn uitmuntende boekje: Kultuur en Kunst(1), heeft Herman Muthesius den
vinger op de wonde gelegd. Na te hebben aangetoond hoe zich uit den aanvankelijken
chaos der beweging twee duidelijk verschillende hoofdrichtingen afscheidden, nl.
de Belgische en de Weener (de eerste, met versmading van elken natuurvorm,
zwelgend in een opvallend lijngeslinger; de andere luchtig voortspinnend op de
Engelsche motieven), vindt hij, als drijfkrachten der beweging: een fantastisch en
een realistisch element. ‘In het verloop der beweging op het vasteland had tot nog
toe het fantastische element verre de overhand, zóó zelfs, dat het in het begin het
practische nog sterker negeerde dan de historische stijlen dat gedaan hadden, en 't is
wel merkwaardig dat dit 't ergstgedaan werd door de Belgen, die juist zoo prat gingen
op hun practisch streven. De werken van deze groep wijzen zoo karakteristiek op de
eigenaardige tegenstrijdigheid in de beweging. In de artikelen van zijne hand erkent
Van de Velde ten volle de moderne vormwetten: practische vorm, wetenschappelijk
gegronde ontwikkeling van elk onderdeel, hij komt zelfs in zijn ijver tot de onhoudbare
stelling: uitsluiting der fantasie. En ziet men dan wat in zijn school volgens deze
voorschriften gemaakt wordt, dan vindt men juist een overvloed van fantasie, in
flagranten strijd met practisch-heid-voorschriften. Allemaal slingerlijnen, waaraan
alles ondergeschikt is, die voor niets staan, die zich aan niets, aan geen draad van
het hout, aan geen verbindingen storen.’
De vertaler van het boekje, waarvan de Duitsche tekst enkele jaren geleden het
licht zag, hadde daar best in een voetnota kunnen aan toevoegen dat sedertdien
merkwaardige verbetering in dien

(1) Dr H. Muthesius. - Kultuur en Kunst, uit het Duitsch. - A.H. Kruyt, 1911, Amsterdam.
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toestand is gekomen en dat, vanwege personaliteiten als Van de Velde, dergelijke
buitensporigheden niet meer te duchten zijn.
Een andere groep legde natuurlijke bestanddeelen, inzonderheid plant en bloem,
ook wel dieren soms, tot grondslag der ornamenteering. Worden die elementen
derwijze gestyleerd dat de grondvorm van het te versieren voorwerp in heel zijn
voorkomen behouden blijve, dan is ook die theorie niet te verwerpen. ‘Overmaat van
naturisme, zegde Grasset eens, verarmt den stijl en vermindert het effect.’ Meermaals
is de jongere fransche school van Nancy in dit euvel vervallen, waar zij enkel om
nauwkeurige reproductie van het natuurlijk bestanddeel bezorgd was, en daarbij geen
rekening hield met den bouw van het voorwerp. Trouwens, ongetwijfeld zal nog
menig naar vernieuwing strevend kunstenaar tegen die klip aanzeilen.
In hetzelfde jaar 1893 bouwden Hankar en Horta beide een huis in modernen stijl,
waarin zij zich overtuigde partijgangers van de lineaire versiering betoonden. Jammer
genoeg stierf de sympathieke Hankar in den bloei der jaren; met hem ging veel moois
te loor. Onvermoeid streeft Horta vooruit; langzaam maar zeker verovert hij, door
gebouwen van verschillenden aard, de eerste plaats onder de Belgische architecten
van onzen tijd. Hij is een van die geniale bouwers, - waarbij slechts de
Middeleeuwsche meesters kunnen vergeleken, - zeker van zijn stuk in alles, omdat
hij niets aan het toeval overlaat, de minste bijzonderheid met liefderijke zorg vaststelt
en steeds het oog houdt op de uitvoering van het door hem ontworpene.
Tal van architecten hebben zich bij hem aangesloten. Hobé, de schepper van het
moderne landhuis aan zee, Van Rysselberghe, Sneyers, Van de Voorde, De Coene,
Acke, Serrurier-Bovy en anderen meer, die, elk naar eigen opvatting, de lastige
problemen van binneninrichting en practisch meubilair trachten uit te werken. Op
dit gebied bleek Léon Sneyers ontegenzeggelijk de meest verfijnde en de beste stylist
te zijn.
De groote verdienste van den ‘modern style’ is gelegen in het vinden van het
knusse, het lekkere in de binnenversiering, en het aanpassen van het meubilair aan
huis en bewoner. Vandaar echter eene ongemeene verscheidenheid, vandaar ook
voor ons, die den noodigen afstand missen om de zaak in haar geheel op 't oog te
krijgen, het gemis van een leidenden draad. Vaak wordt de nieuwe kunst verweten
dat zij haast uitsluitend op den burgerlijken smaak is berekend. Wie dat beweert
dwaalt grovelijk. De waarheid is dat de ‘modern style’ gesproten is uit een verzet
tegen het pronkerige,
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het theatrale dat nooit door echte rijken werd nagejaagd, doch waar parvenu's zoo
graag mede uitpakken en dat hun voortaan best kon worden overgelaten als het
onderscheidingsteeken tusschen pseudo-aristocraten, die zich op hun geldzak laten
voorstaan en de smaakvollen van huize uit.
Het ideaal der Belgische modernisten, nl. het harmonisch samengaan van de drie
plastische kunsten (bouwkunst, beeldhouwkunst en schilderkunst), met, evenals in
de gulden tijdperken, de bouwkunst als grondslag en leidend beginsel, is in België
de verwezenlijking nabij.
Daar streeft een schare onvergelijkelijke decoratieschilders als Fabri, Montald,
Delville, Ciamberlani, Berchmans, Khnopff, Donnay...; een groep beeldhouwers:
Rousseau, Lagae, Minne, Braecke, De Rudder, Devreese, Wolfers, die de
monumentale vereischten heel wat logischer dan de vorige geslachten zijn gaan
beseffen en, al wordt hun pogen nog niet behoorlijk gewaardeerd, ten volle in hun
gemeenschappelijk ideaal opgaan.
Ook de zuivere gebruikskunst is beslist denzelfden weg ingeslagen als architectuur
en meubileering; het Vlaamsch vaatwerk, dat door Willy Finck in eere werd hersteld,
Rion's dinanderie, het borduurwerk van Mevr. Hel. de Rudder, de kanten van Mej.
Irène d'Olszowska, de juweelen van Wolfers en Sturbelle, de boekbanden van Crespin,
het ijzersmeedwerk, het gebrandschilderd glasraam, de affiche, het boek, alles begint
er nieuw, eigenaardig, persoonlijk uit te zien.
Om zich alzijdig te ontwikkelen wacht de moderne kunst in België nog enkel op
een bemoedigend gebaar van hoogerhand en een kentering ten goede van het Belgisch
snobisme. Den eersten stoot daartoe dient echter door Frankrijk te worden gegeven,
want voor de Belgen, die sedert ruim een eeuw hebben verleerd op eigen hand te
handelen, deugt geen wind die niet uit het Zuiden waait.
Had, in België, de nieuwere stijl alle moeite om wortel te schieten, elders wachtte
hem het gulste onthaal.
Volgens Walenkamp, Cn(1) treden, uit de tallooze individuëele strekkingen die met
allen zich vormenden stijl gepaard gaan, in onzen tijd twee hoofdstroomingen naar
voren. Eensdeels diegene welke Duitschland en Oostenrijk vereenigt en wier hoofdtrek
zich uitspreekt in een krachtig streven naar grootheid; anderdeels diegene waarin
als karaktertrek vóór alles het streven naar doeltreffendheid op den voorgrond treedt,
die in Engeland ontstond en zich

(1) In ‘Zeven voordrachten over bouwkunst’, het reeds vermelde werk.
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verspreidde over Holland, Noord-Amerika en Noord-Europa.
Voegen wij daaraan toe dat Frankrijk en de Zuidelijke Staten van Europa, waar
de nieuwere stijl nog in zijne vormingsperiode is, in de moderne beweging vooral
middel zien om te behagen door een bevallig lijnenspel en een frisch decor, en dat
Engeland, België, Holland en Oostenrijk er hun invloed zeer sterk doen gevoelen.
België, dat ligt ingesloten tusschen landen waarvan de zienswijzen elkaar dikwijls
tegenspreken, is, op zijne beurt, deelachtig van de drie bedoelde strekkingen. Maar
juist ingevolge zijne ligging kwam het er toe velerlei gegevens der overzij van 't
kanaal over te planten in het vasteland waar die, inzonderheid in Duitschland, met
uitstekend gevolg werden te pas gebracht.
In Holland werd de moderne kunst geboren uit een terugkeer tot de gothieke
beginselen; daar kwamen zich, omstreeks 1890, invloeden van W. Morris aan
toevoegen, alsook, in een ornamenteel opzicht, ontleeningen aan de Egyptische,
Japansche en, meer in 't algemeen, Javaansche kunsten. Uit de versmelting van al
die elementen in den kroes der nationale overlevering, ontstond eene verfijnde en
soms wel vreemde, maar steeds bekorende sierkunst. Na eene louter decoratieve
periode te hebben doorgemaakt (wat dient geweten aan haren invloed op de schilders
die van de technieken nog niet veel benul hadden), ging de nieuwere kunst, tot haar
heil en zegen, den weg op der nijverheid. Een decoratieve beweging was in den Haag
door Henri Van de Velde in 't leven geroepen. ‘Arts and Crafts’ kreeg er het aanzijn;
De Amstelhoek’, die vooral op de technische noodwendigheden lette, kantte er zich
beslist tegen en werd hierin nagevolgd door ‘'t Binnenhuis’ en ‘De Woning’, die
sedertdien hun bloeitijdperk zijn ingetreden.
De grootmeester van de bouwkunst in het land van den baksteen is H.P. Berlage,
de schepper van de Beurs te Amsterdam, van het lokaal van den Hollandschen
Diamantwerkersbond, en van talrijke heerenwoningen en villa's. Wel werd hem,
zooals trouwens ook aan Cuypers, eenzijdigheid verweten omdat hij al te uitsluitend
wou vasthouden aan de uitspraak van Viollet-le-Duc: ‘Toute forme qui n'est pas
indiquée par la structure doit être repoussée’, maar wie tegen zulk een gezonden
regel bezwaar heeft, bewijze dat die gevaarlijk is of slecht, of ook dat Berlage werd
teleurgesteld waar hij er ten volle in vertrouwde.
Beknibbele wie wil, wij beweren en de meesten met ons, dat Berlage een groot
kunstenaar is, met ongemeen helder intellect begaafd, een beraden rationalist en
progressist in zijn vak, een
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vindingrijke geest die aan het bouwmateriaal van zijn land het ruimst mogelijk aandeel
gunt, wat, het weze terloops gezegd, een niet te misprijzen hoedanigheid mag heeten.
Rondom hem staan geschaard: Jos. Cuypers wiens vader een gewichtige rol vervulde
in de beweging der neo-gothiek waaruit de nieuwere kunst zou opstaan; Walenkamp,
Kromhout, Stuyt, Lauwericks en verdere zeer begaafde architecten. Kenschetsend
voor de moderne beweging in Holland is het stichten geweest van machtige
collectiviteiten die, naast menig voorwerp tot huiselijk gebruik of binnenversiering,
ook eenvoudige, sterke en weldoordachte meubelen voortbrengen, keurig en rationeel
van schrijnwerk.
Dank zij die kunstbonden kunnen bouwmeesters en decorateurs hunne vruchtbare
verbeelding vrijen loop laten. 't Binnenhuis, De Woning, 't Modelhuis, Onder den
Sint-Maarten zijn al firma's die met elkaar wedijveren wat het voortbrengen van
nieuwigheden betreft.
Decorateurs als Thorn Prikker, Chris Lebeau, Mesquita, Kuyt, Renson, voorzien
de weefkunsten van mooie, origineele ontwerpen die van grondige vertrouwdheid
met de technische vereischten doen blijken; prachtexemplaren van ijzersmeedkunst
worden geleverd door Braat en Van Vuren; verder verdienen meer dan een eenvoudige
vermelding (ruimte schiet helaas te kort): de haarden van Jac. Van den Bosch, het
zilverwerk van Eisenlöffel, de glasramen van Lenobel, de intarsia's van Haberer, het
mandewerk van Ellens, het goudsmidswerk van Jan Brom, de juweelen van Nienhuys;
ook nog de boekbanden, boeken, affiches, enz. Met de potten van Delft, de ceramiek
van Rozenburg, het porselein van Amstelhoek. Distel, Amfora, Sint-Lucas, het
gleiswerk van Vredelust en ‘grands-feux’ van Chris Lanooy, is vooralsnog niet te
duchten dat Holland zijne aloude pottenbakkersfaam zou gaan verbeuren.
De decoratieve schilderkunst telt er twee meesters: Ant. Derkinderen en Toorop,
en de monumentale beeldhouwkunst een zeer begaafd artiest: L. Zijl.
In het algemeen mag men zeggen dat de Hollandsche moderne kunst een zeer
decoratieve is, die zich tot dusverre voor overtollige versiering wist te hoeden; hare
vormen zijn doorgaans eenvoudig en logisch, omdat ze van de structuur zelf uitgaan;
een kunst, die op zulk een grondslag berust, wacht stellig een schoone toekomst.
(Wordt vervolgd)
Herman Baccaert en Camille Poupeye
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Februariliedjes
De gouden dag staat om mij heen,
De huizen geevlen langs de lucht;
Langs 't koele blauw: de klare steen.
Het winterland in zon'ge stilt.
Eindeloos wijd, wijd om mij heen.
Een koeltje langs mijn handen rilt.
De stad ligt in den klaren dag.
De lucht is lauw, is koestrend mild,
En op de boomen 't bruine rag.
Door lange straten huize'-in-schaûw,
(Heil mij die 't zag! heil mij die 't zag!)
Beneên het hooge, reine blauw:
Het tintel-klare ver-gezicht:
Een zon-beschenen huizenbouw:
Een wonder van Gods heilig licht.
o Zon! schijn àl mijn leed tot licht!
Wijkt in het tintel-klaar verschiet
Een nieuwe lente, een nieuw geluk?

1911
Theo Weiman
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Venetië
Venetië moet langs de zee genaderd worden. Het verlangen naar de Schoonheid die
ge daar weet groeit zoo stil en gestadig bij de eentonige vaart over de Adriatische
wateren. Het best is nog in den nacht ievers uit een Oostenrijksche haven te
vertrekken, dan zal de stad voor u zijn, in den vroegen morgend, als eene verschijning
die vreemd en schoon opdoemt van uit de golven.
Het schip dat te middernacht in Trieste het anker licht heeft nog zes uren zeevaart
alvorens in het zicht van Venetië aan te komen. Het is binst dezen zwoel-heeten
Augusti-nacht een rustig glijden over inkt-zwarte golven. Alleen het schuim van het
ver-uit-waaierende zog is wit onder de klaarheid die straalt uit de ronde
kajuitvensterkens en den breeden licht-schijn die valt van het dek.
Daar is veel volk aan boord, maar geen mensch die het uithoudt in de stikkende
kooien. Iedereen heeft rust en slapens gezocht op de banken en de ligstoelen die heel
van boven gereekt staan onder de zonnetent.
Zachtjes aan is alle stemgeluid verstorven. Het blijft zoo heet en zoo bedwelmend.
De zeekoelte heeft maar een nauw-speurbare verlichting gebracht en de menschen
druilen of liggen in diepen slaap. Het wordt de groote donkere nachtstilte waarin
alleen nog wordt vernomen het ver geruisch der zee, het wentelen van de schroeven
en het golf-geklots tegen de wanden van de ijzeren scheepsromp.
Overal, onder het twijfelachtig licht van de kleine gloeilampjes die hier en daar
bleven branden in de scheepsgangen, worden menschgedaanten zichtbaar die
onbeweeglijk liggen als dood. Mannen zitten neer in donkere hoeken, het hoofd
voorover gebogen in de denkershouding van Rodin. Jonge vrouwen met fijn
geganteerde handen en het hoofd nog sluier-omwonden, zooals zij in den avond over
de scheepsbrug aan boord kwamen, liggen lang uitgestrekt, de fijne tipschoentjes
opstekend vooraan de neergeplooide rokken. Mondjes in den slaap toegenepen, geven
haar 't uitzicht alsof ze pruilen lijk
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grillige te zeer gekoosde kinderen. Soms schijnen zij half wakker te schieten met
onbewuste uitdrukkingen van droefheid, wee of eindelooze moeheid. Zij rekken de
armen, geeuwen, vrijven speelsche haarvlechtjes uit hun toeë oogen, wikkelen
zenuwachtig een sluier om den hals of zetten met haastig-tastende vingeren, den
kraag recht van hun manteltje, alsof zij nu toch wat kilte gevoelden van de nachtelijke
zee, maar druilen en slapen weer rustig voort. Kleine jongens liggen op de leunstoelen
in de eetzaal met in den slaap geopende monden. Ginder op de toegedekte luiken
liggen roerlooze lijk-gedaanten, donker-omdoezeld. In het groot salon van eerste
klas staan al de vensters wijd open en een haast-onvoelbaar windje doet de groene
zijden gordijntjes zacht over en weder wiegen. Daar rust een man met het hoofd
onder zijn stroohoed geborgen op een tafel. Vrouwen slapen in de zetels, de eene
knie over de andere geplooid en de handen in den schoot geduwd. Langs de wanden,
naast hen hebben zij hunne groote bebloemde zomerhoeden neergelegd.
Enkele passagiers wandelen stil en behoedzaam door dat slagveld van neergestrekte
menschenlichamen. Boven op het dek van den voorsteven leunt een paar geliefden
tegen den mast. Twee jonge mannen in mantels gehuld komen er aan gewandeld en
fluisteren in gedempt gesprek. Een van hen steekt een cigaret op in de holte zijner
hand en zijn gezicht met de blonde knevel wordt geel-rood in den schijn van het
lucifers-vlamtje. Twee italiaansche meloenverkoopers nijgen over de leuning en
hebben het over de lichtjes die ginder pinken aan den inkt-zwarten einder en of het
visschersbooten zijn of misschien vuurtorens die het naderen van de kust zouden
doen vermoeden in de verte.
Korte schokken gaan door het schip en de voorsteven danst lichtelijk omhoog en
wijst met den boegspriet naar den melkweg en de sterren die ginder heel hoog blinken
in de stilte van den hemel boven heel deze kleine in slaap gezonkene menschheid.
En de vaart gaat eentonig voort. Zoovele menschen zijn hier weer te zamen, wie
weet uit welke hoeken van de wereld om de stad te zien, die is als de Edelsteen in
wat de aarde aan hoogste schoon bezit.
Rond drie uur in den morgen is er als een groen licht over de zee gekomen. De
einder klaart en klaart. De zon rijst boven de wateren. Een weg van schilferend goud
straalt open over de zee van uit het Oosten.
Ginder in het Westen is de Verschijning!
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Is het een Stad? De zee strekt eindeloos blauw langs Noord en Zuid en in het Westen
is de hemel als een ontzaglijke parelmoeren schelp, waardoor kleur-stroomen van
purper, blauw, groen en rood in elkaar verwenden en verkeeren. Laag aan den einder,
liggen gekabbelde wolkjes, paarsch en geel, gestapeld, die omhoog groeien, uitzetten
en de kleurmeren van de eindelooze luchtschelp gaan bevaren. Daarop, rijzend uit
de wateren, teekenen spitsen, torens en koepels, wit en roos in den schijn der
uchtendzon. Maar het is zoo onwaarschijnlijk die bouwmassa's als een immens en
fabelachtig vlot op den boezem van den oceaan te zien rusten, dat het eerder lijkt of
daar in de verte, door een wonder natuurverschijnsel, onafzienbare koraal-wouden
uit de diepten der Indische zeeën zouden zijn naar boven gekomen en aan 't drijven
gegaan aan de oppervlakte der blauwe wateren. Geen land is zichtbaar, niets dan de
zee die over mijlen en mijlen haar vlakten uitspreidt van schilferend en kleurig
gleiswerk, en daarboven als een groei uit de diepten, de waterpaleizen, omhoog
gerezen uit de oceaan-grotten en nu in het aardsche licht verschijnend, nog behangen
met paarlen en overdauwd met de iriseeringen van opalen en zee-anemonen en
waarrond nu de arme visschersbooten komen varen met donker-oker zeilen, wijd
uitgezet als breede vleugels, van groote vreemde watervogels.
De menschen drommen samen op het dek en om den scheepstrap die hen zal laten
afdalen in de van alle kanten aanroeiënde gondels. Het geeft een gevoel van
meewarigheid over die menschenhoofden heen te zien naar die harmonische
architecturen die nu grooter groeien in het naderkomen en duidelijk te onderscheiden
worden van elkaar. De tegenstelling tusschen deze nietige samenhooping hier en de
sterkte en de schoonheid van het oud leven en het oud gedacht dat daar versteend
staat, is zoo groot dat alle begrip van werkelijkheid verdwijnt en wij hier staan als
voor een mooi vizioen, waar het modern gebaar de harmonie zal komen van verstoren.
Want nu rijst daar, zoo overheerschend-machtig, boven de zee, die hem diep
weerspiegeld, de vierkante bouw van het Dogenpaleis, met zuilenrij op zuilenrij, die
de vlakke muren schragen, roos-door-aderd met de donkere spitsboogramen en de
gekanteelde kroonlijst. Daarboven uit bliksemen de vijf mijters der St Marcus kerk
in 't gestraal der morgenzon. Daarnaast gaat de zware donker roode massa van St
Marcus toren de blauwe lucht in. Hij staat daar naakt en hoog als een trotsch gebaar
en de schittering van den gouden engel op de pyramide van zijn top is als een luide
en verre schreeuw door de hemelhal boven de stad. Links in de zee steekt het San
Giorgio
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eiland zijn belfort boven den waterspiegel en verderop ligt de marmerkoepel van de
Salvatorkerk op den boord van het Giudecca kanaal. Haast tegenover het dogenpaleis
gloeit de gouden sfeer van de Fortuin op de schouders der Atlanten en blijven de
oogen rusten op de schoone Santa Maria della Salute, de achtkantige kerk, heel in
marmer, met koepels, voluten, standbeelden en balustraden, rijk en vreemd als de
tempel van een zeegod, die wit als sneeuw en rozig als nakker met zijn breede trappen
afdaalt tot in zijn eigen spiegelbeeld op het water van het Canal Grande. En ginder
verder en verder langs de beide boorden van het Kanaal rijen de oude paleizen en de
groene hovingen, perspektieven van kolonnaden, gebeeldhouwde gaanderijen en
balkons.
Als de gondel den reiziger nader en nader voert tot de stad, niet al varen, maar al
glijden, zoo onvoelbaar zacht, over de wateren en hij eindelijk de stad betreedt, niet
door de donkere poort van een vestingmuur, maar al stijgen over geelmarmeren
trappen die hem voeren tusschen twee hooge graniet zuilen op den mozaiëkvloer van
een voorhof van paleizen als de Piazzetta; als hij voortstapt in de schaduw van het
Dogenpaleis en eindelijk staat tusschen den St Marcus toren en de basiliek met hare
vijf portalen rond bezet met zuilen van jaspis en porfier en overwelfd met
regenboog-kleurige mozaiëken, met daarbovan gebeeldhouwde pinnakels, witte
koepels en schitterende kruisen, dan moet hij op 't laatst geheel bewust gaan worden
van een schoonheid die zoo vol is dat zij niet meer tot de werkelijkheid behoort, maar
onder het gebaar van een tooverhand voor zijn verwonderde oogen is verschenen als
een vergankelijk vizioen van goud en edelsteenen, een vizioen dat niet meer is van
deze aarde.

II
Het is O.-L.-V. Hemelvaart vandaag. De vijf portalen van de Sint Marcus kerk staan
wijd open voor het hooggetij. Het is alsof de Piazza San Marco nu wordt voortgezet
tot in de kleurige portieken en binnen de geheimzinnige beuken der oude basiliek.
Menschen gaan en komen, in en uit de kerk en op het plein. Dat gedurig verkeer
komt den indruk nog vergrooten als zouden tempel en plein maar een en dezelfde
openbare plaats zijn waar nochtans de donkere, lommerrijke en koele diepten met
de goudschemeringen wat drukker worden bezocht vandaag.
Heele vluchten duiven flodderen onder-uit het gewelf der
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portalen en strijken neer op den marmervloer van het plein, waar menschen en
kinderen ze voeden uit hun handen.
Van de velen die daar treden onder de portieken en door het atrium van de basiliek,
is er geen enkel die het hoofd verheft naar den hemel van goud en kleuren die welft
boven hem. Zij gaan de kerkdeur binnen, loopen de onix-trappen op die voeren naar
het donkere koor waar een priester mis leest in de vroege morgenschemering, of
zoeken in de zijkappellen hun dagelijksche bidplaats vóór de relikwiekas en het
madonna-beeld, om na een korte poos weer door de kerk te sleffen en in het licht der
open poorten, als donkere schimmen, terug naar buiten te gaan en te verdwijnen.
Toeristen alleen met hun roode Baedeckers in hand zien naar omhoog op het wijzend
vinger-gebaar van luid-op verklarende gidsen.
Maar al dat menschen-beweeg verzwindt onder de schittering van goud en
kleurgesteenten die de koepels, de gewelven, de zuilen, de muren en zelfs den
grond-vloer fantastisch-rijk overdekken.
Hij die voor het eerst in zijn leven het atrium heeft doorwandeld dat met zijn
goud-gewelf heel den voor- en den linker-zijkant van de kerk inneemt en nu aarzelt
op den drempel der eigenlijke basiliek, krijgt dezen onverwachten indruk alsof hij
stond voor een groot juweel; alsof de diepte daar voor hem zou zijn als een
mysterieuse grot, door het eeuwenlange werken en schuren van onderaardsche wateren
in de diepe wanden van eene opaalrots uitgehouwen en gepolijst. Het is schroomvallig
dat hij den vloer betreedt die, als het vlak van een licht-bewogen zee, ver en verder
onduleert en nu in dat barenspel versteend ligt met het kleurig leg-werk van al de
marmersoorten dezer aarde.
Daarboven is het goud van de gewelven als een duister-blinkend harnas met hier
en daar verschemerende glimmingen onder het licht dat uit de openingen straalt die
zijn als sterren-kronen rond de hooge koepels. Door de duisternis van het verre koor
gaan balken van phosphoresceerend licht tot op de marmer-golving van den vloer.
Onder het voortschrijden over die kleurige baren verduisteren beurt om beurt de
lichtvlakken op het gouden pantser. Kaarsen en zilveren godslampen branden in de
donkere zijkappellen en roode schijnen trillen op de gepolijste muren van albast.
Als de oogen eindelijk gewend geraken aan die atmospheer die gulden is als
geel-doorschijnende olie, dan beginnen daar boven in het goud vormen en gedaanten
te vlammen als in een geel vuur. Al wat groeit en leeft en denkt op den aardbodem
staat er uitgebeeld in een regenboog van kleuren. Het is eene wemeling van bloemen,
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planten, wilde dieren, schoone kleurige vogels en mensch-gestalten die de
wereld-historie verhalen van af de schepping van Adam tot de tijden van Christus
en de apostelen. Het zijn beelden en nog beelden die elkaar volgen als in een droom,
die gekromd staan op de bogen der zijbeuken, die klimmen met de gewelven van het
middenschip en de kruisbeuk, die stijgen in de gouden hemels der hooge koepels en
verduisteren in de donkere grot van het verre geheimzinnige koor. En waar de
kleur-gesteenten der mozaiëken niet meer spreken, daar gaan de gepolijste wanden
van jaspis, porfier en albast aan 't bloeien en hunne kleurig doorschijnende aders
ranken open tot palmen, vederbossen en vreemdstaltige gewassen.
Dit gebouw is eenig op aarde omdat hier niet door den vorm, maar door de
schatrijke pracht de schoonheid werd verwezenlijkt, omdat de harde steenen en de
mozaiëken hier de kleuren zijn geworden die de wanden en de gewelven met
onvergankelijke schilderijen hebben bekleed, die nooit kunnen verdooven en vergaan
tenzij in het stof en de assche van den tempel zelf. Het is de grootmoedig en
edel-bedachte offerande tot meerdere glorie van God van al wat een trotsche en
machtige republiek aan schatten en zeldzaamheden heeft kunnen verzamelen en
aanvoeren op haar hoog-gebouwde galjoenen van haar verre tochten door al de toen
gekende zeeën van de wereld. Maar het is ook de meest ontstellende ruïne van een
tijd die reddeloos voorbij is, als deze kerk was de kleurige bijbel voor het volk dat
over zijn drempel trad en op de koepels en de muren als op de perkamenten bladen
van een glorieus verlucht missaal de wet las en de waarheid en de belofte van het
eeuwige leven. Want wel gaan de godsdienst-plechtigheden voort en walmt de
wierook op met de zangen der kantieken en blijft het licht onveranderbaar van oude
heiligheid; maar de kerk zelf, als glanzende openbaring van Gods woord, wordt niet
meer begrepen door de menschen die er knielen en den mozaiek-vloer kussen.
Is het dat wij te veel weten vandaag door het Woord zelf en het stoffelijke
zinnebeeld overbodig is geworden? Velen die er over nadenken zullen diep in hen
het misschien melancholisch gevoel ontdekken dat zij hoogere zielsverheffing hebben
gekend bij het onverwacht van ver aankomende gemurmel door een dennenwoud of
bij den zwaren ruisch van een golvende korenzee in den zomer onder den blauwen
hemelkoepel, dan voor het kostbare schrijn der St-Marcuskerk, dat voor hen ten slotte
niets meer is dan een vreemd overladen byzantijnsch juweel, dat wel hun
schoonheids-verlangens voldoet maar niet dieper tot hun innig wezen spreekt dan
het zouden
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doen de wonder-tempels die staan onder de palmen langs de boorden van den heiligen
Ganges-stroom.
Maar het blijft ook het meest eerbiedwaardige gebouw op aarde omdat dit is van
het eerste en het oudste dat wij nog bezitten uit de ontwikkeling van ons godsdienstig
leven. De cathedralen van Frankrijk en de torens van Vlaanderen kunnen wel den
indruk geven van oude grijsheid, doch geen gebouw dat als dees de sporen draagt
van sublieme versletenheid. Het is ontstellend als een menschelijk gelaat waarover
de tijd zijn rimpels en zijn groeven trok, een gelaat dat niet ouder meer kan worden
en voortaan versteend lijkt met iets onveranderbaar van eeuwigheid.

III
De kanalen van Venetië zijn de spiegels van haar schoonheid. Diep in 't water staan
de onafzienbare rijen van vermolmende paleizen als verheerlijkt in een droombeeld.
Het is verrukkelijk in gondel heen te schuiven over dien onbetreden straatvloer waar
elk windje het kleurenspel doet wisselen van parelmoer en goud.
Het is geen varen, het is een glijden, haast onvoelbaar zacht, alsof het water onder
de kiel begaf en de boot verder en verder zonk in een zoet van-zelf bewegen. De
gondel is gelijk een levend wezen, zoo gevoelig aan de minste drijfkracht. Zij raakt
nauwelijks het water. De achtersteven is opwaarts gebogen en draagt den gondelier
die, rechtstaand, met een enkele roeispaan en schijnbaar de lichtste beweging van
zijn hand het vaartuig vooruit doet schieten als een vreemdstaltige vogel. De boeg
zweeft werkelijk boven het water, rankt omhoog als een zwanenhals en eindigt in
een getand stalen bijl die hoog-op blinkt in de zon.
Langs het Groot Kanaal rijen de prachtgebouwen naast elkaar. De gotische en
bizantijnsche zuilen en bogen van een Casa d'Oro wisselen af met de zware
kroonlijsten en overhangende balkons van een renaissance-paleis der Vendramini's
of Camerlenghi's. Daarvoren staan gereekt de lange aanlegpalen met oude vergane
kleuren en blazoenen waaraan, voor elke poort, een zwarte gondel, gemeerd, te
dobberen ligt. Want een flinke golfslag komt soms met den wind en de zwellende
tij van uit de zee en klotst en schuimt op de marmeren treden der portalen.
In de kleinere rio's die heel de stad doorkruisen is het rustig. Geen windje rimpelt
daar den effen spiegel van het doode water
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tusschen de hooge huizen. De gondel glijdt er als aan de oppervlakte van een koele
ingesloten put. Streek na streek klinkt dan de plons der roeispaan in het water dat
bleek en klaar is als licht getint groen glas. Daarboven is de hemel als een smal blauw
lint. Geen zon daalt van omhoog in deze enge diepte. In de stilte tusschen de oude
muren wordt alles zoo bewust goed en mooi. De kussens zijn zoo donzig, het wijnrood
tapijt onder de voeten op den zwarten bodem van den boot is een genot voor de
oogen. De twee koperen zee-paardjes die de zwarte koorden spannen links en rechts
op de arm-kussens van den boord zijn geel-blinkend gepoetst. De gondelier op den
achtersteven is een prachtige gestalte zooals hij rechtop staat in zijne blauwe broek,
roode gordelband amber-kleurig hemd en het bruingebrand gelaat onder den zwarten
vilt. Aan elke bocht der enge straatjes weerklinkt zijn klare roep, want soms komt
dan de kromme bek van een andere boot te voorschijn en sierlijk draait het eerste
vaartuig den hoek om in voorzichtige zwenking, zonder ooit maar even den boeg te
raken van de nieuw aankomende en breeder-omvarende gondel.
Altijd aan openen nieuwe perspektieven. Hier is een kleine kaai met leuning in
rijk-versierd gesmeed ijzerwerk, ginder een oude muur waarboven groen van boomen
voorover-hellend uit eenzaam-stille tuinen. Op den hoek is een verlaten paleis waarvan
de ontverwde luiken slaan in den wind tegen den afgeblotten muur. Zeewier en slijm
kleeft op de onbetreden trappen van het gotisch portaal dat doorzicht geeft op eene
eenzame binnenkoer, geel-glanzend van zon. Soms glijdt de gondel langs de
kromming van hooge blinde muren waarover glycine-festoenen heen en weer wiegen.
In de Rio St Maria Formosa vertoonen de huizen tegen het water groote plekken
afgebrokkelde kalk waaronder de oude baksteenen te voorschijn komen als roode
kankerende wonden. De gondelbek danst lichtelijk vooruit bij elken riemstoot en
gaat duiken in de schaduw der gewelven van heel oude steenen bruggen, waarover
volk heen en weer loopt achter de ijzeren leuning of de zwaar gekapte steenen
balustrade. De waterstraat schijnt dikwijls ten einde te loopen op een hoekhuis met
begroend balkon, maar bij het schielijk wenden van den boeg gaat de gondel schuiven
langs den kaaimuur van de Rio dei Mendicanti en een breed plein gaat open, rondom
bezet met zwart bestoven hooge Renaissance-gebouwen. Terzij zit daar te zadel op
zijn prachtig stappend slagpaard de fiere gestalte van den gehelmden en geharnasten
Condottieri Colleoni die ten eeuwigen dage op zijn hoog voetstuk van corintische
zuilen, als de trotsch en de macht zelf van de groote
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republiek, verheerlijkt staat op de blauwe lucht. Of is het dat hij waakt op den
doodenslaap der oude Dogen, die rusten in hun steenen graftomben daarachter in de
kerk van San Zanipolo?
De gondel glijdt voorbij en geraakt weer in de schaduw en de koelte van nieuwe
kanalen. Leeuwenmuilen en oude wapenschilden onder aan een gevel staan
weerspiegeld in het water. De hooge ramen van huizen en paleizen zijn zwaar getralied
alsof zij nog de schatten en den rijkdom der oude koopmans van Venetië hadden te
bewaren.
't Is nutteloos voortaan want alles is zoo verlaten, zoo ontredderd en ontdaan. De
paleizen zijn te groot voor de menschen van dezen tijd. Zij zijn te vol van heugenissen
der geschiedenis. De huidige bewoners blijven de ruwe indringers, de met geweld
invallende barbaren die de portieken en de zalen ontruimd hebben gevonden door
de vroegere edellieden en prinsen, en nu niet weten wat te doen met al die ruimte en
al die pracht van renaissance en oudheid.
Weer welven bruggen met slank buigende leuning-slingers en de weerschijn van
het water teekent marmeringen van licht langs onder op de breede donkere bogen.
Een laatste bocht en de gondel vaart in de rechte gracht, die ligt als eene diepe donkere
bergkloof tusschen den hoogen zij-gevel van het Dogen-paleis en den blinden muur
van de oude-staatsgevangenis. Het water spiegelt de in facetten gehouwen rotssteenen
waarboven de vensters en de zwaar-overhangende kroonlijsten van den trotschen
bouw zijn opgetrokken.
Daarboven heel hoog boven de varende gondel hangt de brug der zuchten, de
Ponte dei Sospiri, die voor aandoenlijke en weeke gemoederen sedert den tranen-rijken
Byron nog altijd het hert en de kern van Venetië is gebleven. Maar het uitzicht der
dingen is zoo rijk en blij als ginder, ten einde het kanaal, de wijde zee weer opengaat.
Links in de verte drijven visschersschuiten, zoo ver, zoo ver, dat hunne beweging
nauw is waar te nemen en enkel na een poos men merken kan dat een oker-kleurig
zeil grooter groeide in het nader komen en andere booten verschoven en verdwenen
aan den einder.
Vooraan in het gezicht ligt een bosch van masten geankerd te wiegen voor het
Giorgio eiland dat zelf is als een fabelachtige galjoen, gelijk het zijn hoog belfort en
zijn gouden koepel vooruitsteekt op de zee met zilver-lichte schubben bedekt.
In de richting van het Giudecca-kanaal, komend van de eilanden, bewegen trage
booten hoog en zwaar beladen als groote reuzenkorven, als overvloedshoornen uit
een beloofde land, met groene watermeloenen, gouden wijntrossen en purper-blauwe
vijgen.
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Ter rechter kant gaat weer het grootsche panorama open van het Dogenpaleis met
de doorluchtige gaanderijen, de Piazzetta, den St-Marcustoren, de koepels. Ginder
kromt de diepte van het Canal-Grande met de kolonnaden van zijn paleizen en de
ontzagwekkende Salvator-koepel. Over het breede water, half goud-verlicht en half
purper-beschaduwd, klinkt het geschreeuw van ontelbare gondeliers die met hun
booten gaan en komen en ginder in de diepte schijnen weg te duiken, ter donkere
spelonk van de sierlijk overbuigende brug, die op haar breeden rug de arkaden torscht
van den van volk ronkenden Rialto.

IV
De hooge poort van het Torre del Orlogio slokt overdag de nooit onderbroken stroom
van menschen die de straatjes van Venetië hebben te bezoeken.
Het zijn geen straatjes. Geen gerij zou er kunnen bewegen. Zij zijn ternauwernood
een smal voetpad van twee, drie meters breed. Het licht is daar alsof het viel door
de troebele koepel eener binnenplaats, zoo hoog is de smalle strook blauwe hemel
boven de van weerskanten nauw bij elkaar gebouwde huizen. Het geslef van de
voeten over de groote bruin-gele plaveien, het geroep van leurders klinkt er luid en
hol als door gesloten gangen en alle gevoel van open lucht is weg.
Vrouwen gaan voorbij blootshoofds in roode, groene of oranje shals met lange
zijde franjes die op haar hielen hangen.
De weg keert en wendt, vertakt links en rechts, zoodat ge na honderd meters reeds
het spoor bijster wordt en begint te dwalen op goed valle het uit als in een doolhof.
Geen spraak van huisgevels te bezien en u zelf te bekennen. Boven uw hoofd is
het eene verwarring van ruwe luiken, ijzeren balkons, schoorsteenbuizen op
vooruitstekende konsolen, boogramen met breede richels waar waschgoed van alle
kleur te wiegen hangt.
Immer aan keert het ingeslagen straatje, versmalt tot engen doorgang onder een
duister gewelf, loopt uit op de trappen eener brug over een dieper-vliedend groen
kanaal, daalt neer aan den overkant, volgt den kaaimuur langs het doode water, draait
weer links en rechts om uit te komen op een kleine markt met gebeeldhouwden
waterput en verder weerom te versmallen, en nieuwe bruggen te beklimmen waar
bezijds de steenen leuning een gondel
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soms te voorschijn schiet en gaat wenden met de bocht ginds tusschen de hooge oude
huizen.
Zoo is een tocht door de enge straatjes vol verrassing steeds en onverwachte
perspectieven. Nieuwe kronkelwegen lokken verder en verder, bruggen op en bruggen
af, en gangen door. Het wordt ontstellend alsof er nooit geen eind meer moest aan
komen en dan plots verbreedt de straatweg en ontdekt de hooge zwartbestoven
renaissance-gevel eener kerk, zwaar belegd met zuilen en frontons, voluten,
gedrapeerde vazen, zee-schelpen en dikke bloem-festoenen.
Ge treedt het hoog portaal binnen, heel verbaasd te midden de verwarring die werd
doorgemaakt een wijde stille ruimte te zien opengaan, rondom bezet met trotsche
praalgraven van admiralen die er geharnast staan met hun commando-staf in handen,
van procuratoren en dogen die in ruime mantels van bestoven marmer knielen of
liggen op inzakkende kussens, van condottieri's die er gehelmd en gemanteld rijden
op hunne levensgroote schonkige slagpaarden, alsof heel de kerk maar diende tot
eene wijdsch-pralende cavalcade waarin al de glorie van de Republiek voorbij moet
trekken.
Of het zijn de kleurige vizioenen van Tintoretto die op de wijdsche muren open
bloeien in fantastisch-diepe landschappen met reuzenboomen en tropische palmen,
waardoor raadselachtige gestalten aan 't bewegen gaan. Een overdaad van
meesterstukken die alle gewone afmetingen te boven gaan en de moeheid geven der
overspanning, alsof wij de geestkracht voelden van den maker die boven de wereld
en de dingen wilde stijgen en zichzelf en alles overtreffen in de daarstelling van een
nieuwe verbazende schepping.
Het is dan maar weer rustig in den straatjes-doolhof daarbuiten, waar de winkeltjes
liggen van de menschen. Het licht valt nauwelijks op de open toogbanken vol
gestapeld met groenselkorven, geurende heuvelen van druiven, peren, abrikozen,
vijgen en watermeloenen groot en rond als kogels. In de diepte daarachter is het een
donkere deemstering die maar wordt opgeklaard in een verre hoek door een enkel
lichtje dat verpinkt voor een Madonna-beeld.
Hier op het Goldoni pleintje zitten menschen onder kleine tenten voor koffiehuizen
of achter de glimmingen van spiegelruiten die donkere lage vertrekken afsluiten van
de straat. In den lichtschijn van een lamp glimt daarbinnen wat koperwerk en
glinsteren likeurflesschen en glazen op den toog. Koeldrank-leurders en
krantverkoopers, met de laatste nieuwsjes van den Italiaansch-Turkschen oorlog,
bewegen roepend door het volk dat wemelt op het plein.
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Ginder in de diepte ter rechter kant stijgt de breede trap van den Rialto vol bezet met
klimmende en dalende gestalten, kleurige shals en deinende zomerhoeden. Links en
rechts liggen de uitstallingen vol vreemde kleurige visschen, vochtige juweelen met
hel wisselende zilverglansen.
Als ge eindelijk uit dat netwerk van straatjes, uit die wemeling van volk, weer
terug keert naar het middenpunt der stad en dan bij toeval uitkomt onder de arkaden
die den achterkant der Piazza San Marco sluiten, dan is het alsof al die verwarring
hier wordt gebakend en op afstand gehouden door de ionische zuilen der Libreria
Vechia et de Procuratie Nuove. In heiligen eerbied en ontzetting is het plein daar
open gegaan voor de zware massa van den Sint Marcustoren die uit dat veld van
vlakke marmer-steenen, hooger en hooger opgroeit bij het naderkomen. In de diepte
daarachter welven de vijf portalen van de oude basiliek met de glanzende koepels.
Beschenen als zij is door de avondzon beginnen de kleuren te leven in de mozaiëken
der portalen. Al de parelmoertinten van de zee, al het geregenboog der wateren is
daar versteend en maakt van het gebouw als de schat des Oceaans, een trezoor-hoop
van goud, opaal en amethist, die door de Adriatische wateren daar zou zijn uitgestort
en opgestapeld in de diepte van het glorieuse marmerplein.
Bij het nadertreden verduidelijkt het steenen bijtel-werk dat, klaar als amber en
fijn als ivoor, palmbladeren beeldt en lelies, wijntrossen en granaatappels, vreemde
vogels, pluimbossen en plechtstatige engel-figuren.
Uit den grond in de halfronden der portalen, rijzen de zuilen fijn en slank en zoo
ontelbaar als de boomen van een bosch.
Hooger op staan de schitterende pinnakels met hun beelden op de blauwe lucht
en golft de bebloemde gevelkruin boven nieuwe mozaiëken, rood en blauw en goud.
Te midden dezer stralende weelde stijgeren de vier praal-rossen van Constantijn's
triomfboog en heel in top boven het hoofdportaal en voor de breed welvende koepels
prijkt de gevleugelde leeuw van Sint Marcus met den Bijbel op een veld van blauw
kobalt, bezaaid met gouden starren.
Hier beneden wordt nu van naderbij vernomen het ronken en het kirren van veel
tamme duiven die nestelen en bewegen tusschen de kapiteelen van acanth- en
wijngaardloof en de wisselende kleuren van hun levend-trillende pluimen paren met
de iriseering van de doode steenen.
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V
Als een vlek donker gestold bloed kleeft op den hoek der Sint Marcus-kerk langs de
Piazzetta, als iets mysterieus, de eeuwen oude groep der vier vreemde koningen, in
rood porfier, die elkaar omarmen terwijl hun vuist het zwaard handhaaft.
De wind ruischt door de gaanderijen van het Dogen-paleis zacht en aanhoudend
als door een groote diepe schelp. De zware zuilen staan gereekt tot op den boord der
zee en schragen de doorluchtige boven-gaanderij en de hooge wit-roze muren met
de donker kuilende spitsboogramen.
Langs den boord der zee worden de arkaden doorzichtig en bewegen verre zeilen
op de blauwe lucht tusschen de bogen. De morgen-zon ligt glorieus op die vlakke
marmerwanden, die eens waren als een vesting rond den Senaat en de hooge raden
van de trotsche en machtige republiek.
Boven de ingangspoort knielt een gemantelde en gemijterde Doge voor den
gevleugelden leeuw van Sint Marcus en seffens geraakt door het vele dat wij weten,
het gevoel gewekt dat hier een drempel wordt betreden waar de lotsbestemming der
menschheid haar hoogsten luister kende.
Het hoog gevaarte van den zuidergevel werpt over het binnenhof een
rechtafgelijnde, purper-blauwe schaduw tot over den eersten groen-uitgeslagen
bronzen waterput. De donkere lijn loopt schuins over de zijgevels die verder, de koer
rond, geel blaken met hun zware kroonlijsten, gezuilde vensterramen en donker-diepe
arkaden. Boven den witten marmer-gevel met de uurplaat en de renaissancebeelden
steken de vijf koepels uit der basiliek en zij schitteren op de doorschijnend blauwe
lucht als oostersche tiaren.
Een koelte wuift u tegen als ge neerbuigt over de naakte kariatiden die tusschen
bloemfestoenen den randring steunen van de bronzen waterputten. In het onberoerde
vlak ter dumsterende diepte ligt de afgrond van den hemel blauw weerspiegeld.
Te midden van den rijkdom der hooge gebeeldhouwde gevels stijgt plechtig de
reuzentrap, de ‘Scala dei Giganti’ en voert naar de hooge zalen. Dat stijgen is zoo
koninklijk dat hier in de oude dagen de Dogen werden gemijterd en gemanteld en
de teekens van hun macht ontvingen in de oogen van heel 't volk. De logge beelden
van twee hercules-gestalten houden wacht links en rechts aan het
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boveneind der balustraden en zij dragen blauwe schaduwvlekken hier en daar op
hunne machtig-bollende marmer-flanken.
Het is stil en eenzaam in het groot paleis, nog ontzagwekkender in die verlatenheid.
De zon ligt zoo rustig over de glorie van die statige gevels die onveranderd bleven
in hunne pralende pracht.
Maar in die zware loome stilte voelt ge het oude leven op u afkomen dat hier
zooveel glanzende sporen na liet van zijn weergaloozen luister.
De gouden trap, de Scala d'Oro voert naar de zalen: de kamer der vier poorten, de
zaal van het voor-college en het college, de zalen van den Senaat en den Grooten
Raad, de woonvertrekken van den Doge... De wijduitliggende parketvloeren, de
vierkant-gebouwde hooge wanden met verbazend-groote schilderijen als met tapijten
behangen, de zolderingen, zwaar van goud-beslagen balken en dik-vergulde bloemen vrucht-festoenen, de blauwe-hemelen die daar tusschen openbreken boven
wit-dampende wolken waarop de zuilen en portieken gebouwd staan van onmogelijke
lucht-paleizen, bevolkt met koninginnen, goden en krijgers... al wat uw oogen zien
schijnt hier de voorstelling van een grootheidsdroom en het is niets dan de uitbeelding
van een menschheid die op deze uitverkoren plaats der aarde is gestegen tot een nooit
nog bereikte hoogte van glorie en macht.
Al de schatten, die eeuwen van negotie en oorlogen op de verre zeeën en te lande
haar hadden bezorgd heeft Venetië, haast tastbaar, willen verzinnebeelden in haar
hoogste paleis.
Niets zoo schitterend werd ooit verwezenlijkt in eenig koninkrijk der aarde. Geene
pracht mocht gespaard blijven want de stad haar schepen bebouwden al de zeeën.
De vloten uit het Oosten en het Westen en de galjoenen uit Indië, voerden alle jaren
het goud en het zilver, het ivoor en de steenen, de pauwen en de paradijs vogels, de
kleurige tapijten, de brokaten en de hermelijnvachten langs de spiegeling der kanalen.
Het dogenpaleis werd een bestendig landjuweel, een gedurig banket, waar die
meesters in glorieuse festijnen als Titiaan, Veronèse en Tintoretto de orde en de maat
moesten van regelen.
De zalen zouden ruim zijn als openbare pleinen en langs de muren ontwikkelde
een stoet van dogen en procuratoren, van gemijterde patriarchen en roode kardinalen,
van oostersche gezanten met hun tulbanden en rijke mantels die hun gaven brachten
aan de groote republiek, van koningen die kwamen aangeland op rijk-versierde
galjoenen om hun staten te borgen voor het goud van de stad. De

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

165
oorlogen en de zeeslagen werden verbeeld met instortende torens en stormloopende
ruiterbenden en hooge triremen met roode tapijten behangen, die onder de
Venetiaansche boegen in twee kloven en verzonken met hunne aan spaanders
springende roeiriemen in de wateren van den Bosphorus of in de Middellandsche
zee.
Boven in de hemelen der zalen moest Venetië tronen als de koningin der zee, de
heerscheres der zoute wateren, gekozen en gevestigd door al de goden en godinnen
van den Olymp en boven de ontzaglijke ruimte van de zaal van den Grooten Raad
gebeurde de Apotheose van de republiek en Veronèse droomde een praalgebouw
met tors-kolommen en portieken, waar Venetië troonde op de tusschen de zuilen
zwevende wolken; waar over de leuning der balkons de prachtigste vrouwen hun
naakte borsten nederbogen, waar bisschoppen ridders en kardinalen vergaderd waren
en den drang beschouwden der vreemde gezanten, der oorlogsmannen die met hun
schonkige paarden, buit-beladen hulde boden aan de tronende stad.
Nu nog na eeuwen als die hooge schilderingen verbrokkelden schitteren zij nog
als roode en blauwe en gele vanen en 't is of een geschetter van bazuinen klinkt van
uit de hoogte dier onwaarschijnlijke hemel-balkons.
Want hier is iets gebeurd dat eenig is in de cultuur-historie der menschheid: de
ziel van een staat door kunstenaars weergegeven die in de grootheid van hun stad
zelf het bandelooze genot vonden van te scheppen in uitspattende vreugde. Terwijl
de republiek haar triomfen beleefde, triomfeerden ook Titiaan en Veronèse en
Tintoretto met hun heele ziel. De oorlogen, de zegepralen, de handelsbedrijvigheid
het weelderijke leven hebben zij verbeeld als het eenige en allerschoonste dat zij
zich denken konnen op aarde. Zoo werd daar in het Dogenpaleis een kracht en een
trots en een vreugde weergegeven zooals nooit kracht noch trots noch vreugde zich
onder de menschheid hadden voorgedaan.
Die zelfbewustheid van verwonnen macht was zoo groot dat de godsdienst en de
deugden die den staat gevestigd hadden maar enkel dienden nog tot symbolen voor
hare verheerlijking. Tusschen de ontzaglijke voorstelling van het van duizende
hemelgeesten krioelende paradijs, en de onstuimige jammerlijkheden van het laatste
oordeel was de eigen vergoding van de Stad en meer gulden dan de aureolen van
God en zijn heiligen waren de blonde lijven der naakte venetiaansche vrouwen met
hun rosse haren, waardoor de parelslingers rezen en die als rijpe vruchten glansden
te midden den luister
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der brokaten de zachtheid der veloeren en de weelde van het koninklijk hermelijn.

VI
Het is klokke negen 's avonds en een Zondag. De bronzen mannen op het Torre del
Orlogio hebben den tijd geteld met hun zware hamerslagen op de klare klok. De Sint
Marcus toren ontwaakt ginder hoog en zware geluiden glijden neer uit het campanille
en vullen de Piazza met nadreunende sonore bonzen.
De groote italiaansche vlaggen worden neergehaald aan de hooge palen voor de
basiliek en hun kleurige plooien zinken te samen als vreemde bezwijmende
reuzen-vogels.
De avond-wandelaars zijn van alle kanten toegekomen en vullen in dichter en
dichter drommen het groote plein tusschen de regelmatige gevels met de ionische
zuilenrijen en arkaden. Het wit-purperachtig licht der electrische bol-lampen vloeit
neer op de witte of licht-getinte zomerkleeren der wandelende vrouwen. Geel licht
straalt uit de winkelramen en de koffiehuizen onder de arkaden.
Het wordt een aanhoudend voet-geslef van menschen die gaan en komen, traag
en slepend en tusschen de excentrieke toiletten van rijkgekleede damen, wemelen
de donkere heerendrachten, waaiende pluimbossen van carabinieri 's, lichten de witte
tunieken van zee-officieren of vlammen hier en daar, als een bengaalsch vuurwerk,
de kleurige shals groen en rood en geel van traag slenterende venetiaansche vrouwen.
In de rustiger gaanderij aan den achterkant der Piazza klinkt het voetgeschuif als
het gedurige ruischen van een verre zee en geen ander geluid wordt nog vernomen
in de stad waar nooit geen paardgedraaf of geen wielgeknars van rijtuigen over de
straatsteenen klinkt. Hier wandelen stille keuvelend voorname heeren in flanellen
broeken en fijne slanke engelsche vrouwen met dikke blonde haarwrongen en groene
of blauwe sluiers wuivend om hun amber-getint gelaat.
Op de steenen trappen rond de bronzen vlagpalen, op de breede marmer-banken
rond den Sint Marcus toren, tusschen de zuilen in de portieken der basiliek, onder
de voeten der roode porfierkoningen zitten of liggen mannen en vrouwen en kinders
in een zalig en genotvol niets-doen.
Het bonte gedrang van het immer-aangroeiende zomer-avondvolk wentelt en keert
voor de portalen, vervult de Piazzetta,
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beweegt door de zuilen-gaanderijen van het Dogen-paleis, wendt den hoek om langs
de zee, beklimt de breede trappen van de brug naar de Riva degli Schiavoni, naar de
publieke hoven, naar de verre eilanden.
De hemel koepelt donker-blauw daarboven als een onmeetbaar uitgespannen
velarium en daarop lichten de teergetinte gevels van Sint Marcus en het Dogen-paleis.
In de nachtelijke schemering zijn het geen bouwen meer van steen maar een
ontstellende vreemde groei van stammen en blader-ranken, van bloemtrossen en
pluimen die naar de schittering der hooge sterren wuiven.
Tusschen de twee slanke graniet-zuilen aan den ingang van de Piazzetta ligt de
donkere mysterieuse wemeling der kalme zee, waarover de lichten van het San
Giorgio eiland in uiteenbrokkelende staven van koper en goud heel diep weerspiegeld
staan.
Eene betoovering stijgt uit het stille vlakke water. De suizelende wind wuift een
wellust om de slapen. De wiegende gondel lokt u mee onwillekeurig. Het wordt een
zielsnood van te drijven over de donkere koele spiegeling. Geur van bloemen komt
uit de hoven die verkoelen in den nacht langs de boorden. De versleten paleizen op
de donker-blauwe lucht hebben duistere tonen van oud goud.
Ginder uit de kromming van het breed wentelende kanaal neuren bij poozen de
smachtende tonen eener schrijnende melodie. Het zwelt en zwelt en daar verschijnen
uit de bocht veel zingende booten die traag aandrijven met hun roode wiegende
lantaarn-lichten. Schijnen van vloeibaar rood metaal gaan plassen op het donkere
water.
Het lenige en wellustige lied wordt einde en verre nu herhaald door immer
aandrijvende booten. Het wordt een veelstemmig koor, eene van vele snaren ronkende
serenade, waarboven soms als een klare waterstraal de solo stijgt eener heete
mannenziel.
Een venster gaat open boven een gebeeldhouwd balkon en in den gelen lichtschijn
buigt een vrouwen-borst over de balustrade... Desdemona luistert. De luchten ruischen
van de liefde. In den weerschijn der lantaarnen, waarmee de booten elkaar belichten,
zijn vrouwen zichtbaar geworden die gebogen zitten over hunne mandolienen en
guitaren. Oogen glanzen donker, fijne bleeke vingeren brengen soms een cigaret aan
roode vooruitgestoken lippen, hoofden met verwaaiende donkere haren, leunen
minziek achterover op de donzige kussens.
De wiegelende roode-bloem-bollen der zingende vloot gaan glijden langs de
donkere hooge silhouet van den Sallute-koepel en in
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het grootsche zicht der nachtelijke wonderstad die nu omlijnd is door honderde en
honderde lichten. De pleinen ginder verzinken in een gele warrel-gloed. Op den weg
naar de hoven en in de richting van de verre eilanden zijn de schaarscher vuren hier
en daar als stille bakens die verzoeken naar een nachtelijk droomland. De koepels,
de torens en kanteelen doezelen weg in den nacht. Het wordt een onverklaard vizioen
tusschen de lichtspiegelingen van de zee en de trilling van de hooge sterren. In den
donkeren zijgevel van Sint Marcus brandt heel eenzaam een enkel lichtje
mysterieuswenkend als een godslamp.
Langer blijft de ziel der diep vervallen stad niet meer verholen. Haar heimelijke
wellust werkt bedwelmend. Diepe hartewonden gaan hier schrijnend open. Het wiegen
van de zangen wekt de eeuwige verlangens. Het stervend neuren van een laatste lied
baart het bittere leed der overmijdelijke ontgoocheling, de smart die niet te ontkomen
is. De roode lichten dooven uit. De donkere nachtstilte wordt nu hoorbaar. Het is
hier een tuin van liefde en een huis van schoone dood.
Venetië, Augustus 1912.
Jozef Muls
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Muziek
Voor Albert Hansen.
De morgen wies uit witten mist
op torenrijke steden
en noodt wie zon en zegen mist
tot blijder feestlijkheden.
De jonge dag aan Orient
- waar d' oude wijzen togen glimlacht nu hij den Prins herkent
den Prins met zeeblauwe oogen.
Muziek uit lichte torens luidt
en perelt in de stegen...
En choor van vlugge voglen fluit
zijn frissche blijheid tegen.
Vedelmuziek in nauwe straat
waar stoet van hoofsche cnapen
gulden guirlanden offren gaat
van rozen die nog slapen.
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En simfonie op 't open plein
van zon en bloemen.
De luchten bleek-ultramarijn
vol zegeroemen Muziek schettert van goud kanteel
zilvren bazuinen schallen...
Zegegekroond staat hoog casteel
met breede wallen Muziek aan lage Leye-bocht
klaar als kristal geslepen
voor Prins die voer van verre tocht
met blij-bevlagde schepen.

Gery Helderenberg
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Een Dichter
Een dichter bij Gods genade. Daarom mag het een zonderling feit heeten, dat zijn
bundel, ‘Lichte Lanen’, verschenen in 1911, haast onopgemerkt is voorbijgegaan.
De Voght is geen dichter om dood te zwijgen, en de verschijning van ‘Lichte
Lanen’ is een feit van hooge beteekenis in de laatste jaren. ‘Lichte Lanen’ is wel een
eersteling, inderdaad. Maar we staan hier niet voor juvenilia. Met strenge zelfcritiek
heeft De Voght onverbiddelijk al de jeugdige poëempeccadillen uitgegooid, waarmee
ieder jong dichter noodzakelijk de techniek leert. En thans brengt hij ons gerijpte
verzen, harmonieus opklinkend lijk zuivere klokken door zomerhemel, en
opengolvend lijk watervallen en lichtstralen.
***

Men moet Westerloo kennen, dat Kempische dorp met de mooie dreven, om te
verstaan, waar die ‘Lichte Lanen’ vandaan komen. Naar al de omliggende dorpen
toe staan de oude, schoone boomen, soms in dubbelrij, langs den steenweg gerijd.
Die waren het doel van de pelgrimstochten van vele natuurbewonderaars, en een
aantal dichters van het vroegere geslacht hebben ze bezongen in hun verzen.
Jozef De Voght voelt zich wel bij die sterke, oude boomen, de olmen, de linden,
de machtige linden van de dreef op Tongerloo, die staan lijk een schutsdak, daar de
zon haar speren op breekt. Voor hem heeft niemand met zoo'n intensen schoonheidszin
het spel van het licht in die boomen vertolkt.
Zijn kleurensensatie is intens, geweldig. De zonblazoenen zijn van zilver. De
wittigheid van 't licht is vurig. Het struweel is bloesemblank. De seringen zijn rood.
De damp is wierookwit. De avondstralen zijn rosig. Geen schakeeringen, geen
tusschenkleuren. Al diep-rood, donkergroen, kletswit. Dit gebrek aan halve tinten
houdt natuurlijk het vers in gespannen toon, die soms wel eens te

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

172
gerokken wordt. De dichter heeft die intense gewaarwordingen gehad op verschillende
tijdstippen; maar de lezer krijgt ze na en op elkaar, en daardoor krijgen we den indruk
alsof er altijd maar een of twee snaren trilden. De Voght zal ook die andere bespelen
die gespannen staan over zijn groot talent. Licht en schaduw bestaan niet alleen naast
elkaar, maar zij worden op wondere wijze versmolten in alle nuances. Niet diep groen
alleen zijn planten; honderd groentinten spelen door elkaar op plant en boom en veld.
Dat zijn verbeelding zoo stijgert bij 't zien van 't mooie beeld, bewijst echter de
sterkte van 's dichters temperament, en belooft stof voor later, die kalmer, alzijdiger,
echter zal uitgewerkt worden.
Mij trof ook de harmonische werking der verschillende zintuigen in het beeldenspel.
Het visuëele beeld is overheerschend, maar toch volgt het motorische dicht op. Daarin
ligt zijn scheppende kracht voor nu en later.
Een groote kracht van uitbeelding is merkbaar in het ‘Afscheid’. Zie hoe die
abstractie, het afgeloopen jaar, wordt voorgesteld:
In 't star gewei der winterlaan
zie 'k vermiljoen-omglansd u staan
geleund der late linde,
om 't hangend hoofd uw gouden haar,
en de armen steekt ge, o scheidend jaar,
om de aarde, uw droef-beminde.
Uw wezen schijnt me een witte wei,
een vale vliet vloei over bei
uw bleek-bewaasde wangen,
in 't smart-gezwollen oogenpaar
dat hol me aanschouwt, o kwijnend jaar,
zie 'k al mijn hoop verbangen. (bl. 100)
***

Onder de letterkundige clubjes of kranskes, die ik heb gekend, was er een, waarvan
ik soms nog met de vrienden de plezierige bijeenkomsten herdenk. Welke jonge
droomerskop had weer die ‘Standregelen’ gemaakt, die een gewoon prozamensch
zouden doen omvallen?
1. Het ‘Zonnekranske’ wordt gesticht tot verspreiding van het zonnelicht in deze
streken;
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2. de leden komen altijd bijeen in open lucht;
3. ...?
Ik weet niet of De Voght ooit iets van dat jongens-coterietje heeft gehoord, maar
als ik zijn ‘Lichte Lanen’ las, schoot het mij te binnen hoe prachtig hij het programma
van het reeds lang uitgedoofde ‘Zonnekransken’ heeft uitgewerkt.
Het zonnelicht stroomt door de lanen.
Hij dicht niet, als het stormt daarbuiten in de lucht, of daarbinnen, onder zijn
zwarten toog. Hij vraagt zon, staande zon, en wacht tot het gevoelsgevecht daarbinnen
kalm is gevallen.
In kalme pracht staan al de lindelanen
door 't veld gerijd ten levensblijden stoet,
die met geruisch van frisch ontplooide vanen
en gullen geur den jongen dag begroet.
Eén diep gewelf vol groengetroste bogen,
één zegestraat, waardoor de zomer stapt,
wijl op zijn tred en vredelonkende oogen
uit iedere kruin een witte wimpel flapt.
Langs de effen baan, waar gras en netel groeien,
rosettenlicht in 't bontgebloemd tapijt,
op gladde stammen zilveren zonblazoenen,
door alle gluipen zomer-lieflijkheid.
Diep gutst de zon geweldig door de holten
der wijde dreef haar vollen vlammenvloed,
en lucht en blaêrenweelde ligt versmolten
tot vuurge wittigheid in gindschen gloed. (bl. 5)

Wat een feest kan het zijn, als alles in 't hart in orde is met God en de menschen, in
stilte na zoo'n grootschen lichtdag den zoeten avond te zien zinken.
Door de onontwijde wereldstilte schalt
het lief geluid der nachtegaal beneden
de struiken, tot weer effen kalme vrede
'lijk over nauwgeroerde meren valt;
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Of in 't serene van den laten dag
nu alles, met uitdunnend waas bevlogen
van wierookwitten damp, nog ingetogen
in weidsche zonnebenedictie lag. (bl. 11)
Het wijde woud laat in de loome lucht
zijn regenzware groene wimpels hangen,
en door 't geruisch van 't stervend dag-gerucht
weerklinkt de klare klank der merelzangen.
Oranje-rood verzinkt de zon in 't woud
wiens dikgetakte kroon laait in de stralen,
naar 't ver kasteel dat haar is opgebouwd
in eindloos-diepe en heimnisvolle dalen.

De schoonheid van de bloeiende natuur en het licht is den dichter dierbaar om haar
zelf; daarom vermeit hij zich niet in de afwisseling van de seizoenen. Hij ijst van de
winterzon:
En in het roodgekapte dal waar warmte en peis
wel schijnbaar wonen, lacht van uit haar wreed paleis
de zon nu met 'nen lach, waarbij heel de aarde beeft.

Hij wil de zegepraal van den zomer, standvastig, lijk 't gehoopte hemelsch geluk
standvastig is; want de zomer en het zonnelicht zijn de spiegel van de Eeuwige Glorie,
die de altijddurende zomer is, zonder vrees of dreigen van wisselende jaargetijden.
De stoffelijke schoonheid is de springstok, waarmee de geest opwipt naar de sferen
van rein idealisme, naar den ongezienen grooten Schilder, die over de wereld toovert
met zijn palet vol lente- en zomerkleuren.
Zijn tortel, ‘zijn mijmerzieke duif,’ is zelf een smachtende dichteres, die beters
wenscht en wacht:
Dan hoor ik haar gezwollen keel ontvluchten
teerstil roekoeken, als een diep verzuchten
naar onbegrepen liefde en verre landen. (bl. 13)

Deze priester-dichter snakt naar den hemel. Hij is een van die naturen, die den hemel
op aarde willen trekken, of de aarde naar den hemel dragen. De wereld is mooi, maar
ze is maar een tintelingske
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van 't groote zonnebranden om God. En terwijl de mensch turende staat naar de
tinnen van de Eeuwige Stad, tracht hij van reinheid en goedheid een stuksken hemel
te scheppen in zich.
O 't leven! aldoor staan in onvoldaan begeeren,
en verre beelden drijven door den sterrennacht:
beweende zoetigheen die nimmer, nimmer keeren
aangrijnzend wee, waarachter troost u tegenlacht.
De nacht weerstraalt eene ongeziene heerlijkheid,
de sterren zijn de wacht der vrede-paradijzen (bl. 42)
O heimnisvol begloorde verte! Stad,
wier machtige koepels, rustig in de transen
van eindloos verren vrede, staan bespat
en druipen van 't gelaai der glorieglansen;
wier lichtgekeide straten, goudbeboord,
en héél vermooid met lommermilde palmen,
weerklettren van gezang dat immer voort en wegdrijft voor 't gedein van nieuwe psalmen;
O 'k voel wel diep mijne arme ziel een straal
uit U, mijn Zon, en levend slechts om 't leven
waarheen 'k me weet bij elken ademhaal
steeds dichter op den stroom der hoop gedreven.
O Hemelzon en Stad! in stil geween
bedenken we uwen glans, en hoopvol schrijden
we u tegen, banend ons door 't donker heen
'nen weg naar eindelooze glorie-tijden (bl. 36)

Naar de groote Zon wil alle wezen; daar reeds baden degenen in 't licht, die de dichter
lief heeft, zijn heiligen, verwanten en vrienden, volgend de wet van allen geest, die
naar zijn oorsprong reikhalst:
Hoog boven ons, in rein doorzonde landen,
waarvan het meetloos breede voorhof zijn
de vreêbehangen blauwe luchtwaranden
vol lieven lach van klaren sterrenschijn;
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daar wandlen ze onder wuivend-groene palmen
die 'k liefheb, zingend 't eenig eeuwig lied
op zachten rythme, reine liefdepsalmen,
wier weerklank weenend-blij mijn ziel geniet.
Vol onvoldaan verlangen laat beneden
wat goed en schoon is, en vol weemoed, tot
ik 't overzijdsche Land zal binnentreden,
héél vredig zijnde in 't vrede-wezen God!

Geen wonder dat een dichter, die niet gestuwd wordt door eigen of vreemde passie,
maar opgaat in luchtige beschouwingen over natuur en zielsbetrachten, de hooge
poëzie vat van het leven van menschen, die heel hun bestaan aan de contemplatie
der eeuwige dingen wijden binnen de kloostermuren, waar zij van de passie der
wereld niet kennen dan 't ver gerucht.
Zij loven God voor godvergeten boozen,
en lieven streng voor lichte liefdeloozen,
en boeten schuldloos vroom der wereld schuld.

Met hen overpeinst hij de schoonheid der heiligen; de maagden worden gesierd met
kransen en leliën. Hoe ingetogen wordt de toon, dat ge nauw met uw lippen roeren
durft aan de woorden, waar het gaat over S. Agnes:
Hoe heerlijk staat ge in 't wit gewaad
met kuischen vrede in 't vroom gelaat,
lieve Agnes, vóor mijn oogen;
zoo ik uw naam maar noemen kan,
van reine liefde telkens dan
voel ik mijn ziel bewogen.
Eenzelvig lam, dat om den stam
van 't Kruis gebonden, grazen kwam
op Jezus' malsche weide,
en lesschend uwen liefdedorst
ter gratiebron, dan op zijn borst
u schuldeloos vermeide. (bl. 16)

En zoo gaat over S. Margarita, S. Catharina, S. Caecilia, S. Ursula, die geprezen
worden om hun ‘duifschen hals, en zonpure oogen,’ en om hun hooger liefde en
kloekheid in de martelie.
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Die dichter trekt wat hemel op aarde, al zijn 't maar glimmeringen van den echten,
grooten hemel, boven de koepel, waaraan de zon en de starren hangen.
***

Twee gedichten van langeren adem sluiten het boek. De Mater Dolorosa is hooge
poëzie. Als ik met een woord er het onderwerp van vaststel, zeg ik: Jezus' lijden,
afgespiegeld in Maria's hart.
Dit gedicht zet lyrisch in. Wij worden weggevoerd naar het mystieke land, van
waar komt ‘aanzweven een uitgeklaagde smart’.
Ginder,
in die woeling hangt en 't mededoogen
van 't wijd heelal, een God op 't Kruis, - nog staat
er wereldliefde in half geloken oogen,
en godenglimlach op zijn paarsch gelaat.

Onder 't kruis staat Zijn Moeder, en wij volgen wat zij doorworstelde in haar hart
om Zijn godenleed.
De brok, waarin Maria haar leed uitklaagt om Jezus' dood, schat ik de schoonste
van het heele boek. Dat is goud.
Dood! dood! mijn liefste Lieve dood,
de kuische vrucht van mijnen schoot,
mijn eigen bloed, mijn leven;
voor Hem en mij is 't al gedaan,
zijn laatste licht is uitgegaan,
Hij heeft den geest gegeven.

Doch nu wordt het onderwerp te groot, en neemt den dramatischen vorm aan. Nu uit
de Moeder Gods haar hooge klacht; de aarde weent mee; de vrouwen van Jerusalem
sidderen om 't gruwelstuk van hun mans; de roover vloekt van dorst; het Synedrium
grijnst; de heidenen kijken ijzend naar de brandende lucht, en Longinus erkent God.
Johannes wil Maria wegleiden van het kruis, maar bij 't kruis wil ze staan. Zij
wordt de Pietà, het beeld der Smart. Door die smart echter, waarvan het tij in het hart
van haar zoon en het hare even hoog staat, zijn de menschen herboren geworden. 't
Is een mysterie van liefde geweest, dat het Paradijs weer heeft geopend. Dat De
Voght Vondel heeft gelezen, dit voelt men dadelijk. Hier is
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het versgeluid zuiver, en vrij van muzieklooze, beeldledige stukken, die vroeger in
de kleinere gedichten wel eens voorkwamen.
***

Niet zoo uitspattend, meer doordragen is De Eenige Troost. Daar is iets
teruggehouden, weggedoken in den toon en in de stof zelf.
Gij wel, mijn God, begrijpt dit droevig lied,
weet ál de klanken dezer diepe smart,
en dat de korrels van dit groot verdiet
'lijk wierook branden in ons hart.

Zoo vangt het aan: God alleen zal den ondergrond kennen van dit lied van smart en
troost.
Het klaaglied gaat over en om 'n doode.
Is nu dit leven dood! Zie, wijde blikken staren
hem toe, strak, huiverdiep, versteven om den mond
ligt nog een lach, en 't woord dat hem veel smart kon sparen
bleef haperen in de keel, waar het geen klanken vond.
Droef zinkt hij 't koude lijk, en dekt het stil met aarde,
en treedt weer treurend voort, en ziet nog telkens om,
of niet van ver, héel ver, zijn hoop een licht ontwaarde,
dat hem in blijden glans den diepen nacht ontglom. (blz. 135)

Is die dood nu op te vatten, als zieledood alleen? Dit kan. Dan zijn de voorgaande
verzen figuurlijk te verstaan. Het is echter menschelijker te onderstellen dat het gaat
om een doode, waarvan het geestelijk lot te vreezen overlaat, en dan verklaren we
de daareven aangehaalde verzen meer letterlijk. De overlevende vreest voor 't zielelot
van een bemind wezen, en zoekt enkel hoop in God.
O dag, o nacht, o dood, mysterieduister leven!
o liefde in smart gevoed, o smart in hoop verzacht,
door U, mijn God, wordt heul, niet door een mensch gegeven,
en is 't ver licht ùw licht dat opgaat in den nacht?

Deze beteekenis geef ik liefst aan de inleiding, die lijk het heel gedicht, ik zeg niet
duisterder, dan toch min genietbaar is, omdat wij niet ten volle het concrete feit
kennen, dat ‘De Eenige Troost’ ten grondslag ligt. Welk is 't woord, dat hem veel
smart kon sparen, en dat bleef haperen in de keel van de stervende? Dit blijft geheim.
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Verder indringen lijkt overbodig. Nochtans heel het gedicht door laat me deze
onwetendheid onvoldaan, daar in de brok menschelijk leven, die dit gedicht
noodzakelijk vooraf moest gaan, niet kon peilen.
Na deze inleiding gaat het poëem zijn gang.
De dag van den dood wordt het nieuws reeds aangebracht. (bl. 137)
De klokken luiden droef om den dood. (bl. 138)
Heil kon nog gehoopt worden, zoolang er leven was. Nu is die hoop
vergaan (bl. 139-140-141).
Waar zal het minnende, overlevende hart nu troost zoeken?
In de wereld? Neen, de wereld heeft geen troost voor de droeven:
Maar lag dan niet de volle kracht besloten
van voelen in ons woord, of klonk ons taal
hun dan zoo vreemd, dat zij de blinden sloten
der aandacht? Stond in 't bloedig rood gestraal
der oogen smart niet luid genoeg te smeeken
om schaamlen troost en wat meêwarigheid,
dat ik nu plots hun kelen hoor ontbreken
een schaterlach om onze triestigheid?

Bij de vrienden misschien? Maar de vrienden zijn geluksvlinders, lijk die van Ovidius:
Eens hadden zij 'nen voet in huis,
toen bloeiden rozestruiken,
nu gaan ze door, want weegeruisch
weent achter dichte luiken.
Dan in allen ootmoed tot den Heer.
Gods lieflijkheid loutert de smart.
Door Zijn dood werd alle smart tot liefde herboren.
Hij is het richtsnoer van het leven.
Hij geeft vrede, en sterkte op den levensweg.
Hij geeft het Levensvoedsel, zichzelf.
De ziel vindt volmaakten vrede bij hem.
Bij hem wordt de smart verpuurd; de tranen worden paarlen.

Die gedachten worden behandeld in een reeks sonnetten. (bl. 147-154)
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Gods stem verhaalt hoe Hij den mensch, zijn kind, zoeken gaat en hem vindt, ‘als
een droevig bleek opaal in kluitigen donkren grond’. In die godsdaad ligt de redding
voor de ziel waarvan het lot onrust verwekte. Dit gedicht is schoon als een oude
ballade. (bl. 156-157)
God overwon den Dood op 't Kruis, Hij is de God van de Liefde, is verrezen, en
wenkt de menschen ten hemel. Hij zij gedankt, Zijn wil geschiede! In Zijn wil kunnen
we alleen berusten, want wij kunnen het leven van vele menschen niet verstaan.
Elk doet uw wil en zal uw glorie prijzen,
elk leven is een stem ten koor bereid
waaruit één hymne om uwen naam zal rijzen,
één harmonie die duurt door de eeuwigheid!

Ontwikkelt Jozef De Voght zich naar de diepte en naar de breedte, en leert hij zichzelf
bedwingen in sensatie en toon, dan krijgen we in hem een groot dichter.
Juul Grietens
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Sonnet
Ginds ligt de stad... de weeke vloer de weiden
Waarop zijn voet niet schendend schrijden mag
Houdt den tevreden droomer ver gescheiden
En vrij van haar bekorend-wreed gezag.
De brokkellijn der daken bij 't verglijden,
Beschroomd en aarzlend, van den veegen dag
Smelt en vloeit uit in schemers teeder breiden:
Als 't woord dat óp-gaat in een stille lach...
Ginds ligt de stad... Hij kent de vele straten
Die alle leiden naar haar ziedend hart
Maar hoe hij zocht, hij vond slechts de eigen smart.
En hij gevoelde zich mèt die verlaten
Getergde balling in een naakt gebied
En meerder van het leven zag hij niet...

J. Greshoff
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Een oud gedicht
In de zomer-rozen
daar troetelt te gâar
een liefelijk paar
onder velen gekozen,
elkander liefkozend
met zoenen in 't haar
en van 't stroel gebaar
hun wangen warm-blozend.
Daar komt op den wegel
langs heen de wei
al brevierend, en kregelig, loerend op zij,
zoo knorrig als d'egel
de pastor voorbij...

Emiel van der Straeten
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Vlaamsche Arbeid
Verhalend Proza
Streuvels. - De Werkman.
Na de formidabele kritiek-bibliotheek welke Streuvels over zijn naam al bezitten
moet, - en waaraan hij, gelukkiglijk, zelf geen schuld heeft, laat ons bemerken dat
hij, de bezadigde, sterk- en scherp-zichtige het evenwicht heeft weten te bewaren
tusschen 1) de zichzelf-en-anderen dood-vloekende nu
asthmatiek-neurastheniek-kwijnende tachtigers - welke heele beweging toch maar
een afkookseltje was van allerlei exotische vreemd-doenerij, - en 2) de al te
plat-aardsche realistiek van Vlaanderen of zijn al-te-diep-lyrische bijna
neo-mythologische poëzij; - tusschen die twee muize gebergten in, vond Streuvels
een pad in 't licht en naar 't licht.
Men verwijt hem wel het vele dat hij niet kan, doch ten minste erkent men ook
wat hij wel kan, en dit is een kolossale vooruitgang en beschaving in Vlaanderen,
waar allen, gedurig, met den snuit naar Holland zitten te gluren, alsof van daar de
wind der eeuwigheid waarheid blies.
Streuvels deugt door de afwezigheid in zijn werk van pseudo-filosofische
ondergronden, savantas-retorijk en boekenvreters-eruditie, hij staat, zooals de boer
uit den Vlaschaard, ‘op zijn pooten’ - er zijn er niet velen die dat mogen zeggen, en hij bleef staan niettegenstaande de flauwe vleierijen of de pedante vijandschap
van velen, - die onverdiend waren, - en niettegenstaande het geestdriftige applaus
van anderen, - dat wel verdiend was; dit is een tweede deugd. Zijn intieme gezonde
kracht, zijn moed, zijn een derde deugd; zijn eenvoudige rechtzinnigheid is de vierde;
en, veel meer dan anderen zijner evolutie-maten heeft Streuvels een diep hart, dat is
vijf; aan die laatste hoedanigheid heeft hij 't succes te danken.
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De kalmte en de diepe rust zijner taal, de geheimzinnige belangwekking door een
kleine bijzonderheid als thema getoetst en in volhoudend ritm van ontpluikend en
mee deinend in 't levende verhaal, dat zijn gang gaat, zooals de gebeurtenissen op
de dorpen, traag en diep van gevoeldheid, ofschoon in schijn ongevoeld onder de
maskers der taaie ruw-gewerkte landlieden, en aldoor hun arbeidzaam bestaan, dat
meêgolft met de seizoenen, onderworpen aan zon en wind, aan weêr en onweêr - dit
alles bekoort ten laatste soms evenzeer als de verfijndste psychologie van een
ultra-intellectueel gemoed, dat zichzelf ontleedt, of 't ingewikkelde
stads-comoedie-leven, in den grond zoo melo-tragoedisch na prent.
Ik wil u in 't bijzondere spreken van: De Werkman.
't Is de simpele één-dagsche geschiedenis van een heim-keerende vlaamsche pikker,
welke na 't heele zomer-getijde gewrocht te hebben in Frankrijk t' huis komt, waar
de vrouw haar man in angst en blijheid verwacht en alles heeft opgepoetst om hem
te ontvangen, waar hij de kinderen weêrevindt, en een laatst-gekomen borelingske,
waar hij de driemaandsche schulden betaalt en zijn arm-gewonnen geld afgeeft, 's
avonds, tersluiks, terwijl hij denzelfden dag reeds moet afreizen op zoek naar werk,
dat er voor hem in eigen gouwe niet beschikbaar is. De man vertrekt dan weêr, zonder
zelf eens de zoete nachtrust genoten te hebben, in herinnering van vroegere
ontroeringen.
't Is al... doch neen, die geheimzinnige baard van den ruwen pikker, die baard
welke zijn vrouw zoo bevreemdt dat zij haren echtgenoot niet erkend, die baard
welke de zachtmoedige wroeter niet wil laten afscheren, wat bedekt hij? wat laat hij
raden?... 't is om te weenen.
't Is al... neen toch, die arme verloofde, die voor een halve dag haren minnaar bezit,
na zoo lange maanden afwezigheid, en hem denzelfden avond, voor lange maanden
weêr, vaarwel zegt.
Weinige stadslieden zijn er die weten, welke diepe opofferings-daad er schuilt in
menig werkmans-huisgezin, waar de heldenmoed in moeders en vaders hart vecht
tegen 't leven, om te leven.
De machtigen zijn de vijanden der zwakken, meer nog dan de zwakken de vijanden
zijn der machtigen. 't Volk eert den rijken terwijl de rijke 't volk miskent, de
bedorvenheid der machtigen wordt gered door 't gezonde volk, ofschoon dit zelve
al te vaak slachtoffer moet zijn van die redding.
Ik stel meer prijs aan de deftigheid van menigen werkman, dan aan de valsche
gemanierdheid en hartelooze hoffelijkheid van menige edele en trotsche, die alle
belangen aan zijn eigen belang opoffert ofschoon hij in niets belang stelt dan in 't
vernielen tot pervers genot zijner ledigheid.
Verbroederen wij dus met den werkman, we hebben aan hem en van hem iets te
leeren.
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En intusschentijd zien we daar de leiders der lands-partijen op het parlement van 't
vaderland vitten, heele dagen, en te vechten, met woorden en persoonlijke illusietjes
en allusietjes, eenszijds, laster, schande en oneerlijkheid brakend, anderzijds met
letter-puntig-geschoolde, niet-attische onbehendigheid, de adequate uitdrukking van
hun ikzuchtig woord lippend tot dorre letter-woord, dat, in deze tijden zoovelen
blinddoekt, alsof de tempel huns harts ledig was, en de geest hunner heiligheid sinds
lang afwezig...
E.v.d.S.

De Schoone Droom, drama in een bedrijf door Gust van Hecke
(Van Os-De Wolf Antwerpen). - Er is een diep verheugend feit in dit werk. M. Van
Hecke, buiten en boven de alledaagschheid van al waaraan wij in Vlaanderen worden
gewoon gemaakt op het tooneel, heeft een drama er in opgewerkt naar meer moderne
innigheid en echtheid. Er is iets warm in te bespeuren dat langzamerhand bij ons den
vlaming wordt gewezen naar zijne ziel, dat de schrijvers zich richten tot meer smaak,
dat zij willen dat ook uit ons volk psycologisch bewustzijn groeie. Zoo weinigen
schijnen te beseffen dat er ook in het leven bij ons een tweespalt en een tweestrijd
is die niet immer in dronkenschap, stoffelijke ellende of verachterheid hun oorsprong
vinden. ‘De Schoone Droom’ schijnt niets meer dan eene schets. Onder de hoofding
van ‘Drama’ loopt de verdienste ervan een weinig gebukt. Eer schijnt het eene loutere
proeve, met erbij eene belofte. Hoor 't onderwerp hoe eenvoudig: Een jonge vrouw
gehuwd met eenen zieken man, laat zich de minnares worden van een jongeling aan
wien haar jongere zuster blijkt verloofd. Een conflikt ontstaat uit de ontdekking van
dien toestand, en leidt op het laatst naar eene innemende scene tusschen verlaten
zieke man en verlaten jonge vrouw. Vermits dit werk maar eene schets moet zijn is
niet op de uitwerking van dien inhoud aan te dringen. De dracht of de beteekenis van
het drama blijft ter zijde. Uit het onderwerp was hier anders eene wezenlijk moderne
tragedie te bouwen. Men merkt dat door ‘De Schoone Droom’ vreemde beinvloeding
waait. Men noemde Maurice Maeterlinck. Dit is onnoozel. De schijver drukt op
zijnen boek van voor aan eenen naam die er ons meer over zegt en het werk met
meer juistheid plaatst in de omgeving van het huidige, allerlaatste fransche tooneel.
Wij duiden die niet als het eenige dat te volgen is. Holland, Engeland, Duitschland
bijzonder brengen diepere, ingrijpendere dingen voor
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ons menschen van het noorden voort. En August Strindberg welke heerlijke pleiade
werken! Waar wij in Vlaanderen gebakende cultuurwegen misschen, waar wij alles
zelf nog te hermaken te herscheppen hebben is eene cosmopolietische eruditie allen
noodig. De smaak, de kennis, het moreele en psychiesche leven van de massa moeten
daardoor winnen. Loflijk daarom is de taak der jongeren, waar zij zich naar zulken
arbeid wenden. Midden het diep ondankbare en alles-ontgoochelende onzer
letten-beweging is het heerlijk krachten te vinden die van voren in de gelederen staan.
M. Gust van Hecke kan men gerust tusschen deze laatsten beschouwen.
C.B.

Ontvangen boeken:
J. de Cock: Over de menschelijke daden uit het latijn van I. Thomas van Aquino,
uitgave van ‘Veritas’, Ch. & H. Courtin, Antwerpen.
W. Smulders: Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen, mysterie van de XVe
eeuw, uitgave van C.N. Trulings, 's Hertogenbosch.
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Vreemde Arbeid
Fransche Letteren
Maurice Barrès. - Stijgen we naar een letterkundige hoogte waarvan de
niet-koud-professionneelen hier, en sommige half-doode Hollanders in 't Noorden
weinig besef hebben; het reflectief - bewuste denken, geschakeerd als in
doorspiegeling - ‘al trasluz’ met al de feiten, denkingen en menschelijke
bewusting's-stromingen der geschiedenis, der wijsbegeerte en der kunst zelve,
vormend een soort ubiquiteits-kristalliseering in 't brein van den kunstenaar en
gerangschikt in den simpelen bouw eener diep-gevoelde aktie, die één is in haar
geheel, terwijl elk kapittel op zichzelf en elke volzin, en elk woord op zichzelf een
kunstwerkje is, zooals de gebeitelde enkel-steenen eener massief-schoone kathedraal,
elke steen zijnde een klein-levens-gedacht en volmaakt-getoest kunstwerkje.
Barrès komt ons voor als een soort fakir der kunst, een ietwat-poseerende Magiër,
doch zoo talentvol en in zulk kunstelijk-bestudeerde posen dat zij zijne natuur zelve
schijnen geworden; en in plaats dat bij hem de gewoonte van voelen de voeling zou
ingedoezeld hebben werd deze er door scherper, zooals te zelfder tijd ook de
oordeels-kracht, die soort zuivere intuitie welk de reine kunstenaar heeft, en waarvan
al de gepatenteerde wijsgeeren geen besef hebben.
De intellectualiseering zelf zijner kunst, die bij anderen vaak doodt, herleeft bij
hem tot een zuiver-spiritueele kunst, waar 't werkelijke zijner schepping doorzichtbaar
wordt te midden eener doorvoelbre schoonheid's atmosfeer die haar projectiever-wijze,
door de kleuren van 's kunstenaars eigengevoel laat doorschijnen in hem die zien
kan, voelen kan, waardeeren en genieten kan, want niet iedereen kan deze kunst
genieten, 't geen niet al te spijtig is. Dit is geen cubism, sferism enz. (in samen-vorm
gezegd metsel-kunst) doch wel, ik zou 't heeten ‘de l'art par transparance - waaruit
het materieele bijna afwezig blijft, ofschoon blijft bestaan hetgeene wij werkelijkheid
heeten, hetgene Indië noemde “de bruiloft van den schijn en 't oneindige” toch
allerwerkelijkst voor ons, vermits wij ze waarnemen.
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Laat ons zeggen: “Barrès collectionne ses impressions” en weet ze te rangschikken,
soms zijn ze zoodanig individualistisch dat ze gedwongen schijnen; - 't is alsof de
schrijver heeft gepeinsd: ik moet over dit onderwerp, die schilderij, dit kunstwerk
iets vinden buiten al 't geene ooit gevonden en ooit vindbaar weze, en natuurlijk, hij
vindt het, want zulke dingen vindt men altijd, maar dan zegt hij dit nieuwe met de
driedubbel-schoone éénzelvigheid zijner gevoels plastiek, en we moeten bewonderen,
dóór hem, die schilderij, dit landschap, dit monument dat hij alzoo wilde beschouwen.
Psycholoog is hij, doch altijd dóór zijn eigen psychologie héén, dit is de sleutel
zijner auto-didactische filosofie.
Barrès is dus een der corypheeën van 't moderne individualism ofte
doorzichzelf-perduceering eener heelal's-voorstelling, God inbegrepen, die mogelijk
ware indien alle menschen alzoo 't zelfde op gelijker wijze voelden naar geest of
hart, - dezen zijn nog genadig, terwijl de modernisten van den mensch twee menschen
maken die in éénen vleesch-vorm niet t' akkoord zijn met elkaâr; zoo komen we
stilaan tot de spookachtige definitie des dichters van Ibsen. Laat ons eenvoudiger
zijn, mijne broeders, ja nederiger, zonder te dalen tot die allerhoogmoedigste
nihilistische nederigheid die zegt, dat wij niets weten, en niets zijn.
Geraffineerd in al 't menschelike gewaarworden is Barrès voorzeker, en onder
gewilde kalmte, kokend van drift, dien hij beheerscht en leidt in zijn kunstwerk, 'k
zal zeggen - onder 't woord dóór, - zooals den verlevendigenden waterstroom onder
rijkbloesemende akkerlanden, kunsttuinen of praalgebergten.
De schakeling van zuivere gemoeds-toestanden tot een samenhangend kunstwerk
is natuurlijk zoo gemakkelijk niet als 't samen-timmeren van een detective-roman of
een Schùnt-pseudo-naturalistiek die 't gemoed zoo laag stelt, dat het van naam
veranderd, - en nochtans zijn soms die zuivere toestanden onzuiver, 'k meen, dat zij
een pervers-ontroerenden indruk nalaten, - dat zij de begeerte smorend, loochenend
of verzwijgend, daardoor juist haar ophitsen, - er is iets vrouwelijks in dit kunst-genre,
- wij zullen 't dan ook niet dieper ontleden, - doch dit sfinx-geheimzinnige verstarren
van 's lezers-blik op den ongetoetsten doch vanzelf-na-lezing in 's lezers voeling
onthullenden horizont, - dit brengt den geest soms vóór een afgrond, plots, alsof men
aan den rand van een steil-afrotsend gebergt' stond, waaronder een moeras opwalmt
met koorts en mare-damp, - welke hoe tooverachtig-schoon en
duizelachtig-aanlokkend ook - toch blijft verontrusten en een ontevredene begeerte
nalaat tot de daad welke de schrijver, in schijn haar verzakend, in werkelijkheid
aanbiedt als een verboden vrucht, met de subtiele wulpsche kleuren der zonde. Barrès
doet dit misschien met heel goede inzichten, doch ze mogen wel een weinig
gewantrouwd worden, welk vruchtbaar wantrouwen
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misschien ookal in zijn meervoudig - spiritualistisch-concentriek - saâmdoelende
kunst-schepping voor-berekend wordt. Om die rede verleidde hij dan zelfs... de
vrouwen.
Maar Barrès is grooter geworden; hij legde zichzelf op de pijnbank, door gestadige
toenemende ontleding zijner vermogens en hunner daden, veroverde hij zijn eigen
ziel, en deze bracht in hem bewust en openbaar, de ziel zijns vaderlands, de ziel der
wereld, geest der tijden, aanwezige Gods-adem, steeds herscheppend wat de mensch
vernielt, steeds gerechtend wat de mensch veronrecht. Weinigen zijn er die alzoo
stegen boven zichzelf en 't hooge goed bereikten tegen hun eigen wil in, tegen drift
en lust in, boven de smachtelijke zuchten van 't tijdelijke, in de massale
geestesstroomingen van 't eeuwige.
Hooge edelheid in verhevene kunst, evenwichtig en harmonisch sobere doch
licht-diepe uiting, welker plastiek doorschijnend, welker vlucht den geest mede-draagt,
in aetherische verstanding en overschouwing behoudend de samenvoeling en met
schrijvers menning en met werelds-lenking, samenbewogene dubbel-zweving door
sferen welker schoonheid 't bovennatuurlijk ontsluierend toch 't natuurlijke verzicht
der aardsche landen en tooneelen in zicht houdt en daaruit de zielkundige beteekenis
projeteert, ziedaar de daad van den nieuwen Barrès.
La Colline Inspirée. - Eerst en vooral, dit prachtige overzicht der hooge
heiligdommen der aarde, waar de bronnen der diepten en der aarde samen vloeien
om menschen en zielen te laven der dorsten huns ruw levens en hunner godsbegeerte,
hunner mistieke verdorstingen naar wonderbare verschijnselen, in die plechtige stilte
der verre hooglanden, waar nooit rumoer der zompige bedorvene stads-valleiën
toekomt, waar de winden rein en het licht zuiver zijn, waar de harten sterk geworteld
in 't vaderen-land, en de geesten sterkgezield in hun buiten aardschen oorsprong,
bronne der krachtige godsdienstdaden in menscheliken boezem.
Dan de snelle, soms pittige, idealistisch-en-realistisch geschakeerde geschiedenis
der drie gebroeders Baillard, welker droom was de roem en de glorie der aloude
Lorijnsche ridderlijkheid en Kerkelijke verkleefdheid te herstellen, 't land te
hernieuwen, te omscheppen tot een reddende gemeenschap, waaruit sterke zielen
zouden, als 't zaad eener heilige en zegevierende toekomst, geworpen worden over
de wereld-akkers, en vrucht baren, den grond reinigen en de luchten helderen, in den
strijd met de ongezonde gistingen der vervals-eeuwen, na de doodende rationalistiek,
bleek schimschepsel van pseudo-classieke opzwang, de machtige daad, de
al-te-gezwollen onvaste stichting, de ontgoocheling, de hopelooze verwering en
eindelijk de
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trotsche val der 3 gebroeders voor den bisschop van Nancy, hun wettige overste: sierlijk golvend verhaal.
Slachtoffer zijner heerschings-zuchten en zijner verbeeldings-macht welke
auto-suggestief schijnt en verwezenlijken wil een droom-rijk midden het werkelijke
leven - bedrogen door den ziener Vintras, welke den bekoorliken alles éénenden,
doch alles-loochenenden droom van 't feesten-rijk wil stichten, droom door Ibsen
getooneeld, als hoogste idee-vorm der heidensche mystiek, - aldus wilde Leopold
Baillard de macht der Kerk over-bouwen, sluiks haar ondermijnend, in den naam
van den stichter zelve der Kerk, en door zijn eigen macht, welke Baillard in 't
priesterhart bezat. Op den heuvel Sion sticht de droomer zijn klooster, en in trage
omwenteling zijns dogmatische zielewezen, wordt hij allengs meer en meer afvallig
van de Kerk en valt terug in 't heidensche individualism, dat onder schijn van
hoffelijkheid, en andere schakeeringen der menschlievendheid, niets is dan
eigen-belang en vereering, wordt hij afkeerig van zijn kerkelijk verleden, en wordt
getroffen door den Pauselijken ban en interdict: (hoe krachtiger zijn die tooneelen
in Ibsen's Cäsar u. Galiläer). Immers, hier, volgen we meer de
gedachten-ontwikkeling, de sierlijke golving der poëtische voorstellingen in 's
schrijver's conceptie, dan de eigenlke incarnatie hunner volstandige in-voeling en
weêr-tot-actie-straling uit de personen zelve van het kunstwerk.
De poezie redt de bleekheid der psychologie, welke onder mantel van verschillende
elkaar-indiepende bewustheids lagen, toch maar oppervlakkig blijft, meer
woorden-beelding, dan eigenlijke weêrgave van werkelijk voelen,
symphonisch-prachtig, doch emotiev-ondiep.
De val naar den vleeze wordt voorzichtiglijk aangeduid, de terugkeer tot waarheid
der arme sentimenteele zuster Theresia wordt bijna verdoken gehouden, haar lot en
het lot haars kinds blijven ons onbekend, en men voelt dat de schrijver het zoo gewild
heeft.
Hoe liever lees ik de krachtiger uitgebeelde, even fantastische en toch plastische
poezie der Italianen, welker invloed Barrès hier, na een zweem van A. France-geest
onderging en samensmolt in zijn ideale liefde-zuchtige-vredeminnende
barmhertigheid.
Pater Aubry is ook een ten slotte zeer-menschelijke ziel, niet erg boven 't gewone
stijgend, min dan Balliard zelve; de andere karakters zijn maar aangeduid, ofschoon
zoo fijn gemerkt dat men niet veel meer van hen verlangt te weten in de algemeene
sintelende omsluiering der gebeurtenissen; de beschrijving van het klooster der
chartreuzen is een pronk-stukje.
Hier en daar een vonk van allerfijnste gevoels-opmerkings-gave - b.v. het
hoogmoeds-lachje van den zelfdunkigen Leopold, het oneindig-lange sluiten der
kloosterdeur, waar Theresia de oude liturgische-boeken gaat verkoopen, na Leopolds
apostasie o.a., gaven ons dit zeldzame intellectueel
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genot dat de nerven ontroert tot dit ongelooflijk-aangename sidderen van 't merg
onzer diepe organen, waar de bewustheid wortelt.De zedeles van 't slot “bemint elkander” met de doelmatige toepassing daarvan
moge vruchtvol ontvangen worden.
Wij bereiken hier niet de sterke ontroering onzer Vlaamsche frissche
gemoeds-kunst; de waze waarin Barrès zijn helden smelt is ook voor hem een
verontschuldiging, vrucht der fransche ultra-civiliteit, om de besluitselen zijns boeks
te omzwachtelen; - edoch gelukkiglijk zijn ze er, zwevend in nevelen der poëzie.
Mystiek is er weinig in dit boek; 't is een symphonie van magieke begoochelingen
eener droomers-ziel, welke zich niet heffen kan tot de daad, tenzij om wêer te vallen
in on-daad en straf, omdat die daad lyrisch was, dit overweldigend lyrism bereikt er
geen gezonde mystiek, zooals wij Vlamingen er bezitten. Er voelen bronnen in onze
ziele-diepten, die veel zuiverder zijn, bij de bevoorrechten van ons geslacht, wier
taak het is de onder-bewuste levensgronden van het heel geslacht te bevruchten tot
kunstwerk, dat voedsel wordt voor den volke.
De figuur Léopold Baillard blijft ons ten slotte vreemd, evenals die diepere
autogonistische wereld-kamp welke Barrès meent te openbaren, of door kunstgrepen
meent te doen voelen in het fransche volksleven.
De plastiek van dit werk blijft dóór-schemerig, niet het sterke alles-openbarende
licht op krachtige in schrijvers conceptie als marmer kant-relief omvaâmde typen,
heerscht hier, de neveligheid moet de rechtzinnigheid redden, en ten slotte blijft er
me tot nog toe een bevallige droom in 't geheugen zwevende rond dien fabelachtigen
heuvel Sion. Veel sterker was me “The lord of the World” van Benson ofschoon
deze juist die onder-golvingen des gemoeds, welke Barrès doet op wolken,
verwaarloosde, om enkel gekristalliseerde maskers in hooge ultra-aktie bewogen, te
schetsen.
De laatste scenen ontroeren, zij bevatten de diepste waarheid, iets echtgevoelds
na de pastel-zoete schemer-psychologie van 't voorgaande; zij brengen ons weêr op
de hoogten des begins, gezuiverd, met een nieuw symbool ten top, zegevierend over
de onduidelijke, soms wanstaltige, soms bekoorlike nevelingen der heidensche tijden,
welker atmosfeer nog aanwezig droomt rond de kleine reddende geloofs-kapel.

Le Greco.
Een boek van zuiver ideëele poëzie, een moorsche rhapsodie, een aragoneesche
gematigde mono-dans, een symfonie van levende beelden, die zingen in de zonne
van Spanje, en voorbijschuiven, geruchteloos of met de tinteling der armbanden rond
malsch-bruine armen, met het gerinkel van schellen der
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spaansche diligentiën, of met een vlagge waarop een lichtstraal sintelt in 't goud.
Het boek zelve, en de Greco-persoonlijkheid, blijven in den beginne zeer
verscheiden, de rijke dichter heeft den stoeren schilder voorbij gezien, - de
middeleeuwsche inquisitoriaal-strenge, arrogant-zelfzuchtige, ridderlijk-autocratische
Greco, met zijn schilderijen van hidalgo's, niets dan hidalgo's, van scherpe
marmer-krijtige lichamen, welke 't araabsche, moorsche, spaansche en joodsche tot
samen-vorm schiep, zijn niet overgeleefd in het boek van Barrès, - doch, ze zijn er
als vreemde toeschouwers, komen in kijken en genieten, hoe Barrès zelf, de wondere
dichter, hun Spanje zag, hun Toledo, hunne kerken, paleizen en tuinen, hun
geschiedenis wedervond en hun hooge, extatieke, kalm-driftige grootsch-soepele
psychologie in leen ontving om een boek te maken dat ons harmonisch en symfonisch
één-melodisch, al de disharmonie, de onsamenhangende levens-pittigheid en de
onberedeneerde snel-opvolgende melancolie-vroolijkheid-en-treurnis der spaansche
gemoederen tolkt, nevens hunne ideale onbezorgdheid, gracie-vollen scherts,
edel-onbaatzuchtige gulheid of sluw-berekende belang-wil; het fatale van 't Oosten
schaduwend daar overal beneden 't scherpste licht op gothieke gloordroom en
prachtoffer.
Doch nu, zoodra de schrijver zelf, na 't lange dolen in de koninginne-stad van
Castilje, haar geheim bevroedt en stuit op haar roerelooze starre hartsgeslotenheid,
en dan, geprikkeld, met de volharding van Castiljaanschen waanzinnig-fieren
wetensch-eisch, dit geheim doordringen wil, en, volgend zijn doel, daartoe
binnen-wringt in de kerken, kloosters en paleizen waar de schilderijen van den
vreemd-mystieken Greco schuilen, - dan, wijl hij 't geheim van den kunstenaar met
het geheim van Toledo één-vindt, ontleedt hij, - zooals Greco zelf het deed door zijn
zichzelf-verkrachtende kunst - de onbereikbre Castiljaansche ziel, voor zooveel dit
mogelijk voor een vreemdeling welke dichter is. Dwang, hardheid, willende wil,
tyrannische goedheid zelf, ontdekt hij daar, - haat voor zichzelf schuw, zich
bewonderende godsvrucht, onbewuste geestes-pracht, beschikkend over uiting in
onfaalbre gracie, heerschings-zucht zich bedwingend, rijk van verzakings-kracht, dit
alles kropt daar samen, prangt achter 't witte wilskrachtig-zwart streng
samenbrauwende voorhoofd, vonkt in de oogen en in de taal en brandt in 't krachtige
bloed der ontroerings-zwangere harten. De wetten gehoorzamend aan eenlingen-wil,
aan wilde doch in band geknelde fantasie, een soort bewuste waanzin willende schoon
zijn en behagen door onvergelijkelijke daad van glorieuze geloofs-idealism, - als een
wimpel zwaaiend in zonne, terwijl de kracht welke de vlamme recht houdt bront uit
het nog oorsprongs-kleurig-driftig en hoogmoedig-zelfzuchtig bloed.
Zijn kunst is de geschiedenis zijner eigen vorming, de tuchtiging zijner
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levensvolle oosterziel binnen 't stroeve eigendunkige Castilje-karakter,
ascetische-zelfvolmaking willende veroveren een heerlijk leven een verhevenen
dood, en willende in volle zekerheid den hemel bezitten reeds op aarde, zooals zijn
edel-armoedig bestaan over den rijkdom der wereldsche bezittingen beschikt en hem
misprijst.
En toch soms zoo teeder, zoo rijk-hartelijk, zoo gracielijk-hemelsch, - geen
schooner weêrgave dezer geheime lieftalligheden van Greco's hart dan Maria's
Hemelvaart, verrukkend van conceptie en uitvoering, de subliemste vrouweschoonheid
in heiligst-pure sferen-gloor, boven-menschelijk-prachtig.
Hier eindelijk heeft Barrès den wonderen schilder begrepen, is één-van-voeling
met hem geworden. De grijzaard Greco, na den stoeren kamp des levens, werd weder
de teêr-gevoelige jongeling Greco, de schoonste droom der hoogste waarheid
allerwerkelijkst begrepen en gegeven in kunst van betooverende veerdigheid.
En tevens, is Toledo's geheim, on-ontsluierd gebleven inderdaad, toch door dien
krachtigen kunstenaar, opengestraald in den dichter.
Wij, Vlamingen, zouden toch beter Greco begrijpen,(*) omdat hij meerovereenstemt
met onze praalsche rijk-naïeve mystiek, en tevens dieper tegenstelling daarstelt met
onze weeldrige geestes-uitbundigheid, overweldigend genots-gevende kunst en
diep-voelende harts-vruchtbaarheid. De tot rechtzinnigheid beprangde
onrechtzinnigheid van Castilje paart beter met onze rechtstreeksche openheid van
voelen, dan met het doezelachtige gewaarworden en weder-voelen der Franschen.
Spanje begrijpt ook beter onze heerlijkheid, die geen wet erkent dan haar eigen
schepping, de obsessie van Spaansche geestes-eigenwil smelt los, rust vindend in
onze diepe ontvanklikheid en door onze buitengewoon milde gave en
gevings-vermogen, zonder faal en val, dit ondervond Rubens.
E.v.d.S.
Niets van het moorsche werd verslorpt door dien stoeren Cretenzer, die zijn bloed
en karakter verzaakt had, en, om hier, in Castilje te behagen, met de wilde overdrift
zijner Oostersche geaardheid in eens ultra-Castiljer werd.
Het heele gloeiende Zuiden bleef onbekend aan Greco. Hij is niet de kunstenaar
incarneerend het heele land, zooals de allersterkste realist Velasquez

(*) Algemeener beschouwt, Greco zal altijd een vreemde figuur blijven in Spanje welker
natuur-ziel niet in hem leefde - zooals elk krachtig individu ten slotte een vreemde blijft,
zelfs soms in zijn vaderland.
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en de allerzoetste idealist Murillo en de fantastische glanzend ironische Goya, deze
drie zijn Spanje's karakter-meesters. De praal-lust, satire, vrijheids-zucht, dool-zin,
naast bloedigste vaderlands-liefde virtuositeit van voelen en geestig zijn, waarvan
wij geen denkbeeld hebben, iets goddelik-duivelsch in de snelle ommekeer zijns
gemoeds, iets zegevierend-sluipends, iets autocratisch, onderdanig-zijn, stralende
poëzie, comoedische treurigheid, of tragische levensvreugd, dit alles bleef buiten
Greco's opvatting. Er is niet in hem, de zang van 't Spaansche bloed, mild en zoet
als de zang van den verschen zuiderwijn in 't kristal; de Furia van echte
spaansch-driftige meesterschap verstolt tot obsessieve contemplatie in Greco; hij
kende Cordova niet.
Cordoba, casa de guerrera gente
Y sabiduria clara fuente

't vrouwelijke in Spanje bleef hem ongewaardeerd, tenzij in de allerhoogste mystiek
zijner oudere werken.
De eeuwige zuiderlente bloesemde niet in zijn kunst, hij kende Malaga niet
Malaga, la hechizera
La del eterna primavera
la que bana dulce el mar
Entre jasmin y azahar(1)

't is immer Kastilje, het blakende of vrierende Kastilje
Nueve meses de invierno
tres de infierno

dat hardt in zijn kunst, terwijl de beelden er den strijd voeren van 'schilders stroef
bestaan op den vreemde, die geweldige zielestrijd welke hij 't geluk heeft gehad te
kunnen uiten, 't geen eene verlossing is, zooals het zingen de droefheid verlost
quien canta, su mal espanta
y aquel que llora le aumenta;
yo canta por divertir
Penillas que me atormentan.

Greco schilderde zijne pijnen, en vond er troost en levensbestaan in zijn ballingschap.
Hij blijft de stem der uiterste spaansche gothiek, opvlammend naar de sferen van
den waanzin, doch nog bewust genoeg om goede zaken te maken met de
voortbrengselen van zijn ijzer-geborsteld penseel.

(1) Oranje-bloesem.
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Muziekkroniek
Over Moderne Muziek, - Richard Strausz.
De groote verscheidenheid waardoor de werken van de meesters der toonkunst, van
Bach en Grieg, Haydn en Chopin, Wagner en Mozart, Haendel en Bizet worden
gekenmerkt maakt dat wij ons moeilijk kunnen voorstellen dat zij aanvankelijk de
zelfde paden hebben bewandeld. Maar, al hebben de leerboeken ook verschild, al
zijn sedert Bach sommige grondtrekken gewijzigd, toch zijn zij bij den aanvang
hunner studies verrassend nauw aan elkander verbonden geweest. Bij ieder blakerde
en knetterde echter een geweldigen brand onder de vaste oppervlakte van die dorre,
eenvormige studies - de leer van contra-punt en fuga, harmonie en orchestratie. Het
was een rusteloos loeien en gloeien daar in de diepte en het pantser van vastgemoerde
kennis schudde en daverde onder den persenden innerlijken druk. Eindelijk scheurde
het open en wat er uit barstte met onbedwingbare kracht was de nieuwe mensch, de
zelfbewuste persoonlijkheid, de meester.
Ik heb er reeds vroeger op gewezen (in mijn opstel over Mortelmans) dat ieder
kunstenaar een vader naar den geest heeft bezeten waarvan hij zich in zijn
zelfontwikkeling heeft moeten losmaken. Het is dan ook door dat zich losmaken van
vreemden invloed dat de kunstenaar geworden is wat wij nu modern noemen en dat
in alle tijden geweest is een volstrekte eigendommelijkheid. Toch zijn er wel
voorbeelden van een meester wiens ontwikkeling door een ander wordt voortgezet.
Ik denk hier aan Bach en Haendel. Wie met een van die meesters goed vertrouwd is
voelt zich bij den anderen onmiddellijk thuis. Zij spreken een zelfde taal in twee
dialecten. Bach, de oudere, zou echter bij gelijke waarde juist als oudere al de
meerdere zijn. Hij voerde de grondstoffen aan waaruit Haendel zijn tempel zou
bouwen. Maar die twee zijn niet evenwaardig en het is geen miskenning van Haendel
wanneer ik zeg dat Bach veel grooter is. Dat kan niet anders. Zelfs onder de meesters
kan nog met volste recht en rede onderscheid worden gemaakt en zij die als de
grootsten worden gehuldigd zijn van elkander verwijderd door afstanden die niet te
overspannen zijn. Dat men de groote figuren uit de beschavingsgeschiedenis een
oogenblik langs zich heen laat gaan, de geheugenis even laat opbruisschen om kern
en wezen van elk dier machtigen, al zij het dan ook slechts als een schaduw, op te
roepen en het zal u voor de oogen duizelen. Sophocles, Dante, Shakespeare, Molière,
Milton, Goethe, Ibsen, Tolstoi, Gezelle, Rafaël, Rubens, Rembrandt, Michel-Angelo,
Rodin - zooveel namen zooveel kleuren en het geheel een verblindende kaleidoscoop,
een mozaïkwerk zonder band noch lijn, zonder een zweem van eenheid of samenhang
en toch... en toch is er eenheid. Er is eenheid van waarde, er is eenheid van kracht.
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Het wordt hier heel moeilijk om tot verstaanbare bepalingen te komen want waar
wij denken aan dien innerlijken drang, die levensvolheid die uit onbewuste aandrift
en brandende verbeelding liederen zingt en kathedralen bouwt, dan duikt onmiddellijk
de vraag naar voren: “maar wat is dan kunst?” en Rodin zal haar zoomin kunnen
beantwoorden als de Boschjesman die de rotsen van zijn land met teekeningen
bekrabbelt.
Waar wij bewustzijn en leven niet nader kunnen bepalen zijn ook voor onze
levensuitingen geen bepalingen te vinden. Tolstoi heeft een werkje van zestig of
tachtig bladzijden geschreven om te bewijzen dat kunst een soort van
phantasie-gymnastiek is, geboren uit lediggang en in plaats van over kunst te schrijven
heeft hij zich hoonend en schimpend heel druk gemaakt over kunstenmakerij, iets
dat met kunst al evenveel te maken heeft als koper met goud. Feitelijk kan de kalme
redeneering de waarde van het leven in zijn geheel wel wegcijferen. Men denke maar
eens aan Marcus-Aurelius, een oud en roemruchtig vertegenwoordiger van een
teemend, zeurend schijn-stoïcisme dat, op den keper bezien, een pessimisme blijkt
te zijn uit den treure.
Hoe hol en leeg is al dat schermutselen met de onwaarde van het leven. Een
wijsgeer bij wien dat eerlijk en diep gemeend was zou zich nooit de moeite hebben
getroost hier te blijven rondwaren, laat staan zijn gedachten en bevindingen op te
teekenen. Het pessimisme voert onbedwingbaar tot zelfvernietiging. Doorgetrokken
tot in zijn uiterste gevolgtrekkingen kan het ook zich zelve als leer vernietigen. Als
het leven geen waarde heeft behoeft men zich er ook niet treurig over te maken. Het
is mollenwerk, al dat redekunstig gedoe, dat dan ook door het leven zelf gestadig
wordt overwonnen.
Maar - wat is kunst? Ik weet het niet. Ik ken slechts den drang naar kunst als een
geestesbehoefte en waar aan een geestesbehoefte wordt voldaan spreken wij van
levensgeluk. Maar naast de duizenden die door dien drang worden beheerscht staan
de enkelen voor wie geven eene noodzakelijkheid is en die, liever dan kennis te
nemen van wat anderen hebben geschapen, uiting geven aan wat hen zelven bezielt.
De waarde van die kracht wordt door verschillende eigenschappen (voornaamheid,
diepte enz.) bepaald maar alleen daar waar die kracht als een onvervalschte
hoedanigheid aanwezig is spreken wij van een kunstenaarsnatuur. Wat nu de groote
kunstenaars, zij die de mijlpalen zijn der beschavingsgeschiedenis, te samen houdt
is de gelijkwaardigheid der kracht waardoor hun geestesleven, dat hun werk heeft
doen ontstaan, wordt voortgestuwd.
Daarom wordt ook alleen dán van een groot meester gesproken wanneer alle
invloed, zoowel van tijd als van voorgangers, volkomen overheerscht wordt. Daarna
komen ook andere eigenschappen in aanmerking, die echter in groote mate afhankelijk
zijn van eigen voorkeur bij den beoordeelaar. Om duidelijk te zijn - ik heb Goethe
hooren roemen als grooter nog dan
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Shakespeare - ik voel Shakespeare als een figuur die in het na-grieksche
beschavingstijdperk nooit is ge-evenaard. Zoo voel ik hem maar ik kan niet bewijzen
dat het inderdaad zoo is. En nu ter zake.
De Maatschappij der Nieuwe Concerten heeft voor eenige maanden een
Strausz-concert ingericht dat onder de leiding stond van den toondichter. De uitvoering
is volgens getuigenis van Strausz zelf uitmuntend geweest en wij kunnen dus bij de
beoordeeling van zijn werk veilig te raden gaan bij de ontvangen indrukken maar
die hebben zich bij mij op sommige oogenblikken opgelost in een moedelooze
verveling. Ik heb eenige weken later met een zeker ontzag hooren spreken van
duistere, ingewikkelde muziek (alsof dat een goede eigenschap is), van muziek die
moeilijk te verstaan is en dus dikwijls moet worden gehoord maar wat mij in de
eerste plaats bij Strausz is opgevallen is juist een gebrek aan oorspronkelijkheid.
Zelfs in werk dat op mannenleeftijd geschreven is, in Don Quichotte, is nog
betrekkelijk weinig van eigen ingeving te bespeuren. De groote persoonlijkheid
ontbreekt. Wat dan overblijft is nog stellig van heel veel waarde. Strausz is een
toondichter van groote begaafdheid maar de roep die van hem uitgaat is die van een
hervormer, van een hernieuwer, schepper van een wereld van ongekende pracht.
Daar is niets van. Hij is een geniale leerling geweest die misgroeid is tot een slechte
meester omdat hij bij de ontwikkeling van zijn talent een verkeerde richting is
ingeslagen. Met de krachtige medewerking van Wagner, die hem gestadig blijft
overschaduwen, heeft hij zich opgewerkt tot een virtuoos in de orchestratie zoo als
er niet veel te vinden zijn. Hij durft alles aan. De potsierlijkste klanknabootsingen
krijgt ge bij hem te hooren, maar wie zou meenen dat zoo iets den roem van een
toondichter in gevaar kan brengen, begaat een schromelijke vergissing. In de
concertzaal geldt het tegenwoordig hoe gekker hoe mooier. Als er heelemaal geen
touw meer aan vast te knoopen is dan zijn wij verzeild in de gelukzalige spheeren
van de Groote Kunst der Toekomst. Een cacaphonie van de Bussy heeft al duizenden
muziekliefhebbers in de wolken gebracht. Volgens welke gevoelens die menschen
er dan toe komen een symphonie van Beethoven ook al mooi te vinden, laat zich
moeilijk begrijpen. Mode waarschijnlijk. Het aantal toch van hen die werkelijk kunnen
genieten van muziek is heel klein en met duister en ingewikkeld te zijn loopt een
componist bij het publiek dan ook weinig gevaar. Eenvoudig zijn is veel bedenkelijker.
Dat vindt gewoonlijk weinig waardeering omdat het volgens algemeen gerucht niet
meer van onzen tijd is. Ik acht het van alle tijden en van eeuwigdurende waarde voor
zoover het menschdom eeuwigdurend kan worden genoemd. Bij Strausz kan van
eenvoud niet worden gesproken. Zijn werk kenmerkt zich juist altijd door een
ingewikkeldheid die maar al te
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dikwijls overgaat in gekunsteldheid en overlading en dat, jammer genoeg, ten koste
van de inspiratie. Zoo is een groot deel van de Don Quichotte-phantasie meer
maakwerk dan wat anders. Eerst en vooral heeft het hoofdthema al bitter weinig te
stellen met de figuur van Don Quichotte. Het zou even goed voor een ander personage
kunnen dienen, voor Lancelot, de baron von Munchausen, koning Arthur of een
anderen avontuurlijken held. Strausz heeft gewoonlijk in zijn thema's niet dat
teekenende, dat kernachtige, dat vast omlijnende en beeldende waardoor de thema's
van Wagner en ook die van Bizet zoo vol beteekenis worden. Bizet is minder
decoratief, meer lyrisch nog dan Wagner. In ieder van zijn personen grijpt hij
onmiddellijk de door het karakter of de toestand bepaalde stemming en hoe wordt
die in muziek uitgedrukt! Dat is niet te verbeteren! Dat alles doorstralende
uitbeeldingsvermogen mist Strausz ten eenemale en waar ik, mij niet alleen willende
laten leiden door eigen gevoelens ook bij anderen naar indrukken gevraagd heb, vond
ik mijn verwachting ten volle bevestigd. Met of zonder programma had niemand de
vertelling uit de muziek kunnen ontwarren. Hoe zou dat trouwens ook mogelijk zijn
geweest? Muziek is... muziek en dus geen woorden, geen gedachten. Ik heb eens
muziek genoemd de meest metaphysische van alle kunsten(*) waarmede ik heb willen
zeggen dat zij de meest onmiddellijke uiting is van ons gemoedsleven. Haar elementen
zijn beweging in regelmaat gebracht en dan rythmus genoemd en geluid dat zich
gezuiverd heeft tot klank. Zij steunt dus op twee van de meest oorspronkelijke
levensuitingen en is dan ook uiterst nauw verbonden met het onbewuste in ons leven.
Haar bron is alles wat gerangschikt kan worden tusschen die twee polen, vreugde en
smart, ook weder twee afgetrokken begrippen die wij allen kennen uit ervaring en
zich toch niet laten bepalen. Als wezenskenmerk voor muziek vinden wij dus niets
anders dan de vertolking van algemeene gevoelens. Ook kan zij een vertelling niet
anders geven dan als een reeks gevoelsschakeeringen. Het weergeven van bepaalde
denkbeelden is haar onmogelijk en waar zij vervalt tot klanknabootsing houdt zij op
kunst te zijn. Daar wordt zij kunstenmakerij. Waar een toondicht op houdt uitsluitend
lyrisch te zijn wordt het onzuiver. Daarom is de symphonie de schoonste muzikale
uiting die wij bezitten. Zij is van het begin tot het einde niets anders dan een zich
uitstortend gevoel. Ik weet wel - Beethoven heeft in zijn Pastorale het geroep van
den koekoek en den kwartel nagebootst. Welnu, daar heeft Beethoven een vlek
gemaakt op zijn werk. Men houde het mij ten goede, dat is hier geen veroordeeling
ex-cathedra. Ik acht het niet mogelijk dat er iets worde afgedongen op mijn beweering
als zou muziek niets anders kunnen en moeten zijn dan verklankte gevoelens en als
dat zoo is dan is klanknabootsing geen kunst maar een esthetische fout.
Wat Beethoven onder dit opzicht als zonde heeft begaan is zoo gering dat

(*) Van Onzen Tijd: Edg. Tinel.
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het niet in aanmerking kan worden genomen waar het werk van dien kunstenaar in
zijn geheel wordt beschouwd. Bij Strausz staat het ongelukkig genoeg geheel anders
geschapen.
Er zijn oogenblikken waarop het bij hem al wetenschap is wat de klok slaat maar
de inspiratie, de diepe, al-doorschokkende ontroering is dikwijls ver te zoeken. Heel
scherp deed zich dat gevoelen in de slotscene van Salome. Daar loopen een paar
melodiën doorheen die recht uit het hart komen en hoe weldadig deden ze niet aan
tusschen al dat grijze, naargeestige geknerp van de meest barokke harmoniën. Het
was telkens of er een tintelende zonnevlam doorheen een aschgrauwe wolkenhemel
kwam boren. Het was een oogenblik van herademing dat even snel verdoofd werd
als het gekomen was. En nu was dat slottooneel nog van het beste dat wij dien avond
hebben te hooren gekregen. Hoe weinig geïnspireerd het ook was, er zat kleur, er zat
karakter in. Die ongelukkige Guntram-ouverture was een treurig plagiaat van Wagner.
(Een Vlaamsch toondichter zou het moeten wagen op die Duitsche
concertmaatschappij met dergelijk werk af te komen!). Tijl Uilenspiegel was als
geheel al even ongelijk als het Salome-tooneel. Don Quichotte is veel, veel minder.
Dat is lang en vervelend. Men geve ons toch in 's hemels naam inspiratie, zang,
melodie! Dat moet toch hoofdzaak blijven! Kennis, wetenschap is maar een
hulpmiddel. Het gaat in kunst niet om wat wij weten maar om wat wij voelen en wat
zich bij Strausz in de eerste plaats doet gelden is zijn groote kunde die daarbij nog
voor het grootste deel verstandelijke kennis is. Verstandelijke kennis - de bepaling
is schijnbaar zinledig terwijl zij in feite wijst op een onderscheid van het grootste
gewicht. Kennis is bekendheid met bestaande zaken. Moest er nu ooit iemand zich
voordoen die alles wist wat bekend is dan zou zoo iemand voor de wetenschap slechts
de waarde bezitten van een Encyclopedie en verder geen nut opleveren. Iets anders
wordt het waar kennis van het bestaande aanleiding geeft tot het vinden van nieuwe
feiten, het ontdekken van andere wegen. En dergelijke kennis die zich uitstrekt buiten
het bekende gebied is in hoofdzaak intuïtieve kennis. Daar zit leven, daar zit evolutie
in en stelt het nieuwe daar waaraan wij zoo'n gestadige behoefte hebben. Dat nieuwe
is nu niet te vinden langs de vlakke paden van de nuchtere redeneering. Ieder die
over vraagstukken die hem bekommerden lang heeft nagedacht om eindelijk te vinden,
weet dat het vinden schier altijd bij verassing geschiedt. De volksuitdrukking “daar
gaat mij een licht op” is dan ook van treffende juistheid. Heine heeft ergens in zijn
Reisebilder de opmerking gemaakt: wij menschen denken niet. Van tijd tot tijd valt
ons iets in.’ Ook in een vers van Prosper van Langendonck(*) is aan de zelfde gedachte
uiting gegeven.

(*) Naar 't Wonderland.
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't Is wen, om 't zielloos werk verbitterd
't geloof in eigen krachten faalt,
dat soms in 't hoofd een bliksen straalt
die door den nacht der eeuwen schittert.

Ik heb er vroeger (in mijn opstel over Bolland) al op gewezen dat de geboren
kunstenaar en de geboren geleerde elkander veel nader staan dan gewoonlijk wordt
gedacht. Beide bezitten die gave der intuïtie - en die intuïtieve kennis heb ik bij Str.
niet gevonden. Zijn kennis is eerst en vooral van verstandelijken aard. Hij trekt op
weergalooze wijze partij van alles wat bestaat, maar zijn werk geeft niet het uitzicht
op een nieuwen horizon. Had hij ons dat gegeven dan zou hij een modern meester
kunnen worden genoemd. Nu gaat die roep wel van hem uit maar zij is niet gewettigd.
Toch is hij een vervolg op Wagner maar helaas een vervolg in de verkeerde richting.
Sedert Schumann is in de Duitsche componistenschool een element binnengedrongen
dat voert tot verval. Dat element is het bewust streven naar schoonheid van harmonie,
eigenaardigheid van orchestratie, rijkdom van polyphonie dat zich al meer en meer
ontwikkelt maar dan ook ten koste van de ingeving. Bij dien wedloop om alles zoo
ingewikkeld mogelijk te maken wordt het publiek hoe langer zoo meer een rad voor
de oogen gedraaid. Wat de jongeren, een Strausz, een Reger, een Debussy ons geven
is alles wat men maar wil behalve lyrisme en waar die mannen door honderden die
even weinig voelen en veel minder kennen dan zij, met veel marktgeschreeuw in de
hoogte worden gestoken daar begint het publiek volkomen tureluursch te worden.
Wij weten niet meer wat melodie is. En toch is dat de toetsteen waaraan een
toondichter moet worden geproefd: ‘wat geeft hij ons als lyrisme, als zang?’ Ha, hoe
bewonder ik dan ook een man als Benoit. Hij moet dikwijls schromelijk de brui
hebben gegeven aan de techniek maar hij knutselde dan ook niet en zong met heel
zijn hart, uit het diepst van zijn gemoed. Dat was gezond, dat was oprecht en waar.
Het was een werk van ingeving en daarom is het dan ook onverwelkbaar. Er klopt
een polsslag in die het voor alle tijden fleurig en krachtig zal houden, een heerlijke
toekomst die ik aan het werk van Strausz niet durf voorspellen.
Ruth Klop Jr.
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De Witte
(Fragment)
Dien Zaterdag was de Witte er 's morgens vroeger uit dan gewoonlijk. 't Was Zondags
de groote jaarlijksche ommegang van de processie van Sint-Victorius, en tegen die
plechtigheid moesten ook de kinderen, ‘die hunne eerste Communie nog niet gedaan
hadden,’ zooals de pastoor had afgeroepen, te biechte gaan.
Biechten vond de Witte iets heel gewichtigs, eensdeels wegens den ál-wetenden
God, die dus ook alle verborgen en door vader ongestraft gebleven deugnieterijen
van den Witte kende, en 't door den mond van den biechtvader op de weerdij van 'n
akt van berouw vergaf en vergat, en andersdeels omdat het hem een groot-menschen
werk leek. Als moeder te biechten ging duurde dat altijd een paar uren, en als ze dan
thuis kwam zette ze een gezicht net of ze den Heiligen Geest in hoogst eigen persoon
een bezoek had gebracht. Dan werd er 's avonds koffie-met-suiker gedronken, en
daarna 't rozenhoedje gebeden, waarbij vader gewoonlijk in slaap viel en vervaarlijk
ronkte tot het gebed ten einde was.
- ‘Wa doede toch zooë lang in de biechtstoel?’ had hij vader eens korzelig aan
moeder hooren vragen.
- ‘Wat ik doen moet, gaf moeder terug, ik kan da zooë nie afroatelen lijk 't
mannevolk!’
- ‘Doede gaë dan zoeveul kwoad?’
- ‘'t Goat oe nie oan, - ik dun nooit-van-ze-leve kwoad!’Toen de Witte die verklaring hoorde dacht hij een oogenblik - (éen oogenblik
maar) - dat moeder misschien wel eene heilige was. Maar die illuzie verdween toen
ze hem een oogenblik later betrapte aan den suikerpot.
De Witte waschte dien morgen handen en gezicht met zeep, en moeder keek daarna
nog eens of zijn ooren wel schoon waren. Hij zette zich aan tafel, bad met
neergeslagen blikken en gevouwen handen zijn onze-vader, en at bedaard zijn
boterhammen op.
Toen hij de deur uitging riep Nis hem van uit de schuur nog eens toe: ‘Verget oan
de pastooër nie te zegge da ge van menieër
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Boon cente gekregen hed!’ Waarop de Witte antwoordde met een kort en krachtig:
‘Verrekt!’
Op het pleintje vóor de kerk vond hij zijn makkers. Ze waren druk bezig mekaars
geweten te onderzoeken: zóoveel keeren gaan zwemmen, zóoveel keeren gevloekt,
vogels uitgehaald, in de kerk gelachen, en Turke Leunes zat op een steen te huilen
omdat Fompe hem het briefke had uit de handen gesnapt waarop het brave jongsken
zijn zonden had aangeteekend. Dabbe zat schrijbeens op het kerkhofmuurke van
waar ge op de speelplaats der nonnekensschool de meisjes kondt zien.
- ‘Dabbe, vroeg de Witte, wa goade gaë biechte?’
- ‘Da weet 'k nie’, antwoordde Dabbe die er zoo ver nog niet over gedacht had.
- ‘Baë wie goade gaë?’
- ‘Baë de pastooër, - die heurt toch bekanst nie wa ge zegt - en den onderpastooër
komt nie!’
Ze zagen den pastoor de sacristij ingaan, de kerkdeur werd geopend, en ze drongen
binnen, stampend en stootend om op de eerste plaats te zitten. Voor ieder hokje van
den pastoor zijn biechtstoel stonden eene rij stoelen; en toen ze na wat hodderen en
bodderen stil zaten kwam de pastoor uit de sacristij gestapt en nam plaats in den
biechtstoel.
De Witte zat de eerste. Hij had Fopke Naets doen van zijn stoel tuimelen om er te
geraken, maar hij zat er nu toch, en hij zou de eerste weer buiten zijn. Maar juist toen
hij in het hokje wou treden schoof Petik van de Lange, die de derde zat, achter hem
door den biechtstoel in, en keek van daar met een lachend trèter gezicht naar hem
om. De Witte werd rood tot in zijn haar van ingehouden kwaadheid; hij dierf echter
niets doen omdat de pastoor 't gordijntje nog niet had dichtgeschoven en hem zag
zitten. Zoodra dit gedaan was kreeg Petik een stamp tegen zijn lijf dat hij met zijn
kop tegen de houten wand bonkte. 't Gerucht deed beiden een oogenblik muisstil
zitten, maar de pastoor was nog niet klaar met zijn kasuifel en Petik stampte terug
van uit den biechtstoel, en raakte den Witte zijn stoel die omtuimelde.
't Schuifke ging open, de pastoor lei zijn gezicht tegen de traliekens en vroeg, zoo
luid dat de Witte het ook hoorde:
- ‘Wat hedde gedoan, me lief menneke’?
Petik, die op dat oogenblik meer werk had met den Witte dan met den pastoor
antwoordde van klaar verschot even luid: ‘Gevloekt!’ en keek onmiddellijk weer
naar den Witte om of hij nog zou terugstampen. - De Witte wachtte.
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- ‘En wat hedde gevloekt, me lief menneke?’ vroeg de trage stem weer. Die vraag
vestigde Petik zijn aandacht meer op den pastoor, maar 't antwoord leek hem erg
benauwelijk. Moest hij de vloeken zoo maar opzeggen? 't Was de Witte zijn schuld
dat hij 't bekend had, hij had het inderhaast geantwoord zonder na te denken of 't
eigenlijk wel zoo was. Hij beet op zijn klak, dacht even aan de dagelijksche vloeken
van zijn vader, en zweeg.
't Was een oogenblik heel stil in de kerk. Achter 't gordijntje hoorden ze den pastoor
eene snuif nemen, Fopke Naets liet zijn gebarsten holleblok van zijn voet vallen en
't klonk luid en lang door de holle kerk.
- ‘Wat hedde gevloekt?’ klonk het ietwat ongeduldiger, gehoord door al de anderen
die benieuwd en grimlachend luisterden, - maar eer Petik den tijd had nader te bepalen
‘met getal en omstandigheden’, stak de Witte zijn kop in 't hokje naast dien van Petik
en fluisterde snel door de traliekens: ‘dedju, begot, verdomme - duzend kieëre - Petik
van de Lange’-.
- ‘'t En es nie woar menier de pastooer,’ vloog Petik recht en gaf den Witte een
stomp tegen zijn kin. En eer deze zich kon achteruittrekken sloeg het deurken open
en had de pastoor hem bij den kraag, en hij kreeg daar, in de tegenwoordigheid van
al zijn makkers die erg verdiept schenen in 't onderzoek van hun geweten, eene
absolutie met penitentie, van aard om de zwaarste schelmstukken uit te wasschen
voor de oogen des Heeren.
De Witte bleerde de kerk uit, eene hand tegen zijn oogen en de andere tegen zijn
broek, bleef in 't portaal staan tot de huilbui voorbij was, en ging toen op 't
kerkhofmuurke zitten om Petik af te wachten. Deze kwam een oogenblik later de
kerk uit, maar toen de Witte op hem kwam toegeschoten zette hij 't op een loopen,
en beiden kwamen hijgend en zweetend op de speelplaats aan, waar de meester zijn
gazet stond te lezen.
Een half uur later zaten ze weer allemaal in de klas, keken aandachtig naar het bord
en toonden de diepste belangstelling in de woorden van den meester. Ze waren dien
voormiddag ongewoon stil en vlijtig, doordat ze 's morgens in de biecht het vast
voornemen hadden gemaakt ‘hun leven te beteren’, en omdat het dien dag maar
school was tot elf uur en ze den vrijen namiddag niet wilden in gevaar brengen. Ze
schenen ernstig te zoeken naar de oplossing der vraagstukken op het bord, die ze wel
wisten vóór elf uur niet te zullen vinden, terwijl de meester achter in de klas bezig
was eene vischlijn
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in orde te brengen voor den namiddag. Krol alleen bracht er opeens stoornis in; hij
had zijn kous uitgetrokken, zijn been in zijn lessenaar gewrongen en stak zijn blooten
teen door de ronde holte waarin de inktpot werd geplaatst. Ze hadden het om hem
heen spoedig opgemerkt en een ingehouden kicheren en fluisteren roesde door de
stilte. De meester merkte het eindelijk op, en toen hij dien zwarten teen van Krol
boven de bank zag uitsteken riep hij woedend: - ‘Krol, as ge binnen de vijf minuten
dien teen niet terugtrekt ruk ik hem van uwen poot.’ - Krol zat oogenblikkelijk weer
ernstig naar de oplossing van de vraagstukken te zoeken.
De meester liet hen de klas uit met de vermaning dat ze moesten recht naar huis
gaan. Op de straat trachtten Krol en Dabbe den Witte mee te krijgen om voor den
noen nog eens te gaan zwemmen, maar de Witte had er geen lust toe en trok alleen
af.
Voor de brug van den Kleinen Demer bleef hij staan. Aan den molen die vlak
naast de brug lag was men bezig zakken graan op den zolder te trekken, aan een lang
touw, dat boven 't zoldervenster over eene katrol liep. De Witte had er al zijn verkijks
op hoe de zware spannend-volle zakken in één zwenk, zonder schijnbare moeite
werden opgehaald, terwijl er toch maar een kleine jongen noodig was om boven op
den zolder van den molen aan 't groote wiel te draaien dat het touw over de katrol
trok. Zoodra de zak voor 't open zolderraam verscheen trok Dore, de mulder, hem
naar binnen, en maakte het touw los dat terug naar beneden kwam gezwingeld. Fox
van Jan Oomes, die beneden stond, haakte er dan weer een nieuwen zak aan vast,
ging een stap achteruit en riep naar boven: ‘Hoep!’ En de zak ging naar omhoog.
Met Fox was de Witte niet erg bevriend. Die had hem eens, thuis in de schuur, in
een zak aan een dwarsbalk gehangen vlak boven de dorschers, en de Witte had er
een uur lang water en bloed gezweet, doodsangstig dat de dorschvlegels hem raken
zouden.
- ‘Hee, Witte, riep Fox opeens, kom es herres, 'k zal oe es noar bove winne!’
- ‘Neie, antwoordde de Witte, moar oan 't wiel droaie op de zolder wil 'k wel’.
- ‘Doar is al iemand’ zei Fox.
De Witte kwam naderbij.
- ‘Fox, wil ekik hoep! roepe as 't mot omhooëg goan?
- ‘Joa, zei Fox, goa doar stoan en as 'k allei! zeg motte roepe!’
Dat ging een paar keeren rustig door; Fox maakte het eind van
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het touw met een slag aan den kop van den zak vast, en de kleine ijzeren haak moest
beletten dat het losschoot. De Witte riep hoep! zoo luid hij schreeuwen kon, en volgde
den zak met de oogen tot hij verdween in 't zoldervenster. Van Dore was er telkens
maar eene uitgestoken hand en een grijs bestoven stuk mouw te zien.
Terwijl de Fox in zijn hemdsmouwen over de zakken gebogen stond keek de Witte
hem op zijn rug. Fox zijn vest was grauw-vuil doortrokken van 't zweet, zijn blauw
gestreept hemd spande straf tusschen zijn vest en zijn broekband, en 't gat van zijn
broek blonk zwart lijk een stoofplaat.Daar schoot den Witte opeens iets in 't hoofd... Juist was Fox aan 't sukkelen met
een zak die moeilijk toehield, het touw kwam naar beneden, de Witte greep den
kleinen haak, haakte hem achter de gesp van Fox zijn broeksband en riep naar
omhoog: ‘Hoep!’
De koord spande, Fox sloeg vervaarlijk met handen en voeten door de ijle lucht,
klawierde een meter boven den grond, en vloekte dat men 't aan de statie hooren kon.
De gesp brak en met 'n doffen bonk smakte Fox terug op den grond. De Witte had
ijlings zijn holleblokken in zijn hand gepakt en vloog over de Demerbrug zooveel
zijn beenen maar geven konden. In eenen asem liep hij tot thuis.
Hij kon bij 't middageten geen beet door zijn toegekropte keel krijgen, zoo angstig
was hij dat er met Fox misschien iets heel ergs zou gebeurd zijn, ... 'n been gebroken...
misschien dood. Hij hoorde bijna niets van wat er door de andere aan tafel gezegd
werd en keek voortdurend door de openstaande deur naar den steenweg, verlangend
en vreezend Fox te zien afkomen. 't Zweet stond hem in groote droppels op het
voorhoofd en zijn hart toekte geweldig...
- ‘Wat hedde? vroeg vader, zijde ziek?’
- ‘Neie, antwoordde de Witte, 'k hem niks’.
- 't Is van 't biechte, zei Heinke, - wat hedde veur penitentie gehad, Witte?
- ‘De kruisweg’... daar zag hij over de hofhaag heen Fox driftig komen aangestapt,
en de Witte liet al staan wat stond, vloog recht en was op 'n nik en 'n gauw langs de
achterdeur het huis uit.
Ernest Claes
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De Barmhartige Samaritaan
Parabelspel
Personen: De Samaritaan, een Joodsch Priester, een Leviet, een Landsman, de Geplunderde,
Rafaël met Engelenkoor.

I
De geplunderde ligt ten tooneele. Engelen op het voorplan.

RAFAËL MET ENGELENKOOR.

Rafaël
God heeft mij tot hem gezonden,
die vol wonden
hier geslagen ligt.
Ach, van hoofd te voeten wonden
onverbonden!
Al te jammer zicht!
Engelen
Is uw Naam niet Medicijne! Rafaël?
Is er pijne,
die voor u niet zwicht?
Rafaël!
Hier is olie fijn, en wijn,
Giet hem wijn op zijn kwetsuren!
Houd er uit het koude vuur, en
strijk met olie 't stramme lijf,
tot het teenemaal beklijv'!

De gedachten ontstonden bij 't Feest der Dedicatio Ecclesiarum, Wijding
der Kerken.
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Rafaël
Lage 't, Broeders, in mijn lot!...
Vroeger, lacy, liet mij God
haast den harden held vermurwen,
die te fier het oproervier
laaien liet der Morgenster,
tot ze neerviel, Lucifer!
Vroeger heb ik mogen ‘durven’
met Tobias medegaan.
'k heb zijn reize meegedaan,
waar hij fier van medebracht
Vrouw, en visch, en Zilvervracht.
'k Mocht Tobias-Vaders vreezen,
en zijn oogenleed genezen!
Blijde bracht ik hunne bede
naar den hoogen hemel mede;
waar ik juichend henen vloog!
***

Nu 'k vóór Gods bevel me boog,
was er droefheid in mijn hart;
want ik mocht voor déze smart,
zei me God, in geen zin handelen;
'k zou maar zien naar wie hier wandelen,
en hun daden gadeslaan,
om te merken 't groot verschil,
dat er is van wil tot wil
bij de Menschen!...
(Beweging)
Ei, ik ril!...
Engelen
Vóór wie komt-dáár?
Rafaël
't Is een Mensch!
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II
EEN LANDMAN

(gemeen)
Hondsche dagen! Ik verwensch
al dat licht, dit heete stoven
van daarboven!
't Is te warm!...
(hoort kreunen)
Och arm!
Dat 's de toon! Ei! Zijt ge stronk,
die daar ligt met breeden rugge,
die kondt dienen voor een brugge
over een of andere gracht;
of een echte mensch, oh Bonk? Beste rust, och, arme schacht!!
Och, mijn oogen zijn verblind
van dit bijtend zongeweld!!
(gaat verder)

III
Engelen
Is dat nu een menschenkind?
Rafaël
't Vonnis niet te gauw geveld
naar dien eenen over allen,
Broeders; want het kan gevallen,
dat een ander aan komt schrijden,
wiens heel menschelijk medelijden
voor dien armen lijder daar
zelfs een engel zou benijden!
't Menschenhart hoe ruw in schijn,
kan als edel diamant
of een parel waterklaar
rein en fijn,
heerlijk zijn!...
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1 Engel
Daar komt iemand langs het land! Aangedaan
als een waardigheidsbekleeder,
komt hij plechtig aangegaan
naar dees laagte neder.
Rafaël
't Is een zoon van Aaron!
Blinkend blankt zijn priesterkleed
in het witte licht der zon.

IV
De Priester
(lezend ps. 126)
‘Er is geen mensch die bouwen kon,
en niet om niet zou werken;
indien de Heer zijn ijdel werken
niet wou versterken!
‘Er is niet een die waken kon,
bewaken zijne stede,
zoo God om deze stede
niet waakte mede...(1)
Een schoone psalm voorwaar!...
Wie ligt er daar?
Een doode alvast? 'k durf hem niet aan te raken
't zou mij vast onzuiver maken!
(gaat nog eens zien, dan verder door)

(1) Nisi Dominus aedificavcrit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam.
Nisi Dùs custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam.
Ps. 126.
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V
ENGELEN - KOOR

1 Engel
Heere God, 't is waar, de stede,
die Gij bouwdet, is alleen
sterk en stevig, en in vrede.
Hier beneden is er geen!
Samen
Heere, laat ons wederkeeren
van beneden naar uw stede
door uw hand zoo schoon gebouwd!
Welk een heerlijkheid ontvouwt
deze stad - door U voltogen voor onze oogen!
Hemelsch Sion, aan vier kanten
glinsterend van diamanten
opgestapeld tot vier muren,
die de tijden overduren!
Eerste Engel
Sion, wie mat ooit uw wijdte?
Tweede
Had een engel ooit de tijd te
tellen al de kostbaarheden
opgesloten in die stede!
Derde
En
telt de torens die daar gloren
in hun overstoute boren
door de alhoogte!
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Vierde
Hemellingen,
hoort gij 't heerlijk ‘Heilig’ zingen,
‘'t Driemaal heilig’?
Allen
Half verloren
ruischt de weergalm in onze ooren:
Heilig, heilig, heilig! Heere,
laat ons spoedig wederkeeren!
Rafaël
Broeders, U, door wie Gods wezen
eeuwen reeds werd ingelezen,
tot uw volle zaligheid,
ligt hier nieuw geluk bereid!
Gij begreept, dat ònze stad
zou verzwinden,
zoo niet langer haar verbinden
bleef de Liefde, die verbindt!
Godes liefde bindt ons allen:
Dies zal onze stad niet vallen!
Allen
Dat begrepen wij gezwind!
Rafaël
Bond die liefdeband op aarde
mensch aan mensch: de liefde Gods,
zoudt gij, Broeders, hier niet trotsch
staan, en zingen, ‘Prachtige Aarde’,
word al spoedig tot een rots,
waarop reizen kan vol waarde
de Aarde-tempel:
prachtig Voorhof, deur en drempel,
van ons eigen tempelstede!’
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Allen
Kon dit zijn! LIEFDE OP AARD EN VREDE!

Rafaël
Jesus zal die Stede stichten!
En gij zult bewonderend schouwen
op zijn goddelijk meesterwerk:
op zijn sterke Liefdekerk!

VI
LEVIET.
- (gaat voorbij)
Komt daar geen Samaritaan
afgereden? 'k Moet me spoeden,
lijf en leen voor slagen hoeden!...
Moge 't nimmer mij vergaan
als dien Man daar! Een vermoorde!
(gruwelt weg)

SAMARITAAN
(tot zijn lastdier achter het tooneel)
Daar, ik laat je vrije koorde.
(binnenkomend)
Wil je liever daar uitblazen,
doe het, beestje, beste dier!
Zoek je seffens wat te grazen?
Goed!... Ik zoek een plaatsjen hier.
Hier is 't lekker in den lommer
van dien bladerrijken heester!...
Nog een dagreis, en, ik kom er!...
Nu, die Jesus is een Meester
wonder onder al de Joden!
't Schiet mij wederom te binnen,
dat hij zegde: ‘'t Is geboden
ook uw vijand te beminnen.’
Joden dus Samaritanen,
en Samaritanen Joden!
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Welke wet! - en toch ik voelde,
dat die man de waarheid sprak.
Zoo de vijandschap verkoelde,
zoo dit eeuwig haten brak,
zoo de vriendschap wederkeerde
tusschen ons en 't Joodsche ras,
't zou, gelijk de Meester leerde,
hemel zijn, waar 't helle was!
Doch wie zal het eerst beginnen?
Kan ik eerst een Jood beminnen?!...
Paardjen, op! Wij moeten henen!
(ziet den gekwetste)
Heer, wie zou, wie zou er, ziend
zulken martelaar, niet weenen!...
Heeft ooit mensch zoo iets verdiend!
Wilde roovers mogen plunderen;
maar vermoorden op een wijs,
op dewelke nog geen runderen
worden afgemaakt!! Ik ijs!!..
Hij verroert toch niet?... God leve!
't Harte klopt nog!... God zij dank!
Broeder!... Jood?.. Neen, Broer!... Ik geve
u mijn broederzoen op 't blankpaarschend klamme wezen?...
Lag het immers in mijn macht
om u, Broeder, te genezen!...
Kreun zoo niet, och arme!... Wacht!
'k Heb daar wijn en olie...
De Gekwetste
Moeder,
Vader, Broeder.. hulp, och hulp!..
Samaritaan
Kreun zoo niet!... Ik ben uw Broeder!
'k Ben bij U! Geduld, ik stulp
straks uw wonden!
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De Gekwetste
Moordenaren!
Samaritaan
Vloek ze niet! Hier is wijn,
wijn en olie!
De Gekwetste
Zóó te varen!
Samaritaan
Haast zult gij wel beter zijn!
Als de pijn al maar verzacht.
terwijl hij verbindt
Had ik nu de wondermacht
van den Meester, uit wiens mond
woorden vielen, die terstond
allerziekste liên genazen!...
Hier is 't erger!.. Weg, daar, dazen,
meer dan wreed!.. Gaat het?
Geplunderde
Dauwdruppelen druipen op mijn slapen.
Samaritaan
Nu verbinden: niet te rauw!..
Hoe die wonde ligt te gapen!
Geplunderde
Laat me los!... Ik kan wel sterven!...
Moet daarom zoo diep niet kerven!...
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Samaritaan
Nog één drukjen! Is 't nu goed?...
Ja, nu moogt ge stillekens druilen! Oh, mijn handen zijn bebloed!
Doch geen Haat mocht haar bevuilen!
'k Zal hem, - anders kan het niet, op mijn lastdier moeten leggen.
Bij den eersten waard den besten
houd ik stil. ‘Zoo gij ziet,
zal ik zeggen,
'k zit in nesten!
Houd dien man een tijdjen hier,
tot ik kom van Jericho.
't Kost! Een dubbelen denier.
Is het meer? Ja, dan!...’ Zie, zoo!
hij tilt den Gekwetste langzaam op, gaat verder

VII
ENGELEN

(knielend)

Rafaël
Hier is 't plekje, waar het voorviel;
toen ternêer 't gewijde Koor viel
in bewondering
voor dien sterveling,
uit wiens hart de liefde vloog
vlammend hemelhoog!
Bergt mijn engelmedicijnen
weg! Nu mogen zij verdwijnen!
Jesus en de menschenharten,
die naar 't Zijn gelijken,
hebben heil voor alle smarten!
1 Engel
Rafaël mocht blijder blijken!
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Rafaël
Blijder ben ik dan ik blijk!
'k Heb 't geluk te mogen weenen,
zoo gelijk de menschen weenen,
als groot heil hen tegenlacht!
Want vandaag is mij verschenen
al de pracht
van 't volledig Hemelrijk.
Jesus zal wat hier beneden
wordt geleden,
door zijn liefde en in zijn Bloed
zelf eerst kneden
en betreden,
tot het steen zij, klinkend goed,
klaar bereid
voor òns Huis van zaligheid!
Jesus zal zijn volgelingen
leeren zingen;
waar zij, door zijn voorbeeld sterk,
zullen mogen
er op bogen
na te volgen Jesus' werk
heel verblijd
meê te lijden, waar men lijdt!
Steen na steen wordt dus gehouwen
om te bouwen
hier een kerk, die door het zwerk
op zal stijgen
in één hijgen
naar ons eigen gloriekerk!
Ik beschouw
in ecstase zulken Bouw!!
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Engelen
God, wij loven uwe liefde!
Scheld ons kwijt indien 't ons griefde,
dat uw Zoon is mensch geworden! Dat gij dezen Zoon niet spaarde,
maar hem leven liet op aarde,
wie begreep het in onze Orden?
Maar nadien in Sions Zalen
Jesus mag heel 't menschdom halen
om in 't Zalig Licht te leven,
voelen wij voor 't al-verwijden
van uw Liefde zulk verblijden,
dat van blijdschap wij begeven!

Epilogos
Het Lied van den Geplunderde
Door de braaien beider beenen krieuwelt louter welligheid! Ei, mijn blauw-gestampte
schenen zijn genezen! Borst en rug en schouderbladen, die de beulen, als om strijd,
met hun wreede messen vlaadden, zijn genezen! Uitgedoofd is 't purper vieren rond
mijn wonden, en ik moet, waar ik wrijve, niet meer tieren! 'k Ben genezen! Hoe
ben ik den dood ontkropen! Zie, ik sta op vasten voet?... Zie, mijn oogen lachen
open! 'k Ben verrezen!
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Op, ik wil hem tegenloopen, die me, veege vracht, hier bracht om te worden opgepast,
als een rijkbetaalde gast!
(Liefde durft veel last verkoopen!)

'k Wil hem zien
(Wie mag hij wezen!)

rijdend vol van blijde vlijt, in der hoop, of soms mijn pijn even mocht verminderd
zijn... 'k Zal luid roepen: 'k Ben genezen! 'k Zal het roepen, dat de rotsen langs de
wegen keer op keer luid weergalmen van mijn kreet: 'k Ben genezen van àl leed! 'k
Ben genezen! - Hoort 't weêrbotsen! 'k Zal hem van zijn rijdier tillen, en hem drukken
borst aan borst! 'k Zal hem, ... 'k zal hem... 'k zal hem-wat? In mijn armen opgevat
met al-dankbaarheid doorrillen. Die mij vader was en moeder zweer ik eeuwig
houw en trouw, als zoo waar als ik hier sta levend, ja, door zijn gena! 'k Noem alleen
nog hèm mijn broeder!
November 1912
Jan Hammenecker
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Twaalf Beesten
(Vervolg)
V
De Stier
Kent ge Jan?
Hij staat alleen, in 't klein stalleke, deftig en statig zijn neus te krullen, lijk uit
minachting voor het overige der wereld, of... om den ringel niet te stuiken, die door
zijn snuiter zit.
Jan is van groot-volk; zijn weerde vader was in groot aanzien, tijdens zijn leven
- en als hij op reis was naar de landdagen, vlamde zijn borst van goud en zilver, al
eeremetalen en roode en groene linten; zijn vader was immers de groote ‘Sesam’,
Sesam-de-groote en zijn familieboom was vermaard; telg uit het hoogste aristocratisch
ras der gespette-teenen, hield hij den naam en de faam van zijn roemrijk geslacht
staande.
‘Jan 's’ moeder was ook van treffelijke afkomst; zij was immers de dochter van
‘Reine’ die afgebeeld staat op de Sucrema-reclames en ze staat er pront en fier, als
een princesse - die ze is-.
Ge kunt nu peizen en weten, wat dat Jan is - en Jan weet het ook. Zoon van
groot-volk, misprijst hij al het ‘klein-goed om hem; hij zou geen haar uit zijn rugge
trekken, tusschen den koeier en het nuchter kalf - een aangekocht uit de buurt - in
het etenkot; dat zijn alle twee roturiers.
Ja, hij heeft het hoog op - en als de boer 's Zondagsachternoens met liefhebbers
afkomt, om de beesten te toonen, dan weet Jan wel, hoe hij zal bezien, bewonderd,
beroepen en betast worden; dan staat hij deftig, met over hem dien aristocratischen
‘Cachet’ en 'n kleine tinte van misprijzen - zoo het behoort - en als de bezoekers den
statigen Jan verlaten, dan draait hij zijn kop in het sliet, beziet ze
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voortgaan, krult de bovenste lip op - en greinst, al scheen hij te monkelen: Och Heere
toch! Krottevolk!
Spijts zijn hooge afkomst, - of omdieswille - krijgt hij toch ook soms vlagen van
‘Snobisme’; dan schept hij behagen, in vuil en slordig te zijn; hij woelt met zijn
haarbos tegen het sliet, om er verstreuveld uit te zien en anders dan zijn weergade;
hij wentelt hem in de kurremurre, slaat zijn steert in de vuiligheid en bezweept er
zijn lijf mee; hij briescht en bromt en leevert en gooit het het kwijlsel, met nijdige
kopsmeten, al over zijn glimmenden rug; kortom, hij wil uitschijnen - en als de koeier
opkomt en hem begint te kuischen, slaat hij den jongen met afgeerfden overmoed,
dat hij tenden het kot aan den muur plakt en er te huilen ligt van pijn.
Jan heeft zijn dagen: vandaag is hij een goede Job en morgen een mottige
swanselaar.
Vandaag is het al wel, wat de koeier doet - en morgen briescht hij, als de jongen
opdaagt.
Vandaag vindt hij zijn eten en drinken smakelijk - en morgen blaast en niest hij
er over; - 't is zelfs meer dan eens gebeurd dat hij zijn etenkuip onder te boven keerde,
er zijn kop in draaide en deze boven op zijn hoorns plaatste; dan stond hij er als een
gehelmde pompier, vuil en slordig en overgoten met oliebroodsop. Maar als hij ter
toondag gaat, slaat hij met rechtmatigen trots een symphatischen oogslag al over de
grazingen, op zijn nageslacht, dat er te weiden loopt - en trot hij statig, grootsch,
mesterlijk langs de zandwegen voort, tot op de groote markten; daar blijft hij
koelbloedig en in schijn onverschillig, te midden het gewoel van menschen en beesten.
Voor zijn stambroeders, om hem, heeft hij niets over, dan koudheid of minachting;
de vriendschapsbetuiging der omstaande prijs-mededingers laten hem koud lijk
pompewater, en de stooten en stuiken laten hem onberoerbaar. Zijn logge, glimmende
lijf, ligt op de korte, dikke pooten te rusten - en de franje van zijn kele hangt sluts
tusschen de voorbeenen, lijk beeldhouwwerk; zijn kop houdt hij horizontaal en zijn
oogen rusten strak, zonder te verpinken, lijk verslonden in een vizioen.
In die bestudeerde houding blijft hij, hij, de gekende, oude, vermaarde Jan, de
glorierijkste ‘gesplette-tee’ van 't geweste, tot de heeren van den keurraad opkomen
- en de koeier den wrong van de koorde lost, om hem voor de heeren keurders te
brengen.
Dan stapt hij lijk een koning; zijn lijf trilt zijn franje danst en speelt; zijn oogen
glimmen en zijn blinkende lijf schiet weerlichten.
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Dan is hij plots weerom jong en slap en sluts, lijk een opkomer - en jeugdig lijk een
veerze - en om te toonen, dat hij wel de groote Jan is, steekt hij de trompette en
‘muurrreu’! dondert hij.
Niet zoohaast nochtans, heeft hij het eeremetaal bekomen, of zijn verpreuvelen
houdt op; hij voelt weerom den last der jaren, de onvoldaanheid van het hert, zelfs
in het midden der hoogste eerbetuigingen - en hij suft...
Hij vergeet hem flinksch te houden en loopt met twee maaipooten al achter en met
een spakke al voren; hij jaagbalgt al naar huis gaande - en de koeier moet hem
voorttrekken bij den band; hij is vies en knorrig en wil met rust gelaten worden; hij
kijkt zielloos, met blikken van oude menschen, die stenend de dood naderen en
fluisteren: ‘Ik wilde, dat ik den Heere voldaan had.
Doch eens in zijn sliet, wordt hij weerom Jan; hij bromt, strekt hem uit - en niemand
mag hem nog naderen.

VI
De Zeug
- Dat zwijn is tenden geloopen en 't zal van den nacht te doen zijn, grolt de boerin.
- En ja, we zitten nog niet genoeg geduiveld, schreeuwt de maarte, rekent: tien
suikerijuitdoeners, twee strooidekkers en 't gewoon volk, de bende van smeerop!
Kon die zottemutse dat niet uitstellen.
Neen z', ze kon niet - en met den voornacht komen de niuwelingen toe.
Een, twee, drie...
Ge ziet van hier, dat boer, boerin, jongens en volk, niet slaapziek zijn; ze moeten
eerst den uitval weten en zien.
Vier, vijf, zes...
- 't Zal 'n keutelbende zijn monkelt de boer.
Nu en dan sleffert er een kurieuzeneuze het huis uit om te gaan loeren over de
halve deur van het zwijnskot, waar maart en werkmeisje, gewapend en veerdig, op
de komst wachten.
Zeven, acht, negen.
- Ze mag er mee opscheppen, zegt de boerin.
- Ba, 't gaat al met een ruize door, meent de boer.
Tien, elf, twaalf...
- Ontsteek de keers, dat ze uitscheid, wijf, tinst de boer.
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Dertien, veertien...
- Ge lacht u zelven uit, Mardjakke! grolt de boerin tot den boer, die met de
kwaadheid van zijn wijf te spotten staat.
Vijftien, zestien, zeventien.
- Och! Djeemenis-meerlaan! steent de boerinne we moeten ze in twee benden
leggen; 't zal 'n spartelinge gaan zijn, dag en nacht; 'k wilde dat de laatste zeug in d'
helle vloog.
Maar moere vliegt in d' helle niet, ze is veel te gelukkig in haar moederschap en
ze bezorgt haar kleintjes, dat het een kermis is.
Ge moet dat zien hoe voorzichtig ze in en uit het kot gaat, om op de jongskes niet
te terden, hoe stil en traag ze gaat neerliggen, om geen kleintjes onder haar eenlijk
lichaam te versmachten - en hoe ze bast en grolt, als er eentje te ver loopt.
De eerste nachten moet ze toch alleen niet zorgen, Mietje, de maarte, en Stanske,
het werkmeisje, waken er bij en geleiden moere, van het eene kot in het andere, want,
ge kunt wel denken, dat ‘Silvie’, - zoo heet het zwijn - heel dien kwansel jongen
inééns niet kan voldoen.
't Is een geluk, dat Mietje en Stanske zoo geerne bij de zwijns heutelen; ge moet
niet peizen dat ze er mede opslijten; wel wel, van zoohaast moere de kleintjes voldaan
heeft, ligt Mietje te grollen op Silvie's nekke en Stanske op haar hespe, in de uiterste
gelukzaligheid, - en moere mag haar krampepoot trekken en haar vanooren schudden,
dat en mishandt voor geen tinnen-knoop; Mietje en Stanske grollen maar hemel-storme
voort, nog erger dan Silvie.
't Is te verlaân tijd, om lang en veel met dien zwijsbransel bezig te zijn, en na een
goei paar nachten, mag Silvie alleen karioten.
Ze is er ‘man’ voor - en ze verzorgt haar boontjes in den eersten haak; dood
vernesteld loopt zij van het eene nest naar het andere - en ze knuf-knuf-knuft, dat
het strooi er van danst op de dilten.
Zeventien jongen! En al opbrengen! En de jongen zoo hoog in prijs!
- Zeventien maal vijfendertig is vijfhonderd vijfennegentig! jubelt de boer.
- En daye gij peist dat we 't voor niet hebben! greinst de boerin.
Algelijk, geheel het hof voelt eerbied voor Silvie, tot de boerin toe; peinst: zeventien
jongen opbrengen!
Tusschen al het karweien mag Silvie op het hof loopen en iedereen spreekt haar
aan alsof de arme sloor Vlaamsch zou verstaan.
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- Ha, moere, hoe is 't met de kleintjes? vraagt de boer - en hij streelt haar op den rug.
- Silviete, ge moet mijn rapen gerust laten en verder gaan peuzelen, sakkert de
koeier - en middelerwijl geeft hij haar een vriendenklak op de hespen.
- Silvietje, kom, gebbert de maarte, 'k heb een klikske goed drinken in uwen bak
gegoten.
't Is wreed, lijk Silvie's jongen groeien en op een dag mogen ze eens allemaal
buiten spoeteren, zuiveruit voor de leute. O! ze halen hun hert op: prou! prou! doen
ze - en ze vliegen, ze vliegen lijk schichten en ze tinsen moere, en ze bijten moere,
en ze bezeeren moere; maar Silvie wordt dat spel moede; ze bepeist, dat ze al hebbelijk
voor dien bucht getjoold heeft - en ze begint naar die leuren te knappen; ze geeft ook
lament, om prou! prou! te doen, ze gooit heur achterste op en ze schiet haar van de
bende weg, recht naar heur drinkenkot, waar ze voortaan liever zou blijven en gerust
gelaten worden.

VII
Loopers
Doordien veel hooggeplaatste mannen, zooals ministers, gezanten, prelaten,
magistraten enz. niet weten wat een ‘looper’ is... mogen ze voortaan absoluit niet
meer vergeten, dat een ‘looper’ een jong mager zwijn is
Ze loopen, ja, ze loopen in de koolen - en ze zijn zoo gelukkig, zóó gelukkig!
Dat is jong en gezond, in de fleure van het leven; dat 'n heeft geen strooi van de
eerde te heffen, niets, tenzij eten en drinken en spelen en slapen.
Dat mag den godschen dag buiten spoeteren en achter de hennen zitten op het
achterhof - en den hondenbak uitsloeberen, uit loutere doenigheid - en de kuipen
omkeeren met al wat er in is op den dam - en de lochtingpoorte inleggen en al de
groenten aan de duivels helpen, aleer ze het gewaar zijn in huis. - En komen boer of
maarte op, met de djakke: prou! prou! doen die spoken... en krijgt gij dat!
- Helle jongen zijn het! zegt de boerin.
- Duivels jongen! grolt de maarte.
- Gloeiende-verdommenissen-van-hellevagen! zweert de boer,
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maar ze bedijgen toch bijder oog, monkelt hij - en als ze eens opgesteken worden,
zullen er klinkers uitgroeien.
Algelijk, ze moorschen toch alle menschen te veel; ze rijden met hun neuze de
vadde open en ze steken reke, lijk de mols, bij zoover dat er moet middel in geschaft
worden - en op zekeren morgen, wijl de guiten nog te slapen liggen in hun kot, steekt
er een leelijke vent zijn doggeneus over de halve deur en:
't Is hier te doen! dondert hij.
Ze springen op van 't verschot en rijden de muren op, maar die moordenaar grijpt
één voor één bij de ooren en, zonder iemands hulp, draait hij de arme schapen een
ringel door den neus, dat ze moord en brand schruwelen van 't zeer.
Wel wel toch! 't is hun eerste verdriet.
En nu zijn ze geringd en... het is voor de mode niet.
En zeggen dat ze nu niet meer kunnen steken met den neus; en als ze 't vergeten
en toch moorschen, dat ze met den schok verschieten dat hun bloed stijft en: kurrewie!
kurrewie! schreeuwen van de snijdende pijn - en hun kotje weer inloopen, kwaad op
alles en eenieder en vies van de wereld.
Dat en belet niet, dat ze na een dag drie-vier, weerom veel leute maken en goed
vooruit rollen.
Om te zeggen nochtans, dat ze vetten kost krijgen, ze 'n doen, dat zien ze voor
hunnen neus naar de kortzitters dragen; ze krijgen veel swol en dun spoel, rauwe
beeten en patatten, maar ja, ze hebben de groene weide en de vrijheid en ze zijn in
de zwijnenhemel tot over de ooren. Ze vetten noch zwellen niet open, maar ze zijn
gezond en rekkelijk en galjant; ze gaan door hun pooten niet en ze krijgen geen brand,
zuiveruit van den gezonden kost - en ze vragen niet beter, dan dat zoo een leventje
eeuwig zou duren.
Jamaar, ‘Duren’ is een schoone stad - en op een opene, blinkende, schitterende
voornoen, wijl ze op hun achterpooten geschoord en met de voorpooten mooi staan
tegen de deur en te snorrelen van ongeduld, om buiten en weg, de groene grazingen
in, al door de hennebenden, tot ginder, verre weg - komt de maarte; ze kletst het
drinken in den bak en ze gaat - zingend van haren vrijer en tillevoetend - heur gangen,
naar 't waschhuis.
Knor! knor! kurrwie! doen ze.
Dat vroegen ze niet, maar den buiten, den blijden buiten en de leute en het
kwaad-doen, het moorschen in de vadde en het sloeberen in de overschotjes aan de
achterdeur, het jagen achter de hennen en het omruifelen van rollende, rommelende
en klabetterende
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potten en pannen, het blijde, zotte, wilde, schuwe leven, van jonge zwijnen.
En nu gieten ze de bakken vol, en laten ze de deur toe!
Vies, heuge-tegen-meuge, slenteren zij naar hun bak en snuiven er over. Maar
Djeemenis-menschen! dat riekt toch goed. Wat! kermisse, waarachtig kermisse!
En ze sloeberen en ze snobbelen en ze zuigen en ze knappen: uuffft! doen ze, - en
het oliebrood leevert van hun tote: - Knauw knauw! doen ze - en de zachte patatten
verdwijnen, den dieperik in.
Wel wel! dat is toch goed, suikergoed - en 't buikske wel gevoed, 't hertje begeert
de rust.
Ze rusten - en morgen en overmorgen en altijd voort, rusten ze; ze rusten en ze
eten en ze vergeten hun schoon jong leventje; hun oogen groeien toe van het vet, ze
worden Sim en het is hun de moeite niet meer weerd, hun bekkeneel te openen, om
een verstandig woord met malkaar te spreken; snorrelen en slapen en eten en punctum.
Ze zijn op de wereld en 't is al - en als zij nu lodderen van vet-vleesch, komt de
beenhouwer op en stelt hij een einde aan dat renteniersleven, met zijn eenlijk
beenhouwersmes.

VIII
De Kernhonden
‘Baron’ is doof op zijn een oor. Beziet hem daar staan, aan zijn kot, onder den
Keizerinnepeerlaar; kijkt, ziet ge hem op den hork, met zijn kop scheef, lijk 'n dibbe
die medeteert? Heeft hij toch vanooren! - Maar ja, hij is een gebrekelde brakke ook.
Bachten-thuis ronkt de kern, geschoud en geklutst door de maarte en nu moet hij
weerom gezet en gevuld en in gang gesteken worden, al voor de tweede maal in dien
voormiddag.
Baron heeft den eersten al helpen afdraaien met ‘Pickaert’, den doghond van aan
den aardappelenkelder, tegen de achterdeur - en hij is dat spel nog niet moede; hij
staat in loerende houding, op den waak, met zijn goed oor rekkewijd open, te luisteren,
tegen dat Pickaert jankt. Dat is het teeken, dat de karweie weerom aanvangt.
Pickaert jankt altijd, als hij in het kernwiel moet; hij walgt van dat werk en toont
de tanden, als de koeier hem komt halen; hij grolt
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en snauwt - en zonder de djakke, of den vorkesteert, die den jongen meedraagt - zou
hij toebijten.
't Is telkens een beslag van de andere wereld, aleer hij in zijn sliet geraakt; hij laat
hem voortslepen - en vliegt al de staken en fruitboomen te keere, tusschen zijn kot
en het wiel, om er zijn poot tegen te schooren - zuiveruit om tijd te winnen.
Voor zoo een groote duivel - en toen nog een doghond!
Han-Han-Hieu! jankt Pickaert al op eens.
Baron springt op en tenden zijn keten, wroed van werkjeukte, zot van verlangen
om weg en in den haaibaai, verlekkerd om ‘van-Nicken’ te geven, dat er het vier van
in den as komt - en in zijn bezetenheid steekt hij den muil op en roept:
Kman-kman-kman-kman!
'k Kome! tiert de koeier.
Er is geen houden meer aan Baron; hij springt en danst en niest en snorrelt en
schuifelt lijk een schuifelet. De koeier heeft de grootste moeite uit, om de wilde
beeste te ontbinden - en als hij nu los is, grijpt hij den jongen in zijn voorpooten en
likt hem neus en oogen nat - en dan, hop! vooruit; 't koeierke moet loopen al wat hij
loopen kan en houden aan de keten dat zijn handen kraken en nog loopen, loopen!
zoo 'n loopt ge niet, zoo 'n hebt ge niet, zuiverom Baron te kunnen volgen, die tjalpend
en zegeblaffend naar zijn werk loopt.
Zoohaast Baron nu het wiel inzit, steekt Pickaert zijn leelijke doggeneus tegen het
schettewerk, dat de twee honden van elkander scheidt; hij toont zijn lange slagtanden
en: han! knapt hij, knarsetandend, met wroede furie.
Hij is jaloersch van Baron, die altijd welgezind is en zijn kodde wikkelt; die altijd
betroeteld wordt en de beste beetjes krijgt - en die bovendien op Zon- en feestdagen
mag meeloopen en uitzetten, te veldewaarts-in met boer en volk, rond de vruchten
en in 't boschje bij den klokkeput.
De vóórhond, Baron, kent ook Pickaert - en als deze nu zijn duivels ontbindt en
dreigt te beiten, schudt Baron zijn eenlijke ooren, beziet zijn tegenkanter gretend en het wiel oploopend, zoo hoog hij kan, loert hij schalks al over het schettewerk in
Pickaert 's oogen en krult hij spottend den neus, precies lijk of hij zou zeggen: Zooi
zooi! gij stinkende luiaard! zijt ge daarvoor nog goed. Baron trappeld vernibbeld op
de planken, gejaagd om weg en vooruit, aan dat geestig kermiswerk - en op eens:
ronnn! grolt de koorde in de katrol - en rin-ron-ran-ruttelend schijvert het eenlijk
wiel, zoo zeer
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als het loopen kan, hemelstorme en... altijd even ver, draaiend en nog draaiend rond
den as.
Moord! schreeuwt de boerin, Pickaert ligt verorgd!
Boef! 't gewichte valt op 't jachtwiel - en 't kraam valt stil.
Pickaert wordt half-dood uitgehaald en de maarte wandelt er een tijdje mede rond,
tot hij weer asem heeft, dan moet hij nog eerst den stam van den okkernotelaar meten
met zijn achterpoot en... Juu! 't wiel wederom in, om nog al te blijven liggen en hem
te laten slepen voor 't gemak, op gevaar van zijn leven.
- Die leelijke blekker! grolt de boerin, 't is alle kerndag te doen.
- Wat 'n verschil met Baron, zint de maarte, die doet maar altijd slagwater voort
en dat werk toen nog al kroonhalzend, lijk de kater op den tas.
Dat is de eene mensch bij den anderen, filozofeert de Boerin, die vergeet dat ze
van beesten doende zijn - en merkelijk verder peist, dan haar gedachten voor het
oogenblik strekken.
- 't Is preçies, boerinne, stemt de maarte mee, g' hebt den boever, die vent is ook
altijd kwaad; hij eet zijn wijf op; de peerden kunnen niet van pas stappen; 't is al te
veel wat hij moet doen en nu, om kort te maken, hij vijlt al geheel zijn leven lang
zijn eigen op en geheel de wereld - en dat 'n weet niet wat lachen is.
- Ja, 'k vind ook meer in leutige menschen, zooals onze jonge knaap, lacht de
boerin.
- Hé! monkelt de maarte - en ze wipt lachend en kriekerood de waschkamer in.
(Wordt vervolgd)
Edward Vermeulen
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Enkele beschouwingen over Moderne Kunst
(Vervolg)
In Engeland, waar de beweging omstreeks 1865 ontstond, maakte de moderne stijl
in 't algemeen en de gebruikskunst in het bijzonder haast geene vorderingen. Op het
eerste zicht lijkt zulks vreemd, maar men bedenke dat het kunstverval er aan de
mechanische productie werd geweten.
Waar de Engelschen alle machinewerk stelselmatig boycotten, gaven zij de door
hen tot stand gebrachte beweging een negatieven grondslag die uiterst belemmerend
werkte. En toch dwingen hunne voortbrengselen nog onze bewondering af. Door
den cottage-bouw hebben de Engelsche architecten, vooral Baillie Scott en Voisey,
invloed geoefend op gansch de wereld; daar heeft het kunsttijdschrift ‘The Studio’,
dat sedert 1893 al de landen inlicht over de moderne beweging in Engeland,
ongetwijfeld veel toe bijgedragen.
Met hunne echt Engelsche - trouwens voortreffelijke - opvatting van het ‘home’,
wisten die architecten wonderen te bewerken van eenvoud en behaaglijkheid in zake
schikking en versiering van het intérieur: vriendelijke haarden, lokkende
bow-windows, heldere stoffen en glasramen, alles draagt er bij tot vermooiïng van
de woning.
Wij moeten er ons bij bepalen hier even de namen aan te stippen van William
Morris, die de moderne beweging aanstichtte en, inzonderheid, de tapijtweefkunst
tot de goede baan der gezonde techniek terugvoerde; Walter Crane, de vruchtbaarste
en tevens de universeelste geest der nieuwere richting, Selwyn Image, Holiday Anning
Bell, Gerard Moira, die vooral bekend staan om hun prachtige gebrand-schilderde
ramen, Benson, een meester-metaalbewerker, en Alexander Fisher, de voortreffelijke
edelsmid. Ook op het gebied der pottenbakkerij heeft Engeland in de jongste jaren
echte meesterwerken tot stand gebracht. De bijzondere aandacht van liefhebbers en
verzamelaars weze gevestigd op de producten der Royal Doulton
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en vooral op de prachtige potten van Bernard Moore, met hun vreemd-glanzende
roode tint en hun grijsgroene versiering.
In Schotland ging de moderne kunst, met hare geraffineerde vormenspraak en hare
vaak wonderlijke originaliteit, een gansch anderen weg op dan in Engeland. Nergens
leidde persoonlijke expressie tot zulke rechtlijnige, strenge of koele vormen. De ziel
van de beweging in Schotland is de architect Chs. R. Mackintosh uit Glasgow. Zijne
intérieurs wekken soms een gevoel van onrust en beklemming. Het opvallend
eenvoudig meubilair en inzonderheid de stallen met hun fantastische leuningen steken
er af tegen een fond van vaal behangpapier en vreemdbleeke stoffen waar, af en toe,
een schriller hoewel steeds harmoniëerende toon uit opflitst. Als curiosa van het
genre staan de thea-rooms van Miss Cranstas uit Glasgow alom bekend.
Mackintosh 's vrouw: Mary Macdonald is zijn begaafde medewerkster. Verder
dienen nog met lof vermeld: Mac Nair, Jessie Newberg, Ann Macbeth en Jessie King.
In Amerika kenmerkt zich de beweging hoofdzakelijk door de stoute oplossingen
welke er aan het utilitaire vraagstuk worden gegeven. De architect Richardson vooral
wist de algemeene aandacht op zich te vestigen door zijn verbluffende begaafdheid
en zijn koenen durf in zake constructie. Druk wordt er geijverd voor stedenverbetering
en idialen stedenbouw. Bovendien bood geen enkel land aan zijn architecten zoo
ruimschoots gelegenheid om hun kunnen te openbaren door het oprichten van groote
monumenten.
John Lafarge en Louis Tiffany zijn glasschilders van groot talent; Tiffany beoefent
trouwens allerlei takken der kunstnijverheid met het beste gevolg.
In Zuid-Amerika, Brazilië, Argentinië, Chili vindt men eveneens verschillende
bouwkundigen die beraden in de nieuwe richting streven, doch slechts zelden kans
zien om hunne beginselen in hun werk te belijden, tenzij in de glasraamkunst die er
dan ook tot vollen bloei is gekomen.
In het Noorden van Europa en voornamelijk in de Scandinavische landen, had de
huisvlijt zich in den loop der tijden ontwikkeld tot eene bij uitstek opmerkenswaardige
want traditioneele en reeds tamelijk hoogstaande kunst. Van lieverlede was die
boerenkunst, lijk men ze ook heet, een periode van verval ingetreden waaruit ze
onverwacht, na bijna 70 jaar, weer opstond in de 19e eeuw. Toen zijn de moderne
behoeften langzamerhand beslag gaan leggen op de verschillende uitingen der huisvlijt
en haast ongemerkt is uit de eeuwen-
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oude volks-kunst een nieuwe Noorsche kunst gesproten die de woonvertrekken
beheerscht vooral op textiel gebied. Kon beter uitgangspunt, dan het verleden zelf
der natie, worden gevonden voor een streven dat op zuivere gemeenschapskunst
berust. In Noorwegen, Zweden en Denemarken bereikte de moderne stijl dan ook
eene verbazende hoogte.
In Noorwegen is de beweging heel en gansch vertegenwoordigd in den schilder
Gerhard Munthe. In de geschiedenis der weefkunst zal het door hem ontworpen, en
van traditioneele gegevens uitgaande, tapijtwerk stellig epoque maken.
Denemarken roemt op uitstekende gewrochten van den architect Nyrop, en van
Bindeshöll, Skovgaard en Rohde. Zijn ceramiek is wereldberoemd geworden; het
porselijn der koninklijke fakriek van Kopenhagen en dat der firma Bing en Gröndahl
overtreffen alles wat elders tot stand werd gebracht.
In Zweden was de architect Boberg de geniale heraut der beweging. Daar bewerkten
Wallander en Boberg de wedergeboorte der tapijtweefkunst op den reeds aangewezen
grondslag.
Het is echter vooral Finland dat aan de spits der vernieuwingsbeweging in het
Noorden komt te staan met een trits machtige bouwkundigen: Gesellins, Lindgren
en Saarinen wier verbazende, (wij zijden haast ontzettende) kunde slechts door hunne
vindingrijkheid wordt overtroffen. Bij dezen trits samenwerkende architecten mag
Lars Sonck veilig worden vergeleken. De Schilder Axel Gallen is een der meest
origineele geesten van onzen tijd.
In Rusland vond de beweging totdusverre nog niet veel aanhangers. De naam der
betreurde juffrouw Polénoff dient er onthouden naast dien van princes Maria Tenicheff
en van den architect Maliontine. Als in Noorwegen en Zweden is de moderne kunst
er een uivloeisel van de oude huisvlijt. Dit is ook het geval in Rumenië. Daar staat
de heer Sterian, directeur van de nationale school voor Sierkunst te Bucharest, aan
het hoofd der innoveerders.
In Duitschland, waar de moderne kunst door talentvolle architecten en niet door
schilders wordt geleid, heeft die dan ook eene ongemeene vlucht genomen. Elke
staat, elk intellectuëel midden van eenig belang beschikt er over eene speciale school,
en wat, - spijts betreurenswaarde onthouding van verschillende zijden, - de
Brusselsche Wereldtentoonstelling van 1910 te bewonderen bood, mocht ons doen
beseffen hoe Duitschland had gewoekerd met het penningsken dat het, enkele jaren
geleden pas, over België, van Engeland te leen had gekregen.
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Wat de moderne Duitsche architectuur in hoofdzaak kenmerkt is, - wij wezen er
reeds hooger op, - een streven naar staatsie en grootheid, welk streven een strenge
logiek tot grondslag ligt.
't Zij men de machtige Berlijner winkelhuizen van Messel of Schandt beschouwe;
't zij men bewonderend pooze voor Eggert's station van Francfort; 't zij men de
elegante scheppingen van Bruno Paul of de meer pittoreske van von Seidl of Hermann
Muthesius op 't oog houde, overal treedt, naast bekommeringen van practischen of
esthetischen aard, die zucht naar grootheid op den voorgrond. Behrens, wijlen Oelrich,
de Belg Henri Van de Velde, Bruno Schmitz en tal van anderen hadden zeer werkzaam
deel in den bevrijdingsstrijd die, meer nog in Duitschland dan elders, weldra aan een
ontzagwekkende maatschappelijke actie is gaan gelijken.
Al die architecten maken ook ontwerpen voor meubelen die, wezen zij dan ook
ietwat massief, in het algemeen uiterst eenvoudig zijn en tevens zeer decoratief zonder
door overdreven versiering te zondigen.
Al te veel verschillende stroomingen, al te veel plaatselijke strekkingen maken
algemeene kenschetsing zooniet onmogelijk dan toch zeer moeilijk.
Trouwens, ons bestek laat niet toe al de voortbrengselen der gebruikskunst in
Duitschland, al ware 't nog zoo beknopt te bespreken.
De metaalkunsten, met Steinicken en Lohr, Ehrenböck, Petersen; de weefkunsten
met Gustav Kottmann en al de kleinkunsten met een schare voortreffelijke denkers
en ambachtslieden, beleven een ongeëvenaard glanstijdperk. De Koninklijke
porseleinfabriek te Berlijn, te Meissen en de Koninklijke Beiersche porseleinfabriek
te Nymphenburg wedijveren met die van Kopenhagen waar zij verschillende begaafde
artiesten uit wegtrokken.
Zoo streeft Duitschland vooruit, met onverdroten volharden, de massa voorlichtend
en, zonder slag of stoot, heel de markt van Europa veroverend. Dat de moderne kunst
een vreedzame zege te gemoet gaat blijkt volkomen uit den steeds afnemenden
tegenstand dien zij in Frankrijk en België ondervindt. In Duitschland, het land van
straffe tucht, is de leiding in de handen van enkele machtige talenten en gansch het
volk stapt mede voorwaarts in vaste gelederen. Getuige zulks de bijval van den
‘Werkbund’ die, in drie, vier jaren tijds, bijna 400 kunstenaars, en 300 industriëelen,
fabrikanten en manufacturiers wist te vereenigen. Doel van den ‘Werkbund’ is:
veredeling van den industriëelen arbeid. Middel om dit te
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bereiken is: kunst, nijverheid en ambachtelijk werk in een zelfde richting te doen
streven door onderwijs, propaganda en gezamenlijke actie. Zulk een programma
zegt meer dan een uitvoerig commentaar.
In Zwitserland werd de quaestie der moderne, inzonderheid der landelijke
bouwkunst zeer gelukkig opgelost; de streek was daar trouwens uitstekend toe geschikt
en onvermijdelijk moest zij den zoekers de taak vergemakkelijken. Hoofdzetels van
de vernieuwingsbeweging waren er Bern, Lauzanne en Zurich; van daar verspreidde
zij zich over gansch het land. Het door G. Gull gebouwde, zoo mooi in het kader
passende Nationaal Museum te Zurich zij hier met lof vermeld. Ook rondom Genève
verrijzen alom zeer pittoreske en behaaglijke landhuizen. De herinrichting der nieuwe
school voor nijverheidskunst te Zurich werd, in 1905, opgedragen aan den Gentenaar
Julius de Praetere die, in 1912, de leiding ervan verzaakte.
Nergens viel de nieuwe beweging meer en spoediger bijval ten deel dan in
Oostenrijk en dit heeft zij vooral de danken aan Otto Wagner die er, met schrift en
werk, als de dweepende apostel van den modernen stijl optrad. Zijn
scheppingsvermogen schijnt onuitputbaar te wezen en zijn wetenschappelijke
bevoegdheid wringt ieders ontzag af. Hij vormde tal van uitmuntende leerlingen aan
wier spits de betreurde Olbrich had plaats genomen. Wat al blijde verwachtingen
verijdelde plots de dood die, in 1908, Olbrich kwam treffen te Darmstadt, waar
Duitschland, dat zijn groote begaafdheid al spoedig had beseft, hem had heen gelokt.
Door hunne soms wel wat tengere gratie en hun bij uitstek practisch karakter,
mogen de Weener meubelen van Hoffmann, Kolman Moser, e.a. zich thans in de
gunst van gansch Europa verheugen.
De menigvuldige beroepsscholen worden druk bezocht. Meubilair, tapijtwerk,
lingerie, kant, al wat de gebruikskunst aanbelangt, heeft er eene hoogte bereikt die
enkel wordt geëvenaard in Duitschland waar de ontwikkeling dan nog vrij wat
langzamer plaats greep.
Met den architect Jezol en, dichter bij ons, met Lechner, Wigand, Farago, ontluikt
thans ook in Hongarije een Magyaarsche moderne kunst die wortelt in de traditie
van dit bij uitstek met nationalen zin begaafde land.
Vrij moeilijk is het vooralsnog de plaats aan te wijzen die Frankrijk in de nieuwe
kunstbeweging inneemt. Den architecten is er monumentale grootheid geen hoofddoel
en met de oplossing van het utilitaristisch vraagstuk hebben zij zich nooit het hoofd
gebroken;
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met de overige Latijnsche landen staat het dus buiten de beide door Walenkamp
aangegeven groote stroomingen. Kenschetsend voor den modernen stijl in Frankrijk
is, in het algemeen, het streven naar eigenaardigheid, naar het nog-niet-geziene;
daarnaast komt de voorliefde naar het naturalistisch decor. Zoo gelukkig anders
hadden Viollet-le-Duc en Labrouste den weg genomen die de architectuur naar
nieuwe horizonnen leiden zou: in de Parijsche Tentoonstelling van 1889 deed het
logisch verwerken van modern materiaal een kreet van bewondering opgaan? jammer
genoeg, die van 1900, waar simili en klatergoud den voorrang hadden, kwam die
schoone belofte te niet doen.
Toch zijn enkele architecten met beradenheid nieuwe wegen opgegaan. Beter dan
Bonnier, bijvoorbeeld, weet niemand eene woning in haar passend kader te plaatsen:
Plumet, Magne, Binet, Storez en Chedanne volgen zijn spoor. Minder gelukkig was
Schoelkopf met het huis dat hij voor Yvette Guilbert ontwierp. Uit een decoratief
oogpunt beschouwd is het een echte wir-war van wegsmeltende lijnen en het geheel
is behandeld als ware het uit een klomp murwe klei gemodeleerd.
Frankrijk boogt verder op machtige decorateurs waaronder Puvis de Chavannes,
met zijn muurschilderingen van de Sorbonne en het Pantheon naar voren treedt als
de vernieuwer der Hoofdkunst in het Westen. Ook Maurice Denis, René Piot, Ménard
en vele anderen meer, zijn decorateurs van groot talent. De monumentale
beeldhouwkunst telt meesters als Rodin, Bartholomé, Maillol, en de decoratieve
beeldhouwkunst is schitterend vertegenwoordigd door Desbois, Carabin, Lacombe.
Wat daarentegen het meubilair betreft, tast men in Frankrijk nog immer in het
onzekere rond. Door den band wordt er nog te veel belang gehecht aan de loutere
versiering, ten nadeele van de mooie lijn. Gallé's meubelen zijn, in de eerste plaats,
weelde artikelen en ook Majorelle schijnt enkel het luxueuse na te jagen. Nawerking
van Belgische invloeden der eerste ure blijkt nog uit de kronkellijnige samenstellingen
van Lambert, Gallery en Selmersheim. Daartegenover staan de scheppingen vol
voornamen eenvoud van Dufrêne en de Jewie.
De ceramisten van Nancy: Gallé en de gebroeders Daum wisten, door hunne
naturistische versieringswijze, heel Europa, en inzonderheid België, voor hun werk
in te nemen; het vrij wat mooier gevlamde porselein van Chaplet en Decoeur is het
nog niet gelukt de algemeene aandacht op zich te vestigen, doordien het veel soberder
en bescheidener is.
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Het ijzersmeedwerk van Robert, Marron en Brandt, het zielewerk van Husson, de
juweelen van Laligue en Rivaud, de lingerie van Rambouillet en Jaeij, waar de beste
artiesten teekening voor leveren, de kanten van Zrouvé, plaatwerk, boekbanden,
affiches, alles met een woord getuigt van den aangeboren smaak van het Fransche
volk dat enkel faalt door gemis van eenheid in de productie, en inzonderheid door
onvolkomen verstandhouding tusschen kunstenaar en ambachtsman, tusschen
ontwerper en fabrikant.
De door Italië in de nieuwe beweging bekleede plaats is nog niet aanzienlijk; waar
echter, eerst te Turijn en later te Milaan, de Italiaansche regeering, in de benardste
oogenblikken, al de modern-gezinde kunstenaars in de gelegenheid stelde hun werk
te toonen, staafde dit land zijne aloude kunstfaam en verwierf het meteen aanspraak
op de erkentelijkheid van al wien de moderne stijl aan het hart lag. Steeds bloeit in
Italië de Grieksch-Romeinsche kunst voort; de beginselen der antieke kunst zitten
dit volk trouwens in 't bloed. Van die zijde is 't dan ook dat wij de oplossing van het
esthetisch probleem in Italië verwachten.
De zoo ingewikkelde quaestie van binneninrichting en modern meubilair houdt
ook daar de meeste architecten bezig. Men vindt er enkele uitstekende ceramisten;
de kunst van het gebrandschilderd glasraam wordt er door meesters beoefend, wat
overigens het geval is met de graphische kunsten in 't algemeen.
Spanje roemt op Antonio Gaudi, een geniaal architect die afgezonderd leeft in zijn
‘Sagrada Familia’, een ruime glazen kathedraal van wonderlijn maar toch
weloverwogen modernen bouwtrant die van den Gothischen-Moorschen stijl, uitgaat.
Ook de decoratieve kunsten leven er weer op.
Egypte met Caïro; Algiers, Tunis met Carthago en Sfax gaan met de nieuwe
beweging meê, maar het streven mist er eenheid omdat het niet op een bepaald doel
is gericht: nu eens schijnt het zich bij Engeland te willen aansluiten, dan weer bij
Duitschland, Oostenrijk of Frankrijk.
(Slot volgt)
Herman Baccaert en Camille Poupeye
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Vlaamsche Arbeid
Oude Kunst
Ter inleiding van 'n nieuwe rubriek.
Van af dit nummer zullen de lezers van ‘Vlaamsche Arbeid’ de afleveringen
verlucht vinden met 'n afdruk van 'n gedicht uit onze oude litteratuur.
In et stof van bibliotheken, diep verscholen tussen allerlei waardeloze boel, schuilt
menig gedicht, of brokstuk, dat ook voor modern kunstgevoel van ontroerende kracht
blijkt. 'n Zeker aantal stukken wordt stereotiep telkens weer in bloemlezingen
saamgebonden, onze geheele oude litteratuur, en daaronder van et beste, lijkt voor
eeuwig onvruchtbaar in vergetelheid.
Zullen we ze daar laten om van tijd tot tijd één van onze litteraar-historiekers 'n
vluchtig oog op te doen slaan, op zoek naar feiten en gegevens? Zullen we ons zelf
et genot van veel schoonheid, sterker dan veel van wat nu geproduceerd wordt, blijven
onthouden? De werken zelf ter hand nemen, daartoe komt slechts 'n enkele. En dan
nog: de schoonheid van de beste, dadelik aansprekende verzen wordt zó vaak vergald
door minder geslaagds, zó vaak verduisterd door et toen-modieuze, nu vergane, dat
menigeen de moed spoedig zou opgeven. 'n Bloemlezing die 'n verzameling zou
bevatten van niet-stereotiep-beroemde stukken, zou geen aftrek vinden buiten enkle
geleerden, - al hoop ik dat de tijd er eens voor rijpen zal; 'n tijdschrift, waar tussen
de strijd om de idealen van et jongste geslacht ook de verworven schoonheid van
voorbije tijden te vinden is, moet, dunkt me, 'n bekoring te meer hebben voor iedre
kunstzinnige lezer.
Natuurlik sta hier de belofte, dat nimmer 'n andre dan de kunstwaarde leiding voor
de keus zal zijn.
Op et litteraar historiese belang van 'n figuur als Justus de Harduyn b.v. behoeft
hier niet gewezen. Daar zijn de vaktijdschriften voor. Maar wie zal niet genieten van
de charme van 'n vers als 't hier volgende ‘Maria tot haer suygende Kindeken’?
Renaissancistiese, gratieus-tedere woorddeining en klankenmelodie zijn hier stijlvol
saamgegroeid met talrijke middeneeuwse innig-meevoelend en
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argeloos zich verdiepen in de moederlike intimiteit van Maria en haar Kindeken, dat
ook de primitieve schilders zo bekorend maakt. In de onmiddellike nabijheid van 'n
Madonna van Memlinc b.v. zou et zo min wegvallen als naast van Hooft dit b.v.:
Het liedt dat ick te klage laet gaen
En met geneugte kweel
Dat hief ick al in den dageraet aen
Met alsoo schellen keel,
Dat om te luisteren nae mij, nae mij,
Den Aemstel ooren leende en ooren 't Y.

Theo Weiman

Maria tot haer suygende Kindeken
Waer toe dogh maeckt u mondeken reyn
Mijn lief nu zulc bedrijf?
En waer toe dogh u handekens cleyn
Duymelen alsoo stijf
Op het albaster van mijn borst?
Soud' het wel sijn, peys ick, van dorst?
Maer of 't daerom noch waere ghedaen:
Ghy weet wel dat een Maeghd,
Hoe rijp, hoe rond haer bosemkens staen
Gheen melck of sponnen draeghd:
Hoe kan ick gheven dan de bust,
Die nooynt en wist van 'sweerelts lust?
Nu dan, o liefste mondeken root,
Nu dan, o lipkens soet,
En doet niet meer alsulck eenen noot,
Want 'tis verloren moet.
'Tis al om niet dat ghij doch reckt,
'Tis al om niet dat ghij doch treckt.
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Neen, neen, mijn Lieveken, neen comt aen,
Ten is u maer gheproeft.
Neen mondeken comt wilt u versaen,
Ghij weet wat u behoeft.
Ghij weet dogh wel hoe dat al gaet,
Ghij weet hoe 't met u moeder staet.
Ghij weet dat zij is Vrouw ende Maeghd,
Ghij weet dat zij alleen
Voor u twee volle borstekens draeghd,
Ghij weet dat anders gheen,
O grooten Godt van desen Al!
Beter u op-coesteren zal.

Justus de Harduyn

Ontvangen boeken:
Van onze medewerkers:
Emiel van der Straeten: Alexander, tooneelspel, (uitgave Kerlinga, Brugge).
Berto van Kalderkerke: Uit donkere dagen, (uitgave Van Lantschoot,
Dendermonde).

Dom Bruno Destrée: Op onze levensreize halverwegen, (bewerking van H. van
Haastert, uitgave Paul Brand Bussum).
Cyr. Verschaeve: Ferdinand Verbiest, (uitgave Kerlinga, Brugge).
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Vreemde Arbeid
Duitsche Letteren
Ernst Zahn. - De Zwitsersche dichter is den lezers van ‘Vlaamsche Arbeid’ reeds
langen tijd bekend door zijne ‘Gedichte’ en den roman ‘Die Frauen von Tannö’.
Ditmaal hebben wij voor ons ‘Was das Leben zerbricht’(1). Over den dichter nog een
lof uit te spreken, zou eene herhaling van onze vroegere woorden zijn; slechts dit zij
gezegd, dat de innige tooneelen vol leven, die Zahn ons voor oogen brengt, worden
afgespeeld als het adagio van eene groote en rijke sonate. ‘Was das Leben zerbricht’
bestaat uit negen grootere en kleinere meesterwerken, waarvan men elk langen,
langen tijd niet vergeten kan. De wijdingvolle stemming, die Zahn zelfs over de
profaanste dingen weet uit te breiden, verheft zijn werk tot een waar feestgenot,
waarvan men slechts ongaarne scheidt. Wat voortreffelijk tot inleiding van Zahn's
werk dient, is wel deze zijne wijding:
Was still und verborgen
Das Leben zerbricht,
Die Helle des Tages
Die weiss davon nicht.
Die Nacht is die Stunde
Die Tränen sieht.
Es hat keine Worte
Des Unglücks Lied.
Und wenn eine Hoffnung
Zu Scherben fällt,
Wie sollte das hören
Die laute Welt!
In Nächten und Tiefen
Spinnt das Leid.
Sein Alter aber
Ist Ewigkeit.

(1) Uitgegeven bij de Deutsche Verlagsanstalt, Stattgart & Berlijn. Prijs fr. 5. -.
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En zeer eigenaardig werk is ongetwijfeld ‘Das Lustwäldchen’(1), eene verzameling
galante gedichten uit den Baroktijd, bijeengegaard door Franz Blei. Ofschoon namen
als Christian Hoffmann von Hoffmanswaldau, Joachim Beccau,
Wittekind-Koromandel, enz., daarin voorkomen, is de poëzie niet al te sterk. Veel
interessanter is het kleine, kultuur-historische overzicht, dat het werkje ons geeft.
Wij kunnen ons gelukkig achten, niet meer in zulk een oppervlakkigen tijd te leven
als die, waarin deze gedichten ontstaan zijn. Worden heden ten dage nog gedichten
in dit karakter geschreven, dan hebben zij ten minste dit voordeel, geest te bezitten,
hetgeen men bij de ter bespreking voorliggende geheel en al mist. Voor boeken- en
letterkundige zeldzaamheden-liefhebbers heeft het daarentegen eene erkende waarde.
Alwis Rossbach
Rudolf Heubner: Juliane Rockox. Roman aus der Zeit der niederländischen
Renaissance(2).
Uit dit boek klinkt de hooge lof onzer Nederlanden in de 16e eeuw en het is als
dusdanig voorbestemd om door alle duitsch-lezende Vlamingen en Hollanders gretig
worden ter hand genomen. Ik verwacht ook dat vandaag of morgen een onzer
vooruitziende uitgevers er eene nederlandsche vertaling laat van bezorgen. Want dit
boek is voor ons volk nog meer dan voor het duitsche geschreven en het geeft zelfs
wat treurnis te bedenken dat wij het prachtig materiaal dat toch van ons is zoo voor
de voeten hebben laten weghalen door een vreemdeling.
Maar wij moeten hem dank zeggen, want hij heeft onze Nederlanden begrepen.
De Roman van Rudolf Heubner is het liefde-verhaal van twee groote zielen: Juliane
Rockox en Kornelius Valckenisse, twee edellieden uit het rijke Antwerpen van Keizer
Karel. Die twee hoofdpersonen zijn opgewerkt tot waarachtige symbolen van het
ongebreidelde gemoedsleven dat de nieuwe levensopvatting der Renaissance, na de
ingetogenheid der middeleeuwen, onder de menschen had gebracht. Zij vinden elkaar
door de uitstraling van hunne sterke persoonlijkheid, zij bekampen elkaar uit hevig
levensgevoel en hooge trots en zij vinden elkaar weer in eene apotheose van geluk.
Heel de ontwikkeling van dat diepe, innige, onstuimige, passievolle gemoedsleven
gebeurt op den achtergrond van den kleurigen tijd der Vlaamsche Renaissance. Het
eerste hoofdstuk is de blijde intrede van Keizer Karel te Antwerpen, met plechtigen
stoet en praalbogen en de bonte wemeling van volk door de

(1) Uitgave: Neues Leben. Berlijn. Prijs fr. 3.75.
(2) Verlag von L. Staackmann in Leipzig 1913.
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straten. In den avond is er banket en dansfeest bij den burgemeester Van Liere en
branden de pektonnen en sist het vuurwerk op de Groote Markt. Wij komen in de
prachtige patriciers-woningen van Juliane Rockox en in het stemmige huis van den
humanist Cuypers die over de grieksche schrijvers gebogen zit of wandelt in zijn hof
onder de rustige gaanderijen. Wij leeren het landleven kennen van den tijd als Juliana
Rockox en Cornelius Valckenisse, gehuwd, hun eerste liefdedagen gaan doorbrengen
op het landgoed van Veen in Vlaanderen. De hofhouding van Margaretha, de
gouvernante der Nederlanden, wordt ons voor oogen gebracht op den Koudenberg
te Brussel. Een van de stemmigste deelen van het werk is misschien wel dat waar
het krijgsleven van toen wordt beschreven als Keizer Karel zijn krachten heeft
samengetrokken rond het kasteel van Audenaerde en van daar zijn verkenningstochten
uitzendt naar Frankrijk en tegen koning Frans I.
Alhoewel, in 't algemeen, een juiste kennis van den tijd aan de samenstelling van
het boek ten gronde ligt wordt hier en daar toch wel soms de echte lokale kleur
gemist. Ik weet niet of bij de boeren van Keizer Karel de spreuk ‘in Vlaanderen
Vlaamsch’ zoo algemeen bekend was. Het rederijkersfeest op het Vlaamsch Hoofd
over de Schelde schijnt mij ondanks zijn leven en beweging niet echt. De
beschrijvingen van Antwerpen en Brugge doen soms denken op het Antwerpen en
het Brugge van tegenwoordig. Het is alsof de schrijver hier eenigen tijd in ons land
zou vertoefd hebben en al wat hij zag van pseudo-oude gebouwen voor echt
zestiend-eeuwsch heeft gehouden.
Maar de algemeene indruk blijft goed. De geest van het land is wel begrepen.
Feestelijkheden optochten en samenkomsten, dat is toch wel het echte van deze
streken en kleurig heeft Heubner het alles voorgesteld. De twee hoofdgestalten zijn
scheppingen van hooge waarde en daarrond bewegen zoovele mindere figuren, elk
met zijn eigen aanschijn en persoonlijke taal, zoo dat wij heel het denken en doen
en leven van den tijd te zien krijgen.
Als kunst zal ik zeggen, dat het werk beneden de beschrijvingskracht blijft van
onzen Van Oordt, maar de Romantiek van het verhaal is veel boeiender, en zal aan
het werk een blijde levenstocht verzekeren.
Jozef Muls
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Een woord vooraf
‘Ja, waarlijk het is een groot iets voor een volk, dat het een duidelijke stem
krijgt; dat het een man voortbrengt, die welluidend uitspreekt wat 's volks
innerlijk wezen bedoelt.’
(Thomas Carlyle: Over Helden en Heldenvereering.)
Hoe is het toch mogelijk dat wij Hugo Verriest zoo vereeren!
Wij zijn een opkomend en, in zekeren zin, een primitief volk. Eeuwenlange
overheersching had ons eigen wezen doen ontaarden. Wij waren verminkt, vernederd
en de barbaarschheid nabij. De schijnbare beschaving die nog bestond was een leugen.
Maar de oerkrachten die in de diepste volkslagen bewaard bleven zijn aan 't gisten
gegaan en een dag is het klaar gebleken dat een heel ras aan 't stijgen ging naar de
allerhoogste cultuur, en zijn deel weer wilde hebben in den luister van de wereld.
Bij die opkomst van een heel volk viel alles nog te doen. Alles was nieuw. De
menschen stonden als kinderen voor al de ontdekkingen die zij deden aan hun eigen
land en hun eigen wezen. Zoo ontzaglijk veel moest nog uit de onbewustheid naar
boven worden gehaald!
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Geen wonder dan dat die opkomende geslachten met vereering en bewondering
opzien naar de uitverkoornen onder hen, die reeds tot volle bewustheid kwamen, die
het woord spreken dat al de diepste zielsverlangens openbaart en het ideaal van wat
er moet bereikt in lichte klaarheid opstellen voor aller oog.
De kunstenaars ook, de schilders en de zangers, de dichters, de schrijvers, de
geleerden, allen voelen in meer of minderen graad dat het volk naar hen opziet en
dat zij werken om een schooner menschelijkheid in Vlaanderen. In geen tweede land
ter wereld voelen de kunstenaars hen zoo gehecht aan den grond en communiceeren
allen in denzelfden geest.
Hugo Verriest is uit die bijzondere levenstoestanden gegroeid. Omdat hij het
volledigste zinnebeeld is van al de hoogste betrachtingen, is hij onze held geworden
en levend de legende ingetreden.
Wij zullen het aan latere, meer critisch aangelegde, geslachten over laten onze
groote mannen te verklaren. Wij verklaren niet, wij vereeren nog en bewonderen
omdat bewondering tot de edelste menschelijke gevoelens behoort, omdat wij
bewondering noodig hebben, 't is te zeggen een onbegrensd vertrouwen, een
onverdelgbaar geloof in hen die wij als de besten onder ons aanzien.
Hugo Verriest is onze koning. Wat is een koning anders dan een symbool? In hem
voelen wij ons éen volk. In hem kunnen wij boven alle politieke twisten en strijd in
vrede en vriendschap met elkander leven.
Hij was een natuurkind in een tijd van rethoriek en gemaaktheid. Hij was een
oorspronkelijk mensch. Alle woorden van hem zijn echt. Hij meent er wat mede.
Daardoor ontstond zijn wonderlijk stevige stijl, die niet meer hoeft onderteekend,
maar, als een vorstelijke verschijning, het voordeel van het incognito heeft verloren.
Hij is in den vollen zin van het woord, - meer dan dichter, schrijver en redenaar,
- een groot mensch, die gezien heeft wat er te doen viel. Hij stond eerlijk tegenover
de valsche dingen en wilde de waarheid weer in de plaats. Hij heeft het volledigste
zicht gehad op Vlaanderens nood op wat het moest zijn en kon worden.
Vlaanderen moet herworden! Als een goddelijke bezetene
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heeft hij dat groot gedacht door zijn leven gedragen. Hij heeft er uitsluitend voor
geleefd. Hij heeft in alles die bezieling van zijn innerlijk wezen welluidend
uitgesproken. Hij heeft moeten worstelen bij zich zelf en tegen de knellende
tijdsomstandigheden, maar alle beletsels is hij te boven gekomen en zoo is hij
geworden het beste deel van het hart van ons volk en van ons aller leven.
Door heel zijn geschreven werk is hij diezelfde ziener van vlaamsche
noodwendigheden. In Regenboog en Op Wandel heeft hij de pracht van ons land
veropenbaard en de eigen schoonheid van een miskend volk. In Twintig Vlaamsche
Koppen heeft hij al wat nog degelijks bestond in 't licht gesteld en tot voorbeeld
gegeven. In zijn gedrukte Voordrachten ligt al besloten wat wij nog kunnen droomen,
wenschen en betrachten, en het blijft voor altijd ons heiligste bezit. Maar door zijn
levend gesproken woord heeft hij van de Vlaamsche daadzaken eene muziek en een
zang gemaakt die allen bekoorde en zelfs bij de meest onverschilligen de oogen heeft
geopend. Hij is in den hoogsten zin van het woord een Priester geweest die gedurig
het schoone en het ware aan Vlaanderen ontvouwde.
Guido Gezelle heeft dat ook gedaan. Maar deze droeve-verlatene kon nooit in
voeling geraken met het geheele volk. De besten zullen altijd naar hem gaan als naar
de verholen klare bron, de fontein van het vlaamsche leven. Hij blijft het zout onzer
aarde. Het is van eene onschatbare waarde voor een volk dat het een Geest bezit, die
grootsch en eenzaam de rustige diepten bewoont van het Rijk der Stilte, waar geen
wereldsch gerucht hem ooit zal benaderen. Maar een man was er noodig die met den
ijver van een apostel en het gezag van een profeet een geheel land zou omwentelen
en nieuwe levensinzichten geven.
Aldus is Hugo Verriest meer dan wie ook een brenger geweest van Licht. Zijn
licht scheen in de Vlaamsche duisternissen en ditmaal hebben de duisternissen het
begrepen.
In hem is een verleden en een toekomst verbonden. Hij komt uit den zonneloozen
tijd van allerdiepste volksellende en staat nu met zijn grijze haren in de heerlijke
pracht van een gouden zomer.
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Want wat hij leerde is Vlaanderen nu bezig te doen en te maken.
Zoo zal hij blijven leven nog bij latere geslachten omdat hij den zucht naar waarheid
vertegenwoordigt die eeuwig is, omdat hij een droombeeld van Vlaanderen heeft
gegeven aan welks verwezenlijking wij nog een eeuw na hem kunnen arbeiden,
omdat het hoogste dat wij zullen bereiken nooit in het donkere zal zetten wat hij
heeft gezien. Hij blijft onsterfelijk omdat hij is met zijn heele wezen ‘van de stof
waar droomen van gevormd zijn.’
Ziet hoe rustig dat deze oude man de glorie kan dragen. Glorie dragen is veel
moeilijker dan tegenspoed verduren. Ziet, geen koning of geen groote uit den lande
werd ooit gevierd als deze. Hij blijft rustig, niet verbaasd, niet verlegen, ook niet
verwaand. Hij weet dat al die beroemdheid hem niet kleiner of niet grooter kan
maken, dat zij maar dient om hem als levend monster te doen uitkomen, om te toonen
wat hij geweest is: de Vlaamsche kop bij uitnemendheid: Hugo Verriest.
Want daar alleen is het om te doen: groote menschen op te wekken hier in
Vlaanderen die van hun land en van hun volk zijn. Wij strijden sedert drie kwaart
eeuws. Wij wachten met geduld naar wat parlementsacten ons zullen geven. Wij
jubelen als wij een wet bemachtigen die ons gelijkheid geeft in bestuur of gerecht.
Maar welk debat heeft hier bij ons een Guido Gezelle, een Rodenbach, een Hugo
Verriest te voorschijn geroepen? Wij eischen een Vlaamsche Hoogeschool en wij
zijn ongelukkig als wij ze nog niet hebben. Maar zijn die mannen niet onze levende
hoogeschool en is de leering die zij verkondigd hebben niet aan 't gedijen over het
land tot eenen gouden oogst? Vlaanderen moet niet gered worden. Daar kan niemand,
ook geen parlement, iets voor doen. Maar voor ons zelf kunnen wij zorgen. Wij allen
moeten mannen en groote menschen worden. Of wij kunstenaar of geleerde of
koopman zullen zijn, zal des te schooner blijken naarmate de grondvesting steviger
is.
Hoor uit de diepten van het dal komen de volksscharen naar omhoog naar uwe
eenzaamheid. Hoor de hoefslag van de paarden die
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in onafzienbare slagorde van de dampende heuvelen dalen en de bloem van uw streek,
de prachtige boerenzoons en vlaamsche kerels met vlaggen en wimpels voor uwen
drempel voeren.
Hoor tromgeroffel en muziek en gezang van de gilden en bonden uit al de
Nederlanden. Duizenden stappen aan als een leger dat weerkeert van een zegepraal
en onder triomfbogen trekt met blij gejubel. Hoor de helmende klare stemmen van
knapen en meisjes en kinders. Zie daar stappen de denkers en de dichters, - de
bloeiende kunst van uw land -, die als licht ontroerbare menschen-kinderen meê doen
in de algemeene opgetogenheid! Dat is het groot en grootsch feest van een heel volk.
Wij brengen U hier wat in stilte enkelen hebben bedacht voor U en neergeschreven.
Het moet de liefde zeggen die diep leeft en de bewondering die onverdelgbaar is.
Vlaamsche Arbeid
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Eerweerde Herder(*)
Eerweerde Herder, welbemind,
gedoogt dat u een schamel kind,
met blommen hand en hert gelaan,
den goeden, schoonen dag biede aan.
Die zorgen voor 't gemeen bestier
van Wacken zijn aanwezig hier
en groeten, meê met ons, om best
het kruis op uwe borst gevest.
Uw Meester droeg het kruis, omdat
Hij 't Volk de dood ontvochten had;
Gij draagt het, want Gij ziekte en dood
uw leven hier ten besten boodt,
en winnaar bleeft: leeft lange en leidt,
met 't kruis, ons ter onsterflijkheid!

Guido Gezelle

(*) Ten tijde dat Hugo Verriest pastor was te Wacken, kwam daar eene hevige pokziekte onder
de dorpbewoners uit te breken. Op gevaar van zelf door de kwaal aangetast te worden ging
de goede herder dag aan dag zijn zieken bezoeken en hun lichamelijk en geestelijk bezorgen.
Hij verwierf voor zijne heldhaftige handelwijze het kruis voor moed en zelfopoffering. De
dorpbewoners wilden hem feestelijk hunne dankbaarheid bewijzen. Te dier gelegenheid
dichtte Guido Gezelle deze tot nu toe onuitgegeven verzen die door twee meisjes in bijzijn
van het dorpsbestuur werden afgelezen. (N.d.R.)
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Heer Pastor...
Heer Pastor, na zeer korte stonden
zoo zullen, een voor een geschonden,
de blommen die ons hand u biedt
vervallen en vergaan tot niet.
Dat zij zoo! Wat en schendt op aarde
de dood niet, die de zonde eerst baarde?
Geen blomme en bloeide er, kleene of groot,
och arme, die daar vrij van schoot!
Toch neen, Heer Pastor, sterk in 't bloeien,
te Wacken zal een blomke u groeien;
- al wierd het ons gezichte ontzeid,
een korten tijd - 't heet dankbaarheid!

Guido Gezelle
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Het Lied mijns Harten(*)
I
Er is geen hart dat niet zijn liedje kwedelt;
Er is geen liedje dat zijn hart niet loont.
o Harte mijn, zing op vooral wie bedelt!
o Harte mijn, zing op vooral wie troont!
Neen, neen, zij is geen tranendal, deze aarde,
Waarboven God zijn sterrenmantel strekt.
Mij is natuur, hoe z'immer baart en baarde,
Een jonge vrouw die levenslusten wekt.
Wij dolen om in 't donker, ja, mijn Vrinden;
Maar in dien nacht schiet ieder brein zijn licht.
Denkt door, denkt door, gij zult de waarheid vinden,
En hem die weet, straalt vreugde van 't gezicht.
Spreekt niet zooveel van haten en verfoeien.
Wie mensch is, faalt; ik reik hem hand en zoen.
Laat onzen haat alleen voor zulken gloeien
Die liegen, liegen, wetend wat zij doen.

(*) Dit gedicht van Julius de Geyter werd reeds in zijne verzamelde werken opgenomen. Wij
waren zoo gelukkig het handschrift weer te vinden met de hartelijke opdracht die tot nu
onbekend bleef en hier voor de eerste maal gedrukt wordt. Zoo komt een der voormannen
van het oude dichtersgeslacht nog meedoen in de hulde van heden. (N.d.R.)
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II
Er is geen hart dat niet zijn liedje kwedelt;
Er is geen liedje dat zijn hart niet loont.
o Harte mijn, zing op vooral wie bedelt!
o Harte mijn, zing op vooral wie troont!
Wie schiep, wie schept? Wie kan de ruimte meten?
Wie meet den tijd? Wie stort mij denkkracht in?
Bij welken naam men zulke Macht moog heeten,
Ik buig mij neer, bewonder en bemin!
Schenk mij het lot landouwen noch kasteelen,
't schonk mij de kunst, de Kunst en haar Gebied:
Zoo Cresus ooit zijn schatten uit moest deelen,
Hij deelde niet wat sprankelt uit een lied.
Kom, Moederlief, laat u mijn schouder steunen;
Vrouw, schoone vrouw, begeestre mij uw blik;
Kind, doe het huis van uw gejubel dreunen; Dan heeft geen vorst een koninkrijk als ik!

III
Er is geen hart dat niet zijn liedje kwedelt;
Er is geen liedje dat zijn hart niet loont.
o Harte mijn, zing op vooral wie bedelt!
o Harte mijn, zing op vooral wie troont!
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Volk, eerlijk Volk, in armoede en ellende
Sleept gij den last des levens langs uw baan...
Nam zooveel ramp met al mijn bloed een ende,
Ik liet het vloeien als de pelikaan.
Mijn land, mijn stam...
Oud-Vlaandren, reuzen moeder,
Diep zonk het kroost der Klauwaarts in 't verderf.
Heerscht niet de Gal, de vijand, op uw erf?
Ach! reik de hand tot Nederland, uw broeder!
Hebt één gebied als ééne taal!
Laat ééne vlag heur trotsche banen
Doen wappren over d'oceanen,
Op Insulinde en in Transvaal!
Er is geen hart dat niet zijn liedje kwedelt;
Er is geen liedje dat zijn hart niet loont.
Zóó, harte mijn, zingt gij voor al wie bedelt;
Zóó, harte mijn, zingt gij voor al wie troont...

1876
Julius de Geyter
Aan Hugo Verriest! den dichterlijken Priester, dien ik hoogacht en
liefheb. Antwerpen, één dag na het XIXe Taal- en Letterkundig
Congres.
J.d.G.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

251

Uit eene ‘Ode aan Hugo Verriest’
Waar, in onze eenzaamheid, aan onze moede handen
de zwoele zoetheid van een droeven zang ontvliet;
waar uit ons kokend brein, daar alle koortsen branden,
gulpt, overstelpend-rijk, het leed-beladen lied;
waar, wrak en wrokkend, wij: de norschen en de trotschen,
in wie vergeefs de liefde een weigre vrees bekampt,
in 't duister staan, maar dragen 't hoofd gelijk een rotse,
waarop elke aanstoot als een schoone vonke schampt;
waar we, eigen schoonheid óngenood en nóoit ontgonnen,
te schittren staan ten doem en spijt van onzen rouw:
daar rijst en staat uw beeld in 't bolle licht der zonne
en legt aan ons verdriet uw troostelijken schaâuw...
- Gij staat. Gij wilt niet zijn dan donkerheid. Gij teekent
de donkre statigheid ter luchte van een beuk.
Doch heel de hemel breekt zijn strale' aan deze', en brekend
is sparklend aan zijn kruin, 't uitspattend straalgebeuk.
Hij staat. Zijn weze' is donkerheid. Maar zijne branken
zijn glanzend niet alleen van glimp'gen zonne-gloed:
't is of uit 't eigen lijf gaat door zijn loovren wanken
in goud-gedein de blijde schoonheid van zijn bloed.
Hij is, de rust'ge reus, aan alle horizonnen
een leen'gend-zoete zékerheid, van wáar men schouw'.
- Zóo rijst en staat uw beeld in 't bolle licht der zonne
en legt aan ons verdriet uw troostelijken schaâuw...
..........

Karel van de Woestyne
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Hugo Verriest
Niets geldt zoo zeer voor de menschen op den aardbodem, dan het zelfstandig streven,
het zich-geven aan eene algemeene noodwendigheid.
Wij noemen hier, algemeene noodwendigheid het ‘stambewustzijn’.
Of het wakker maken van het stambewustzijn eene noodwendigheid kan genoemd
worden, hoeft niet bewezen te worden.
Beschouwen wij enkel dit: de volkeren op den aardbodem bewonen allen eene
bepaalde landstreek door bijzondere kenmerken vastgesteld: klimaat, aard van den
bodem, voortbrengselen enz. Dezen verplichten de bewoners die of gene levenswijze
aan te nemen. De beschaving, de wetenschap, de kunsten en letteren zullen daarvan
afhankelijk zijn.
Barbaarsche volkeren, zijn die welke geene beschaving hebben. Hun diep
zelfbewustzijn dient opgeleid te worden. Zaken van stoffelijken aard komen alleen
bij hen in aanmerking. Daarom ook staan ze op den laagsten trap der menschelijke
ontwikkeling.
Stammen zijn beschaafd, wanneer zij zich eene levensvaardigheid hebben
opgemaakt, in nauw verband met hunne landstreek, wanneer hunne levensbehoeften
de werking van alle menschelijke vermogens vergen. Daardoor kunnen zij zich de
grootste som geluk geven welke de mensch op aarde genieten kan.
Hun zelfstandig zijn en het uitstralen van gezonden invloed is hunne kracht en de
oorzaak dat ze hoog staan op de ontwikkelingsladder.
Door ‘geluk en genieten’ moet hier niet begrepen worden: dat geluk, welk
verkregen wordt door verdorvene en hartstochtelijke gewoonten, die stam en mensch
in hun eigen en hunne nakomelingen verzwakken, doch wel dat genot en geluk, dat
het menschelijk bewustzijn verdiept, verruimt, veredelt en daardoor ook in
rechtstreeksche samenwerking is met natuur- en geesteswetten.
Gewoonten en levenswijzen, tegenstrijdig met die geestes- en natuurwetten, zijn
de oorzaak der ontbinding van de innerlijke bestanddeelen der ziel van een volk, van
een individu.
Dat volk dat geene ware levenskracht meer bezit, wordt door de
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vooruitstrevende menschenmassa niet meer in aanmerking genomen.
Verzwakt, verstooten, verdrukt, verwatert het weerstandsvermogen. Natuur- en
geesteswet is niet meer de levensbron. Gewoonten en levensbegrippen, vreemd aan
de streek, dringen in en dooden alle plichtbesef. ‘Plichtbesef’ het innerlijk bestanddeel,
is niet meer; het zelfbewustzijn is zonder vasten grond en heeft gebrek aan aanpassend
geestes- en gemoedsvoedsel. Door zedelijk verval is de stam de barbaarschheid nabij.
***

Om wederom de vroegere hoogte te bereiken, den eerbied en de waardeering op te
wekken, moet gansch de weg van onbeschaafd en miskend ras, beloopen worden,
tot dien van levenskrachtig volk. Er moet opnieuw beleefd worden, de schimp en
spot en razernij van den indringer. Er moet opnieuw gezwoegd en gestreden worden,
door dagelijksche inspanning en onverpoosd willen en werken. Opnieuw moet
verkregen worden de levensvorm eigen aan dat volk, op die plek der aardkorst om
in en door dien vorm te komen tot de hoogst mogelijke ontwikkeling, daar waar men
van het betrekkelijke vertrokken zijnde, gekomen is tot het algemeene, waar de
beschaving eenen wereldschen vorm verkregen heeft en dit alleen door den drang
naar volmaakter ontwikkeling van het menschelijk bewustzijn, met altijd als grondvest,
den ‘eersten steen’, gelegd door den oerstam.
De herwording van een tenietgaanden stam is dus niet het gevolg van een
betrekkelijk feit.
De gebroken gulden ketting der overlevering van het stambewustzijn en dezes
hoedanigheden, aaneenschakelen, geschiedt niet door de willekeurige werking van
een individu. Veel dieper heeft dit zijn ontstaan, en wel:
In het gemoed, in de ziel, waar ieder eene heilige en ongeschonden plek heeft en
waar berust, het oersap, onvergankelijk nalatenschap van onzer voorvaderen
heldenstrijd ter overwinning van duisternis en zelfzucht.
Het kwijnende hart door onderdrukking en vernedering, door verminking en
overmatig indringen van vreemde bezinksels in uitersten nooddruft gebracht, wordt
enkel uit zijne verdooving gewekt door de knagende pijn der diepe wonde langs waar
de oersappen als bijtende zouten de verkankerde lippen afknagen.
De herwording is bij een volk een algemeen feit. Te alle kanten ontstaan er stralende
schichten van diepe verontweerdiging. Eerst
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nauw zichtbaar, doch groeiend in kracht en duur en lichtvermogen. Als een aankomend
onweder in de verte hoort men den rollenden donder, als ver kargebol. Horizon en
hemelspan verdonkeren en wekken zenuwspannende toestanden. De oerziel, met
menschenbloed heldhaftig opgebouwd, door onrustwekkende gevoelens en gedachten,
spreekt tot het sluimerend zelfbewustzijn, dat geeuwend en uitrekkend zich opricht.
Eens daargekomen is het terugtrekken bijna niet meer mogelijk. De onmetelijkheid
der taak en de schijnbare onoverkoombare moeielijkheden doen terug deinzen. Doch
iets statigs en plechtigs, diep in ons, als een van overal komende drukkende kracht,
duwt vooruit, opent geest en gemoed en doet meêdoogend de ellende der
teneêrgedrukte stamgenooten oprijzen.
Onvergetelijke oogenblikken waar het zien van zedelijken en geestelijken
ondergang, brandend in het open gemoed zijn binnengedrongen als bitterdroevige
doch lavende druppelen. Bitter door de pijn, doch lavend als krachtgevend middel.
Nimmer zal voor oogen verdwijnen, het beeld van droefenis maar ook nimmer zal
uit het gemoed gaan, de plicht tegenover zich zelve en zijn volk en zijn stam en
tegenover geheel het menschdom.
Dit plichtgevoel zal spreken van zelfstandig zijn in denken, voelen en handelen,
naar eigen aard en zeden; zal zeggen dat, door gelijkheid van aard en zeden, en dorp
en stad en streek, den mensch heilig zijn, omdat hunne vrijheid de zijne is, en de
zijne de hunne; dat alle vreemde levenswijze of mode in denken en handelen vijandig
zijn van vrede en rust en innerlijk geluk.
Dat ieders plicht is: werken tot het verheffen en het veredelen van zich-zelf en
daardoor ook van anderen en van zoo goed mogelijk te doen, wat moet gedaan
worden. Dat de geestelijke, zedelijke of stoffelijke minderheid van anderen den
geheelen stam treffen en dat dit alles niet moet geschieden om zelfstandig en vrij en
ontwikkeld te zijn, maar omdat het de eenige en algemeene plicht is van den mensch,
het zelfbewustzijn te verheffen om het dieper en juister begrip van het Eeuwige en
onvergankelijke te verwerven. Begrip dat de onuitrukbare overtuiging in het gemoed
neêrlegt van het ‘vrede en geluksbestaan’.
***
Hij, die op het oogenblik der herwording van een volk ter wereld gekomen is en vóór
zijn oogen het beeld van stoffelijke zedelijke en geestelijke armoede van den stam
heeft zien oprijzen, hij die

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

255
getroffen en geroerd is door de minderheid van zijnen evenmensch en stamgenoot,
kan dan ook wanneer hij 't hart op de rechte plaats heeft, niet meer te kort blijven
aan zijnen plicht als mensch en stamgenoot. Zijn leven lang zal eene poging zijn
door woord of daad of wat het best bevalt, het diep gevallen plichtbesef te wekken
bij al wie hooren kan en zien en voelen. Het zal voor hem een apostolaat en heilig
levensdoel zijn. En nimmermeer tot aan den dood zal er gerust worden. Trots alle
moeilijkheden en tegenwerkingen van allen aard, stoffelijke en geestelijke, zal maar
een ding gelden: den ontredderde de hartklopping doen gevoelen die van in den
oorsprong de kern is geweest, het innerlijkste levensbeginsel.
Met diep betrouwen in de toekomst en eene groote hoop in het gemoed, zal hij
dagelijks onverpoosd en geduldig werken om het grootsche doel en op Gods genade.
Het zijn immers toch ook menschen zoo als hij, die een klaar begrip en inzicht
kunnen hebben van wat ze zijn, kunnen zijn en worden, en van wat niet mag zijn van
wege de natuur en de Almacht zelve, zij die zoo misvormd en misleid, en
wangedrochtelijk voorkomen, zoowel die in weelde verkeeren, als die in armôe
gehurkt hun leven slijten.
Ja, zonder rust is hij, die eens gevoelt wat vreemde overheersching is, en nimmer
meer ontgaat het schimmige beeld van vreemden dwang op den ontaarden stam.
Overtuigend is hij dan ook, medeslepend toonbeeld, geestdriftig levensgezel; hij
die eens de zending begreep van mensch en stamgenoot.
Welke andere plaats dan ook kan men aan Hugo Verriest geven zoo niet die van
geestdriftig, overtuigend en medesleepend toonbeeld voor Vlaanderens herwording!
Onverpoosd, gansch zijn leven door, naar het voorbeeld van zijnen meester, den
grooten werelddichter Guido Gezelle, heeft hij gestreden. Het goede zaad heeft hij
geworpen overal waar hij immers kon. Met weerdige begeestering heeft hij de
sluimerende oerkracht zijner medemenschen aangewezen en opgeschud en dit met
eene wondere welsprekendheid en menigvuldige geestrijke beelden. Hij heeft de
wonden van zijn volk, de oorzaak en de middelen tot ontsmetting aangetoond.
***

Lang en bijna mager opgeschoten, iets wat verdikt met de jaren,
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fier doch zonder verwaandheid. Het hoofd recht op de kloeke schouders, de fijne
haviksneus, scherp vooruitgebogen, verraden, eenen wakkeren en slimmen mensch;
de oogen die strak op het doel in de wijde en ruime geesteswereld gevestigd blijven,
scherpziende oogen, die ook minnelijk en medegevoelend kunnen toezien, oogen
waardoor zijn breede en mêedoogende ziel uitvloeit, oogen die de heilige
verontweerdiging van zijn gezond gemoed zullen uitstralen, die om zoo te zeggen
de kracht schijnen te bezitten in het donker der toekomst te dringen, de glorie ziende
die den stam te wachten staat; die scherpziende oogen, waarboven kalm en grootsch
het breede voorhoofd zich verheft, waarachter kokend als in een vulkaan de ruwe
beelden en zoete zinsvormen worden gaar gemaakt. Dit alles, en neus en oogen en
voorhoofd, onderlijnd door een met dunne lippen omzoomden kleinen beweegbaren
mond, boven eene kortafgeteekende, ietswat vooruitstekende koppige kin, een mond,
waaruit eene onzeggelijke schat van vurige overtuigende welsprekendheid kan vloeien,
dat alles, zeg ik, komt mij vóór als van een edel mensch, die bewust en gelaten doet
wat zijne medelijdende ziel hem ingeeft. Soms komt hij me vóór met het uitzicht
van eenen roofvogel, bijtend en pikkend, dan weer eens fijn schertsend of goedwillig
en geestig als een meester; soms ook vermanend of verkondigend op profetischen
toon. Doch het volledigst vertoont hij zich, Hugo Verriest, in zijne volle waarde van
zielroerenden strijder, wanneer het geldt de schoonheid van Vlaanderens ziel en van
Vlaanderens taal; wanneer hij overstelpt is van Goddelijke poëzie en iedere
toehoorder, onweerstaanbaar het spel volgt van zijn fijngeslepen lippen, die wijd
open of bijna toegenepen, rond vooruitstekend of platgedrukt en gerokken zijn op
de mondholte, dit alles naar gelang der klanken en tonen, noodig om den
geestesrythmus te verkondigen der diep geroerde ziel die trilt door Vlaanderens
herlevende oerziel in het begeesterende lied van Guido Gezelle.
Zoo komt me Hugo Verriest vóór als mensch.
Raymond De la Haye
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De Voordracht
Een vroom gezelschap zit ter stille zaal
vol weidsche schemering en luchtren praal
naar 't zoete woord des Wijzen Man's te wachten,
dat woord een schat, een wereld van gedachten,
een geestlijk maal waaraan de ziel zich voedt,
een bron van wellust en een levensvloed.
Daar staat de spreker statig opgerezen,
met stillen monkel, helderstralend wezen,
hij Neerland's liev'ling, wiens aanwezigheid
een vreemden toover door de scharen spreidt,
een geest van opgetogenheid en wonne.
Daar vloeit het woord lijk water uit de bronne
en door de diepste stilte suizelt zacht;
't is lijk een licht dat opgaat in den nacht.
Gerust en kalm is 't denkend brein aan 't baren.
De Ziener laat zijn arendsblikken waren
op heden en verleden; helder ziet
hij 't worden van de toekomst in 't verschiet.
Zijn gloed van geestdrift doet de boezems gloeien.
Zijn stille weemoed doet de tranen vloeien.
Zijn hand wijst op naar hoogren zielestaat.
Zijn oproep spoort de drift tot mannendaad.
Zie 't oude Vlaanderen in glansvertoogen
herlevend wandlen voor de wondrende oogen.
Gezelle leeft in eenvoud; en zijn lied
bekoort de weiden langs den Mandelvliet.
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Hij zingt het veld vol levendgroene baren,
't geboomte vol van kwinklende orgelaren,
den christen landman op zijn akkerland
den grooten Schepper en zijn zeegnend' hand.
Dan Rodenbach leidt op de jonge scharen
die met den blauwvoet door de wereld varen.
In trotscher pogen spreidt zich de arendsvlerk
en peilt de diepten van het donker zwerk.
Men hoort 't geruisch van verre stormen wagen.
De heldenvoortijd schijnt weer op te dagen.
O dichtergave, goddelijke gunst
o zoete toover, aller kunsten kunst,
wie kan u toomen of uw vrijheid kluistren
uw adem smachten of uw licht verduistren.
Lijk 's menschdom's uitzicht zijt gij onbeperkt.
In uw betrachten vaâmt g' en overvlerkt
het breedst bereik van alle wetensvelden;
en van de boeien vrij die eens u knelden
erkent gij nog alleen een hoog gebod:
almachtig ijvren in den dienst van God. Hoe luistren Vlaandren's jonge zangerskoren
hoe dringen zij om 't levend woord te hooren
lijk Braga's kind'ren dorstig naar het lied
tot bij den Skald die de eedle dichtkunst biedt.
Dan staan zij op met hoop en grootsch betrouwen
en spreiden 't leven over Vlaandren's gouwen
en wijden aan den strijd hun drift en kracht
tot dat de grootsche droom eens zij volbracht
en Vlaanderen aan gevaar en dood ontheven
in taal en aard en godsdienst moog' herleven.

D. Vanhaute
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Eerw. Heer Hugo Verriest en de Studenten
Uit mijn leertijd in het klein Seminarie van Roeselare, heb ik, in hert en geest, twee
beelden door het leven medegedragen - en 'k heb maar even de oogen te sluiten, om
ze te zien opdagen, uit mijn hert, voor mijn geest, alle twee te gelijk, zooals ze in
mij zijn, blijven, en blijven zullen, in hun volle en ware aanschouwelijkheid - althans
zooals ik ze in levende lijve kende en beminde, over wat in-de-dertig jaar.
'k Noem ze: eerw. Heer Hugo Verriest en eerw. Heer Alfons Vanhee.
Ik noem ze tegelijk, omdat ze onafscheidbare vrienden waren - en omdat ze samen
even hoog rezen, in de algemeene achting, de fanatieke bewondering en de warme
genegenheid van de studenten.
Ze waren de goden van de studenten. Eerw. Heer Verriest, leeraar van Rhetorica
en hulpbewaker van het pensionaat, was de god van de groote leerlingen in het
internaat en de bijstaande god van de kleine studenten. Eerw. Heer Vanhee, leeraar
van het zevende fransch, was de god van de kleine studenten en de bijstaande god
van de ouderen - en zoo rezen samen op één troon, samen en onafscheidbaar - en
maakten ze de tweevuldigheid uit, die niet een student uit die tijden vergeten zal.
Die tijden zijn lang voorbij - en toch zal niemand van hen die ze beleefden hun
nagedachtenis verliezen, maar altijd met zalige voldoening er op terug blikken.
En nu we oud geworden zijn en veel gehoord en gezien en ondervonden - en over
alles grondig nagedacht hebben, - nu moeten we besluiten, dat het toen wel wezenlijk
de labeur- en zaaitijd was, op het veld van onze jonge, ontvankelijke, kristene en
vlaamsch zielen - en dat leeraren Verriest en Vanhee de groote labeurders en zaaiers
en wel vooral hervormers waren.
Ik spreek niet enkel van de groote en geleerde mannen, die zij naar hun eigene
ziel gevormd hebben, maar zelfs van hen die alhoe-

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

260
wel in geruimen tijd er beperkte studies deden - toch door de aantrekkingskracht, die
straalde uit die twee groote opleiders, betooverd en medegesleept, een heerlijk en
rotsvast ideaal door het leven blijven behouden en betrachten.
Dan waren het moeilijke tijden, maar toch goede, alhoewel de belokene - en God
gave dat de nieuwe tijden niet te gemakkelijk wezen, opdat de arbeid nooit slabakke,
de arbeiders niet verwijfd worden en het veld niet braak blijve, - want het is in
stormweer, dat de boer het hardst doorwerkt, om zijn land te bekleeden, zijn oogst
aan het kwaad weder te ontstelen - en zijn schuur te vullen.
Eerw. Heer Verriest en eerw. Heer Vanhee waren dus eens samen - en eens in het
algemeen met de studenten.
Ik zeg in het algemeen, want noodzakelijk en zeker, ging hun oog en hert meest
over, tot deze onder de leerlingen, in dewelke iets stak, dit is: tot de verstandigste en
strijdlustigste blauwvoeters - en deze weten te spreken over de goede raadgevingen,
de sterke aanmoedigingen en innige genegenheid dier twee groote meesters.
De raadgevingen waren er dan uiterst noodig - en de studenten wisten waar die te
vinden, altijd zeker en ook in het duikertje.
Viel er iets te zeggen op het gedrag van den een of den anderen leerling, ofwel
ging deze wat al te ver en te onvoorzichtig door, in zijn strijdlust voor de vlaamsche
zaak, zoo werd hij op het gepaste oogenblik - en tusschen vier oogen - bij leeraar
Verriest geroepen - en niet zoohaast had de jongen dat onvergelijkelijk edel, schoon,
rozerood wezen en die prachtige oogen, vol zieluitstrooming, en dien zoeten glimlach
op de fijne lippen van den beminden meester aanschouwd, of hij was reeds
overwonnen en bereid tot volle gehoorzaamheid.
Niet een student kon de ontvangsten bij leeraar Verriest vergeten - en meermaals
hoorde men de jongens onder elkaar rullen: hij is een tooveraar!
Met leeraar Vanhee was het al ver gelijk; hij leidde zijn jongens met vaste hand,
doch zonder gebijt, - en deed hij juut, ze gingen juut - en deed hij gerre, ze gingen
gerre, zonder te steigeren of den kop te schudden.
Zoo frisch van wezen leeraar Verriest was, zoo zwart, zoo helledonker-zwart was
leeraar Vanhee: een lang scherp wezen, met twee diepe, donkere, bewolkte oogen
en daarboven een verstreuvelde donker-zwarte kobbe.
Donkere oogen, ja, doch tintelend van doenigheid en levenslust - en stralend ook,
van suiker-zeem-koekegoedheid; van hem, even
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als van leeraar Verriest, mag er stout gezeid worden: ze waren hert, één en al hert,
van hun hoofd tot hun teenen - en ze waren dan ook meester van al de jongens, die
door dijken en bramen zouden gesprongen hebben, op een half bevelteeken van
hunne hand.
Sommige oningewijden denken, dat het er slecht toeging in die tijden - en de
meesters en leerlingen veel ijzer moesten eten, doch ze hebben het mis op; nooit
zullen er heerlijker tijden meer dagen, zelfs voor degenen, die moesten boeten voor
allen - want uit de bitterheid is voor hen de glorie ontstaan.
Neen, als subbedutten liepen er noch meesters, noch leerlingen; ze gingen er met
den kop boven, bewust van hunne wordende macht, geruggeleund en gesteund, den
een tegen den anderen - en vielen er hagelsteenen, ze schudden die van hun kop en
loechen naar de vlage.
Ze waren mannen, van den kleinen bubbel tot den rhetoricaander toe; - ze waren
mannen en ze stonden vernibbeld in den strijd, vol leute, te slaan en slagen te
ontvangen - en voor een glimlach van hun twee groote meesters, vergaten ze al de
valsche noten, die soms hun ooren baloorig mieken.
En ging het al eens wat gràve in de eetzaal van de leeraars, dan haalden die heeren
zooveel te meer hun hert op, als ze het kotje schoon hadden, buiten ongewijde oogen.
'k Zal nooit 's levens vergeten, wat leeraar Vanhee uitmat, als we nog in het zevende
fransch waren.
Omreden een leerling uit Rhetorica aan kniegezwel leed (zoo ik mij niet vergis in
1875) werd de verwisseling van lokalen gedaan - en de rhethoricaanders daalden uit
den hooge, van onder het belvedère en kwamen huizenieren, in het lokaal palend aan
onze klas. De twee plaatsen waren verbonden met eene middendeur en op zekeren
dag ('k zie het nog voor mijne oogen gebeuren) verliet leeraar Vanhee het gestoelte
en stapte hij recht op de scheideur toe, die hij met een klein spleetje openstak; dan
beval hij met zijn donderstemme: C. St., ga naar het bord en doe de volgende
rekenkundige bewerking.
Dan gaf hij voortdonderend het vraagstuk op - en als dit nu, onder sterke bevelen
van: ‘hooger op, jongen! 'k hoor u niet!’ woordelijk en schriftelijk en luid, helder-op,
in volmaaktheid opgelost was, riep hij den leerling toe: uiterst wel, Constant, zulke
dingen kunnen u later dienstig worden!
Op die woorden brak er in de Rhetorica een oorverdoovend schatergelach los,
zoodat er de ruiten van dansten. Later vernamen we, dat leeraar Verriest hetzelfde
vraagstuk (dat zeer moeilijk was) eenige dagen te voren in zijn klasse op te lossen
gaf - en dat niet
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een zijner leerlingen, die spijze uit vroegere jaren had kunnen verteren; - hij had bij
geval dat historietje aan vriend Vanhee verteld... en daar!
Nog een, om te bewijzen, hoe die groote meesters de bitterheden van dien tijd,
met alle slach van guitenstreken en jongenstrekken van hun nekken schudden.
Zoo gebeurde het, dat een jonge student, van de spreekzaal tot de speelplaats terug
komend, ongenadig geroep hoorde, in de eet- en tooneelzaal van het internaat; op de
toppen van de teenen sloop hij tot bij de groote dobbele deur, duwde het spleetje een
weinig wijder open en loerde naar binnen. Tenden de dertig-meters-lange tooneelzaal,
op het verhoog, stond leeraar Verriest, met den rugge naar leeraar Vanhee, die
eveneens met zijn rugge naar zijn vriend Verriest gekeerd heel tenden, al den anderen
kant van de zaal, met zijn handen in entonnoir aan den mond, aanhoudend tierde:
Huu goo (Hugo) - en die Huu was uitgetrompet en die goo uitgedonderd. Van op het
verhoog klonk het antwoord: Fons tenn (Alfons) - en die Fons rees lijk leeuwerkzang
en die tenn stierf zoetjes uit, lijk de wind die afvalt.
Waar zijn de tijden heengevaren!
Helaas! eerw. Vanhee werd betrekkelijk jong weggemaaid, doch in het hert van
zijne ontelbare vrienden blijft zijne gedachtenis met liefde bewaard.
God dank! onder ons bezitten we nog den grooten meester, pastoor Verriest, aan
wien gansch het Vlaamsche land nu een huldebewijs voorbereidt, dat hoe schitterend
ook, toch de verdienste van den gevierden man niet zal kunnen evenaren.
Geen vruchten zonder vruchtbaren grond en zonder goed zaad; geene schoone
vruchten ook, zonder een goede zaaier. Die beste zaaier is Hugo Verriest geweest.
Hij is het die ten grooten deele het land vruchtbaar miek, het zaad uitkoos - en dit in
den ontvankelijken akker met volle grepen rondstrooide - en nu, bejaard, doch
bewaard, ziet hij, als een benedictie Gods, den rijken oogst over gansch zijn dierbaar
Vlaanderen spokkend rijpen - en mag hij met den neerstigen landman uitroepen: God
zij gedankt! we hebben sterk beschot te wege.
E. Vermeulen.
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Vlaanderen
Ik mag u liefdevol bezien,
mijn Beatrijs,
mijn Vlaamsche veld! Ei, ik verdien
de weelde niet,
die mij vervult, tenzij misschien,
omdat ik liet
om uwentwil veel weelde varen!
O Beatrijs, wie 't edel vlas
een kleedsel weeft
teer-groen, blauw, gulden, naar zijn was,
oh, Vlasgodin
oh Vlaamsche Pallas, 'k voel nu pas,
hoe 'k u bemin
met kracht van 's levens middenjaren!(1)
Ik juich, waar haver ou u belt;
u tarwe kwelt,
u koren streelt, de malschheid zwelt
van 't sappig ooft,
waar 't zij welk kruid uw mildheid meldt,
en moeder looft,
oh, moedermilde Vlaanderen!
Uw Schelde-gordel is smaragd,
is zonnevuur.
is maneglans, is starrenpracht,
verbeeldend wat,
van uit den hemel haar toelacht,
zij, nimmer mat,
bestendig schoon door staâg veranderen!

(1) cfr. Dantes Inferno I.
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En, 'k voel het, Vlaanderen, gij zijt Vree,
Gij kent geen haat en - nijd! Hier is 't de veilige ree,
de rust en peis,
voor hen die kermden op een zee
van barning grijs.
Hier, bij U, kan ik, Vlaanderen, rusten!
Doch neen, ik wil, oh Beatrijs,
Den weg opgaan,
dien gij, van oudsher Vlaamsch en wijs,
uw minnaars toont.
Ik wil met U naar 't Paradijs,
waar Jesus woont.
Is Vlaamsch-zijn niet naar-hemelen-lusten?

Opdracht
Verriest, omdat ic vlaminc ben,
door U, die met uw pen
mij vlaminc hiet te blijven,
heb ik dit lied aan Vlaanderen willen schrijven.

Londerzeel
Jan Hammenecker

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

265

Herinneringen
Ik denk nu: Verriest; en terstond daarop, zonder overgang, een nieuw gepeins ontstaat:
Rodenbach. Die twee denkbeelden zitten daar ergens in een zelfde winding van mijn
grauwen hersenbast vergroeid, cel tegen cel, vezel aan vezel, zoodat de stille trilling
van dit een al dadelijk overbeeft op 't andere.
Ik had in de studiezaal van 't college van dien wonderbaren Hugo Verriest gelezen
in een klein blauw binnengesmokkeld boekske: de Vlaamsche Vlagge; 't lag in de
schemering op mijn knieën, onder den lessenaar waar boven op dan Julius Caesar
zijn Gallische-oorlogsplannen in 't volle gazlicht uitlei ter oefening van mijn geheugen;
hoe dikwijls heb ik toen de les goed gekend?
Doch hadden ze nu maar gevraagd om op te zeggen, halve uren achter elkaar, en
krak van buiten, uit een ander on-klassiek boek, dat heelemaal 't einden in de diepe
donkerte van mijn pupiter recht over eind stond plat tegen den achterwand: Al de
Gedichten van Albrecht Rodenbach!
Die tijden gingen door; in ons jonge droomkoppen bleven hangen twee beelden:
Verriest, Rodenbach, innig verbonden in hun abstrakten aanblik.
En we gingen naar Leuven ter Hoogeschool studeeren en student zijn. Het wierd
toen het voorjaar van 1905, meen ik, en er waren feesten bij de Vlaamsche studenten:
het twintigjarig bestaan der Oost-Vlaamsche, Limburgsche en Antwerpsche
gouwgilden, zoo luisterrijk worden gevierd.
Toen droegen we nog niet op 't hoofd de Duitsch-Vlaamsche pet, noch snoerden
om de borst den kleurband onzer streek, maar
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binnen in 't hoofd woonde vast het bewustheidsgedacht en binnen ons borst klopte
't hart zoo warm en feestelijk blij.
Daar stond op 't program: onthulling van eenen gedenksteen in den gevel van 't
huis waar Rodenbach woonde jaren te voor.
Dat moest gebeuren den Zondag voormiddag en Hugo Verriest zou komen.
Den Zaterdag namiddag was het jubileum begonnen, met het toeslaan der cursussen,
een huppelenden optocht waarbij veel gewuif van kleurige vaandelen, gezwind
gezwaai van armen, luide liederen, donkerbruin gelegenheidsbier en ja ook
schuimwijn.
Hoe laat het was en welk weer, toen ik dien Zondagmorgen wakker werd, dat en
weet ik niet meer, studentenuurwerken zijn dikwijls heel wat onregelmatig; maar
tegen mijn gewoonte sprong ik dadelijk het bed uit, maakte me fluks gereed en stapte
gejaagd, hoogst waarschijnlijk zonder ontbijt, (cfr de 2 laatste nummers van den
Zaterdagschen feestwijzer) recht naar de Kortestraat die leidt van Leuvens Groote
Markt naar zelfder stede Oude Markt die 3 maal grooter is.
Daar stonden reeds de studenten dicht bijeengetroppeld. Ter hoogte van het tweede
verdiep eens kleergoedwinkels was een grauwe linnen doek gespannen, ik denk zoo
wat van een goeie meter vierkant; er waren ook weer veel vaandels en luide
stemmengezoem, dat weet ik nog heel zeker; alles immers wat nu volgen gaat weet
ik zoo zeker niet meer; lustrum vieren is voor studenten niet een even heilzame
geheugenoefening als Latijnsche teksten blokken; doch zien, met mijn oogen toe o!
nog wonderklaar!
Ik zou, nu dat ik hier aan 't schrijven zit, ter kontrool, kunnen gaan zoeken in den
koffer papieren en prullen die, nu straks drie jaar geleden uit Leuven hier aankwam
- en nog wacht op uitpakking - en waar ik heel zeker feestwijzers en verslagen uit
dien tijd bij vinden zou, - maar ik en wil niet, neen ik: kan iets dat nu op dezen stond
zoo scherp omlijnd en levend geboetseerd voor d' oogen staat, kan dat schimmig
zijn? ben ik begoocheld - lijd ik aan zinsverbijstering? Het geeft niets, is het niet
waar, het moest dan maar waar zijn?
De dichte troep der studenten schoof uit een, zakdoeken, klakken, hoeden en
stokken vlogen omhoog, een groote schreeuw sloeg de lucht in met daverend applaus:
eene zwarte priestergestalte met een breedgerande hoed en een lange sjerp om den
hals: Hugo Verriest; hij dringt door de jubelende jeugd, rijst rijzig op de stoep van
't huis boven de jonge koppen, hij spreekt... ik hoor niets, ik zie alleen zijn fonkelende
oogskens, zijn wonderlijk monkelend lippen-
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spel; het doek valt weg, ik zie in gouden flikkering op blauwgrauwen steen: Hier in
dit huis woonde Albrecht Rodenbach.
Als een torenhooge vlammengloed sloeg de geestdrift in jubelen en juichen uit de
borsten der Vlaamsche knapenschap tusschen de huizen der smalle straat hemelwaarts;
ik pinkte een traan weg. Schoon; onvergetelijk schoon: Hugo Verrist te zien den
eersten keer en boven in nieuwbinkende gulden drijfletter, in durend arduin den name
Rodenbach.
Verriest-Rodenbach-onafscheidbaar in denken en voelen van jonge Vlaamsche
droomers.
En jaren vloden.
We maakten examens, een, twee, drie, vier, vijf. - We waren bezadigd geworden
in alles; 't allemaal bezonk 't een na 't ander; ons eerste contemplatieve liefde verging
in wazigen rook - fezelde uit - onzichtbaar, - ons jeugdvizioenen verbleekten in
ontleedzalen en klinieken, dweepen en droomen werd stil overwegen en laten
vastgroeien in onze hersenen en harten, 't stambewust gedacht en 't rasverknocht
gevoel, dat ze blijven konden in deugdelijken vorm het leven door.
Bijna waren we dokter. Maar toen kwam het groot verlof van 1909 met de
plechtigheden te Roesselaere.
We togen daar heen. In den trein joelden de jongere makkers, eerste of tweede-jaars
hoogstudenten en collegejongens; ze zongen maar altijd door. Wij zaten in een hoekje
bij 't vensterke, rookten een kalm pijpken - lazen gewichtig een dagblad of keken
stil naar de voorbijschijverende velden - burgerlijk; zelfs zagen we wel eens op zij
als de meereizenden het al te bont maakten en op de beschotten bonkten naar hun
naaste geburen.
We waren te Roesselaere en gingen in stoet, weer met blijwuivende leeuwenvlaggen
en huppelende fanfaren.
Op St Amandsplein stond een hoog gevaarte met grauw zeil.
De tocht staat. 't Wordt stil over de bonte menigte; het doek valt, daar lijnt in de
teere zonnelucht het bronzen beeld van den genialen jongeling, zendend van zijn
hand den blauwvoet over 't land; daar zwiert omhoog van op de eerste rij een breede
priesterhoed in heilig geestdriftgebaar: Hugo Verriest.
‘Berto - zei me mijn makker - zijt ge niet goed: ge ziet zoo bleek!’
Rodenbach's standbeeld - Verriest in levenden lijve:
Heuglijke stond!
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Drij dagen zijn, we te Roesselaere gebleven; toen ik t' huis kwam, zij mijn vader mij
‘ge zijt heesch’.
Ik was toen bijna 25 jaar en op eén examen na: Dokter in Genees- heel- en
vroedkunde.
Woensdag, 23-VII-13.
's Anderendaags bij 't herlezen der koppij.
Ik overdenke wat ik schreef en ga aan 't droomen; we dateeren 1913, nu straks
drie jaar glimmert op een deur in een verlaten dorp een mooie koperen plaat: Dokter
Van Kalderkerke.
‘Tok, tok, tok - op de deur van mijn werkkamer.
‘Mijnheer, ge zoudt moeten zoo gauw mogelijk naar 't klooster gaan’.
‘Ik kom seffens’
Ik zie naar de wanden in 't uitgaan; tegenover elkaar hangen twee portretten die 6
jaar te Leuven op mijn ‘kot’ hingen, ze zullen hier nog vele jaren blijven:
‘Hugo Verriest - Albrecht Rodenbach’.
Grembergen, 24-VII-13.
Berto Van Kalderkerke
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Hugo Verriest
Een helder woord: waarheid niet, maar een beeld,
Gegroeid uit louter lust van zin en zeggen;
Geen waan, geen wetenschap wordt in die taal geteeld
Die klanken slechts wil in haar blijdschap leggen. Een werkzaam oog: rijzende regenbogen
Spon het op 't land, door 't goed, door 't kwaad
Van menschen en van dingen die 't bewogen
Als d'eigen ziel, stil luisterend, gadeslaat. Een lucht gebaar: wat weeft het ziel en zin
Glimlachend, wijsheidsvol, door een; vol toonen
meeslepend spel van een gedacht waarin
Als schoonheidsschaadwen alle rythmen woonen. Een mensch: o neen een blomme, in dit land
- Het woud, het wijde woud van Vlaandrens leven Geplant, gesnoeid door Een, met wie verwant
Zij kleur en geur - heeft allen ons gegeven. -

18. VII. XIII.
Clemens Besseleers

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

270

Aan Pastor Verriest
Herinnering van een bezoek te Ingoyghem.
Ik heb gewandeld met den stillen Herder, over de bogende baan van Ingoyghem naar
Tieghem, onder 't waaierig lommer der krachtige olmen - met vérzicht van torens en
molens in de tinteling der heuvelachtige horizonnen.
De sterkte van den Geest sprak in tale, zuiver en goed, de felle hand, de hand eens
moedigen krijgers, toonde me 't verleden en de toekomst, als deed 't verhaal hun
beelden en daden aan de kimmen van 't leven verschijnen, over heen den zonnigen
doom der smorende akkers, der dampige weiden, der groen-purpere hellingen, die
purperder marmerden als een glanzende wolk door 't licht dreef en de groote geweldige
zonne scheen te bedelven, als een omwierookte majesteit.
Scherp van oordeel doch minzaam en toegevend, als de grijze wijsheid belofte
voelt, zoo blikt 's Pastors vinnig oog in 't gewrocht der jongeren, en ouderen, die
voor Hem toch nog zoo jong zijn, en na de hartstochtelijke kunst-liefden, na de
edelmoedigheid van zoovele jaren priesterschap, en leidinge, en geestelijke voedinge
der aards-menschen die wonen in al de hutten op de windige heuvelen of langs de
slijkerige helling-paden of in de zoete valleien, na zoovele jaren slinger en dobber
door de kleine wereld van menige kunst-omwentelingen in twee landen, na afmattende
doorworsteling en vertroosting aller ellenden van menschlik hart, - is 's Pastor's rust
nog ijverig en doelzaam, 't hart is nog jong, de Geest is sneller dan 't woord, 't woord
sneller dan 't gebaar, en 't gebaar is zwanger van zegen, zooals het woord glansrijk
van Waarheid, die lichtkrone boven een opofferend Priesters-leven.
Emiel van der Straeten
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Aan Pastor Hugo Verriest
Voorrang in 't heir der zielen hadt
ge, grijzaard, eer u Gode diep
in 't Licht voorzag langs 't bloedig pad
des Zaaiers die uw leven schiep,
en gij, mêe-zegenend betrad
dit kruis-pad dat door 't wereldsch' liep,
wijl uit uw hart voor menscheid bad
de Bron die d' eeuw'ge waarheid riep.
Nu zing' ons volk uw lof te sâam
doch gij meer prijs hecht aan een faam
die niemand weet, dan God en gij, in stilt' omtoovert u een rei
van echo's 's hemels's heerschappij: een engel noemt uw eeuw'gen naam.

Emiel van der Straeten
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Hugo Verriest den eersten keer in Holland
Heel mijn leven zal ik er blij om zijn, dat ik de éérste ben geweest, die den
welsprekenden Hugo Verriest naar Holland ontbood om te spreken over zijn meester
en vriend Guido Gezelle.
Gezelle's glorie begon in Holland reeds heerlijk te schijnen; Kloos, Scharten, Van
Eeden, Binnewiertz en anderen hadden den dichter geestdriftige opstellen gewijd.
Hugo Verriest was hier slechts aan een paar letterkundigen bekend. Een dezer,
Mejuffrouw Dr. Aleida Nijland, ried mij aan den pastor van Ingoyghem uit te
noodigen om over Gezelle eene rede te houden voor de Amsterdamsche vereeniging
‘Geloof en Wetenschap’, waarvan ik voorzitter was. Ik deed het en den 10en November
1912 trad Verriest op.
Niet zonder vrees zag ik den uitslag tegemoet. Deze Vlaming sprak voor 't eerst
in Hollandschen kring. Zou zijn Vlaamsch de verwende ooren van het Amsterdamsch
publiek, van de vrouwen vooral, niet kwetsen? Zou het niet den lachlust wekken?
Wat gebeurde? De voordracht oogste ongemeenen bijval. Letterkundigen van
naam drukten mij na afloop de hand, met de verklaring nooit zoo iets schoons te
hebben gehoord.
Nooit vergeet ik dien avond. Nooit vergeet ik dat kerngezonde, spring-levende,
zoetklinkende Vlaamsch, waarin Verriest ons den zoo echt menschelijken en zoo
echt-roomschen dichter Gezelle voor den geest tooverde.
Met die rede, voor de Hollandsche literatuur een gebeurtenis, is de roem begonnen,
welken de pastor van het nederige Ingoyghem als fijnproefend letterkundige en als
ongeëvenaard causeur tegenwoordig door gansch Holland bezit.
Rotterdam
W. de Veer s. J.
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Aan Hugo Verriest
Als ge aan 't hoog venster staat, en aan uw voeten
Komt heel de kleurge stoet u langs getreden,
Juublend te saam gestroomd uit Vlaandrens steden,
Te biede' u hulde en heil, en 't komt u groeten
Al wat uw land aan edels mag herbergen:
Kunstnaars en overliên, 's lands harte' en monden,
En al waarin uw woorden weêrklank vonden,
Al wat geweld tot wederstand kon tergen,
En 't roemt u Meester, en het voelt zich eer,
Te zijn uw jongere naar uw begeer,
Hoe zult gij triomfeeren bij 't aanschouwen!
Hoe zal een vloed van vreugde zijn uw ziel,
Die dringt ten ooge uit, en het hart doet flauwen,
De hand naar steun doet taste 'eer 't lichaam viel!
Want groeien zal tot vreugdge zekerheid,
Wat eens in droomen nauw uw denken duldde:
Uw woord gevlamd tot ideaal uws volks!
Wat eens tot weenens toe uw ziel vervulde,
Wat ge uit moest schreeuwe'in woede groot door 't land:
Dat uw trotstaal'ge stam ten allen kant
Lag in ontaarding en verachting neer,
Blijkt thans het eind nabij, nu gansch een heer,
Te wapen stormde en zich ten vrijheid vocht.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

274
Zie dan vol vreugd op d'afgelegden tocht,
Vóór gij op 's levens somber einde stuit,
Nu duizenden met trots u hier verklaarden:
‘Zoo Vlaandre' ontwaakte, en in haar schoone gaarde
Alom vol leefte een nieuwe bloei ontspruit,
Het is ùw woord dat kiemde in onze zielen,
Uw liefde die tot geestdrift vlamde ons kou;
En moest de tijd nog eens ons land vernielen,
Weet, dat uw naam op nieuw ons wekken zou.’
En weet dat uit den hemel heel het heer
Der helden die in ver-vergane tijden
Uw land, door druk, tot hooge bloeite leidden,
Zien met verrukking op ons hulde nêer.
En onder hen, het hoofd van goud omgloord,
Biddend om zeegning op uw grootsche streven,
Hij die u zending gaf, hij wien het woord
Verstomde in d' eersten opgang van het leven:
Uw Meester en uw Leerling knielen neer.

Rotterdam
Theo Weiman
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Hugo Verriest en Holland
Hugo Verriest is een naam, waarin het reeds nu begint te schemeren van fabel en
legende. Hij is de Zeldzame, die, tijdens zijn leven, als gestandbeeld wordt en
heiligverklaard.
Nooit verdwijnt zijn verschijning uit de herinnering van het levende geslacht.
Wat zullen de nakomelingen denken, de Hollandsche nakomelingen, wanneer ze
de boeken, verhandelingen, berichten, verslagen, verhalen over dezen Man in handen
krijgen?
Ongeloovig zullen ze glimlachen bij het lezen over den jubel om het optreden van
een West-Vlaamschen pastoor uit een vergeten hoek van de wereld, met zwakke
stem en dorpsche taal, verrukkend de gezichten en harten alom in de volle zalen van
het taaie, koude, stijve Noorden - Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Amsterdam,
Rotterdam - al de groote lijnen van de landkaart langs.
Het leven van Napoleon is het wonder van mijn algemeene geschiedenis. Alle
dichterij van Vader Vondel is het wonder van onze letterkunde; de Schaepman van
Persyn is een wonder van genie, van lichaamskracht en gelukkige
levensomstandigheden; Verriest bij de Hollanders is een wonder van populariteit.
Hij is stad en land afgegaan ter openbaring van den grootsten dichter der latere
eeuwen, terwijl dit ongedwongen zelf-openbaring werd, als zielsgelijke van dezen
Groote. De roem van meester Gezelle hangt achter hem op, als een weidsch gordijn.
Tevens verscheen hij voor onze menschen als zelf ontzagelijke Leermeester, wiens
eene leerling reeds een standbeeld kreeg in zijn geboortestad. Tusschen Gezelle en
Rodenbach in, staat Hugo Verriest. Het is één woord geworden, één lang woord in
onze handboeken: Gezelle-Verriest-Rodenbach.
Verriest is voor Holland de ideale ouderdom.
Hij heeft een leven gehad van arbeid en zorgen.
Zijn volk heeft hij mee opgebeurd. Duizenden jongelingen onderwezen. Al wat
in boeken steekt, is in dat hoofd gevaren. Grijs zijn en wijs. Oude man met jong hart.
Bij alles: recht van lijf en
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leden, een haarbos op de kruin, een glimlach om de lippen, blijheid in de oogen,
vrede in den gang, bewegelijk, stemmig, en eerbiedwaardig - zóó willen wij den
ouderdom. Zoo kennen wij hem haast niet; zoo willen wij hem toch: Verriest, dat is
de schoone ouderdom.
Verriest is ons de West-Vlaming. Fiere zoon van het kleine, krachtige, glorievolle
land. Gelijk Holland zelf eens was in de zeventiende eeuw: land van beschaving en
groote mannen. West-Vlaanderen met zijne zingende taal, zijn stalen zeden en
eikenhouten geloof, zijn droomende steden, zijn schilders en bouwers, zijn beiaards
en stadhuizen, zijn sproken en geschiedenis - West-Vlaanderen, klein, gevreesd en
aan de zee - daar herkent Holland iets in van z'n eigen!
Verriest is de goede geest van het ontwakende volk.
't Wierd gezeid dat Vlaanderen groot was,
Groot scheen in der tijden wolk,
Maar dat Vlaanderland nu dood was,
En het vrije kerelsvolk.

Vlaanderen wás dood; in onze studiejaren hebben wij het zélf zien liggen als ‘een
doode maged’ in de kist van Brugge.
Maar dan klonk een stemme krachtig
Over 't oude Noordzeestrand;
En het stormde, grootsch en machtig,
In het doode Vlaanderland.

Die ‘stemme krachtig’ is Hugo Verriest geweest.
Vlaanderen schrijft prachtig in boeken en tijdschriften; het zingt op de feesten;
het zwoegt in Leuven en Gent; het regeert in de Kamers, het leeraart en denkt in de
leszalen, het pleit voor het gerecht, het geneest in de ziekenhuizen en te midden van
dit wakkere volk, tusschen die echte Vlaamsche koppen, staat Verriest als de
gezegende aartsvader, als de machtige levenwekker, overgelukkig nu hij zijn volk
zag herleven.
Hugo Verriest, in den glans der poëzie, den schoonen ouderdom, den Zoon Van
West-Vlaanderen, den koning van het ontwaakte volk - groet Holland eerbiedig.
Uden, 14-7-13
H. Linnebank, Kruisheer.
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Hugo Verriest en Jan Toorop
Deze zeldzame photo werd genomen door Stijn Streuvels binst de dagen dat de groote hollandsche
schilder in Ingoyghem vertoefde waar hij het portret zou teekenen van den Meester.
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Onuitgegeven werk van hugo verriest
De hierachter volgende dichtstukken zijn tot heden schier onbekend gebleven.
Wij zijn gelukkig en vereerd ze in ons tijdschrift, Vlaamsche Arbeid, voor de
eerste maal onder den naam van Hugo Verriest te mogen drukken. Zij zullen
den lezer de stemming geven dier vroegere tijden van strijd in Vlaanderen; in
het mooie-romantische gedicht: ALBRECHT RODENBACH, zullen zij den
weemoed voelen die het hart van den Meester vervulde bij het doodgaan van
den jongen kamper die zijn kind was naar den geest, en vernemen hoe op diens
graf het eedverbond ontstond dat Jong Vlaanderen zou doen leven. ... ... ... ...
(N.d.R)

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

278

Iambe
Het volk van Vlaanderen is sedert eeuwen
Aan 't zinken, en is diep gezonken. Dat
En loochent niemand, of tenzij misschien
Een dwazerik die niets in zijnen geest
En draagt noch in zijn hert, noch ooit
Hem omgekeerd heeft om 't verleden te
Bezien. - Wat edel is en groot, den geest
Verheft, het hert verwarmt, is fransch geworden. De godsdienst bleef nog vlaamsch, maar gaat verfranschen.
- Wat 't land aangaat, zijn wezen en bestaan,
't Bestier, geluk en toekomst van het volk,
Zijn recht en plicht, dat wordt in 't fransch behandeld,
Bepeisd, bepaald, besproken en geschreven;
Te Brussel niet alleen, maar overal,
In den provincieraad, gemeenteraad;
Tenzij in wat verloren arme dorpen,
Waar men geen fransch en kan, - maar neerstig leert.
- Onze opvoeding is fransch van top tot teenen:
Kollegie, klooster, pensionnaat. De taal,
De officieele taal wel te verstaan,
Is fransch. Men bidt of leest er in het fransch,
Des morgends, 's avonds en door g'heel den dag.
Sermoen en meditatie zijn in 't fransch.
Zoo zal de godsdienst ook bij hooger volk verfranschen.
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- De lessen zijn in 't fransch: men leert er fransch,
Latijn en grieksch in 't fransch, en dikwijls ook
Het uurken vlaamsch dat de programma toelaat
Doceert men in het fransch. Geschiedenis
En aardrijkskunde leert men in het fransch.
Het cijffren ook. Het dichten, schrijven, spreken,
En hooge letterkunde leert men in
Het fransch. Op straf en boete is men verplicht
Van fransch te spreken op den koer en op
Den wandel.. - Overal. - Natuurlijk kweekt
Men zoo in Vlaanderen vlaamsche jongelingen.
Zoo wordt in 't fransch geleerd en ingezogen
Wat geest en hert veredelt en verheft;
Zoo wordt het beste deel des Vlamings fransch;
Zoo wordt daarna in 't leven van ons allen
Wat schoon en groot en goed is en verheven
In 't fransch verhandeld, en men laat het grove
Het onbetaamlijke aan ons vlaamsche taal.
Zoo wordt beleefdheid, en fatsoenlijk leven,
Verstandig zijn, geleerd en rijk, al fransch;
Zoodanig dat bij 't volk 't gedacht moet komen,
En lang gekomen is, dat al wie iets
Wil worden, wie iets is, het is - door 't fransch.
Dat 't vlaamsch tot niets en dient, niets is, tenzij
Een platte botte en onbeschofte taal,
Die dezen spreken die het fransch niet kunnen.
Zoo zinkt en zinkt het vlaamsch, en, hopen wij,
Het wordt, als 't wel gaat, nog de tale van
De beedlaars, voermans ende stratevagers.
- Zoo daalde, zonk, verdween en stierf een volk!
En alles wat men deed voor 't vlaamsch, het was:
Niet zeggen dat men 't vlaamsch gebruiken zou,
Maar dat ‘men moest het vlaamsch, die schoone taal,
Studeeren.’
Maar, wij zijn dat spel nu moede.
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Wij kijken naar 't verleen en naar de waarheid.
Wij weten dat er eens een volk bestond.
Bekend, bewonderd en begroet van allen.
Het was het vlaamsche volk,
Waar is het nu?
Het is verdwenen in het zinken van
Zijn taal en aard. - Wij willen weder worden!
Wij willen weder op, met taal en wezen
Wij weten dat veel kostelijke panden,
Ons dierbaar als onze adem, bloed en leven,
De taal bewaart en wedergeven kan
En zal. - Wij weten dat, en willen dat,
En leven volgens 't geen wij wetend willen.
En deze nu die dit geschreven heeft, van eigen
Hij is zot, wijl hij de waarheid zegt.

Hugo Verriest
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Onverganklijk
In den jare doe men screef
achtienhondert ende sevenendsev-entigh, der was menigheen quaat
omdat hi ne vinden con gheen raat
om te makene crom hetgene was recht
ende recht dat crom was. Daartoe, segt
men, si liepen metter spere ghevelt
al screewen meteen duvelsch ghewelt
teghen die rotse die die waarheit es,
maar si ne quetsten maar dat mes
dat si dreghen op hunnen houten stock,
ende bleef staan die rotseblock,
tot groter ende tot bitterder spijt
van al die een waarheit, hoe cleen ooc, benijt,
want weetu twel, die cleene waarhede
heeft ooc die onverganckelikhede,
daar si es een deel van die waarheit groot
die één es in plaatse ende deur leven en doot.
Dat es onze sterkte en ons beste ghenot
ende in tcorte, ik segghe dat behoude ons God.

Hugo Verriest
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Nog een Brief
Roesselaere, den.... 1877
An die studenten die tjaar voordesen
bi ons waren, soodu tmach lezen
in den boucke waar die namen staan,
sende ick enen brieve sonder waan
ende segghe hun dat si sijn van live
helig ende clouck. - Langhe blive
die blomme van die gesontheit bi,
waret anders 't speet mi ende hoghe van gheeste, so dat si moghen
in hun sprecken hun vroomheit toghen
dat menigh enen van haat ende nijt
in sin bedde op sine tanden bijt;
ende edel van herten so dat si bughen
ne sullen voor nemand ende getughen
die waarhede sterck hun leven lanc
spijts het quaat en der quaden dwanc.
So scriven wie nu ende laten hun weten
als dat wi ooc sijn van goeder gheweten
ende houden ons recht spijts al dat quaat
dat up scarpe lieghende tonghen gaat,
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ende dat wi segghen aan die jonghe studenten
hoe si die waarheid moeten prenten
in hun herte en in hun doen,
eenelicke, met scoon fatsoen
so het deden die ten vorighen jare
hier met ons ten scolen waren;
ende dat wi malkanderen gheven die hant
voor tsute helighe Vlaanderlant,
updat wi tmoghen wedergheven
wat wi van hem ontvonghen: dat leven!
ende willen si hebben daartoe ons bloet,
wi teeckenen met enen blauen voet:
tis goed!

Hugo Verriest
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Albrecht Rodenbach
't Was een dier prachtige avonden van 't najaar,
En de ondergaande zon lei heel het westen
In lichten rooden glans. Geen wolk in 't blauw
En zoel azuur, dat dumsterend naar den oosten,
De stilte bracht, de rust op de natuur,
En in der menschen hert, dat zoet begeren
Naar eindloosheid.
En in dien avond, elf
Studenten stapten samen uit der stede,
Te Rousselare, al 't zuiden, naar het kerkhof.
Zij hielden 't hoofd omhoog, en keken recht
Voor hun, en waren bleek, en zwegen. - En die
Hun zagen, bleven staan. - En die in 't midden
Der eerste reke ging, was maar een kind
Gewillig, en hij dreeg een bloemenkroone.
't Was een dier prachtige avonden van 't najaar,
En de ondergaande zon lei heel het westen
In lichten rooden glans. Geen wolk in 't blauw
En zoel azuur, dat dumsterend naar den oosten,
De stilte bracht, de rust op de natuur,
En in der menschen hert, dat zoet begeren
Naar eindloosheid.
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Zij traden 't kerkhof binnen,
En stonden met ontdekten hoofde stil,
Voor de kapel, een stondeken, en gingen
Links op, tot bij 't beminde graf. Zij stonden, waren bleeker nog, en zwegen,
En keken eens met luiden langen adem
Den wijden hemel in; en t' wijl het kind
Al snikken, zijne bloemenkroone lei
Op 't graf, zij bogen eenen knie en baden.
't Was een dier prachtige avonden van 't najaar,
En de ondergaande zon lei heel het westen
In lichten rooden glans. Geen wolk in 't blauw
En zoel azuur dat dumsterend naar den oosten,
De stilte bracht, de rust op de natuur,
En in der menschen hert, dat zoet begeren
Naar eindloosheid.
Zij stonden op en keken
Met bleek gezicht en glinsterend oog naar één
Die vorenkwam en stond aan 't hoofd van 't graf
En sprak: ‘o Albrecht, zijt gij dood, en rust
Uw lijk in de aarde, ons ziet en hoort uw ziel
Van uit den kalmen hemel; zijt ge dood
Uw hert en geest zal eeuwig in ons leven;
Wij blijven Vlaanderen getrouw!’ - Hij hief
Zijn hand omhoog en voegde er bij: ‘dat zwere
Ik op uw graf met waren eed.’ En negen,
De hand omhoog en insig in het hert:
‘Dat zwere ik op uw graf met waren eed.’
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En door de stilte een kinderlijke stemme
Al snikken zei: ‘dat zwere ik op uw graf
Met waren eed.’ - En allen stonden bleek
En keken strak op graf en kroon, en zwegen.
't Was een dier prachtige avonden van 't najaar,
En de ondergaande zon lei heel het westen
In lichten rooden glans. Geen wolk in 't blauw
En zoel azuur, dat dumsterend naar den oosten,
De stilte bracht, de rust op de natuur
En in der menschen hert, dat zoet begeren
Naar eindloosheid.

Hugo Verriest
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Hugo Verriest
Zou een mijner collega's in de Commissie der Verriest-hulde, op uw vriendelijk
verzoek om meê te werken aan een Verriest-nummer, soms niet hebben geantwoord:
wat ik van Verriest denk, wat ik in hem waardeer, wat ik in zijn kunst bewonder,
spreekt toch genoegzaam uit het feit dat ik in de mate mijner krachten geestdriftig
medehelp de hem aangeboden hulde zoo schitterend, zoo ‘onvergeetlijk’ mogelijk
in te richten.
Dat antwoord ligt toch voor de hand: want de geringste dáád van waardeering
overtreft de uitgebreidste loftuiging.
Maar... misschien heeft niemand onzer daarop gewezen. En dan wensch ik het
ook niet te doen. Laat mij dan mogen zeggen dat ik in Verriest bewonder den
kunstzinnigen, diep-inslaanden spreker: een wonder van fijne zeggingskracht, en
daarbij een levenwekker. Niemand roert dieper, treft zoo zéker de verborgenste
zenuwen van ons gemoed en van ons hart. Niemand ook weet, door de enkele kunst
van wel te spreken, zoo diepen invloed uit te oefenen - een invloed ook die niet
spoedig weêr verdwijnt, zoo ingrijpend is hij. Een wonder van welsprekendheid,
geleid door een helderen geest, die 't fijne weet te ontdekken en toch ook opgaat,
meê leeft met het grootsche...
Ik houd Verriest voor het toonbeeld van den in schoonheid ontwikkelden Vlaming.
Heeft hij niet een der mooiste gedichten geschreven die in onze literatuur bestaan?
Zijn niet vele bladzijden in ‘Op Wandel’ en ‘Regenboog’ van 't allerschoonste proza?
Zijn de opstellen over Streuvels, Gezelle, Rodenbach en Shakespeare niet
diep-ingrijpende, breed-uitslaande studies, zooals er niet zoo erg veel, gelooft me,
in onzen tijd en zelfs in onze taal zijn aan te wijzen.
Geen noest werker op 't letterkundig veld is nochtans Hugo Verriest! Eerder mag
men zeggen dat hij liefhebbert... Maar haast geniaal weet hij te liefhebberen: even
geniaal, als wij ons voorstellen mogen dat de fijnst en schoonst aangelegde en
ontwikkelde onder
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ons moet wezen, die, zonder een kunstenaar te willen zijn, zich toch beweegt op de
banen der kunst...
Een toonbeeld van den harmonisch in schoonheid van denken en voelen
ontwikkelden Vlaming...
Zoo bemin ik Hugo Verriest, zóó bewonder ik zijn schoone verschijning. Zoo
begroet ik hem een beeld der toekomst...
- Stella matutina F.V. Toussaint van Boelaere

Flandria
De stille starren branden
aan hooge hemeltent.
Nu bloeyt op Leyelanden
de blauwe lent.
Nu rust op vrededaken
geheime pracht
en viel op trouwe wake
de blauwe nacht...
Uit nevelwitte beemden
wies Dageraad
die meenge zal bevreemden
als d'ure slaat.
Want stille starren dooven
aan blauwe hemeltent en brandt op Vlaendrens hoven
de Zon in oriënt...
MCMXIII.

Lucien van der Meeren
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Voor Hugo Verriest
Dat het op 17n Oogst feest zij in Vlaanderen, een lichrijk, glanzend feest van bloeiende
schoonheid alom. Daar zal het herwordend Vlaanderen, waarvan de Grijze Ziener
zoo dikwijls en zoo gaarne heeft gesproken, in blijde, zingende, kleurrijke scharen
samenstroomen, om Hem te vieren, en te vieren zooals alleen de Vlamingen dit
kunnen, die met den toover van zijn edeldrachtig woord de gouden poorten wist te
openen, waaruit het Licht nu allerwegen over Vlaanderens groene beemden stroomt.
Daar zullen samenzijn in een grootsch gevoel van dankbaarheid, vereering en liefde,
allen, die zijn gevleugeld woord heeft aangeraakt, en gezegend, en bezield: de
geleerden en de kunstenaars, de hooger ontwikkelde geesten naast de eenvoudigen
uit den lande, de rijken en de gegoeden naast de kleine luiden, uit Arm-Vlaanderen,
deze vergeten, eerlijke wroeters en zwoegers met een heldenziel, die hij gekend heeft
en bezocht en gesteund, voor wie steeds zijn teergevoelig dichterhart heeft geklopt
en zijn oog van eindeloos mededoogen geschreid, en die hij, als een tweede Constantin
Meunier, heeft opgeheven en vereeuwigd in de glorie van zijn grenzelooze liefde.
Want men vergete het niet, naast den grooten schoonen redenaar dien wij allen kennen
en die tallooze duizenden in Noord en Zuid ademloos gekluisterd hield door de
betoovering van zijn woord door den adel van zijn gebaar, staat ook de teerzinnige,
dwepende, bewonderende Dichter van Vlaanderens wonderschoone, bebloemde en
zonnige landouwen, staat ook de volksminnende Priester die uit zijn bloedend hart
roerende woorden heeft weten te wekken over de allerlaagste ellende in zijn arm
schoon Vlaanderenland. En dat zal de eeuwige beteekenis blijven van deze eénige
wonderbare verschijning in Vlaanderens cultuurstrijd, dat hij niet enkel is onze
meestgeliefde en invloedrijkste redenaar, maar, in werk en wezen, een groot,
waarachtig Dichter van allerzuiverst en allerdiepst gevoel, en, boven dit al, een figuur,
zooals er in het leven van een land en een volk maar eén

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

290
om de honderd jaar verschijnt: een mensch in de hoogste en edelste beteekenis van
dit woord, een mensch, wien elke vreugde, elke verzuchting, elke droom van zijn
nog ten deele vernederd volk gemeen is, wien niets vreemd en verre is van al wat
daar schuchter en smartelijks roert in de duizenden herten van het oude Dietsche
vaderland. Hij is geworden zijn volk zelf, hij is geworden Vlaanderen zelf; onze
kunst, onze schoonheid, ons durven en willen, ons glansrijk Ideaal, de Droom onzer
Toekomst, al wat hier ligt te gisten en te zinderen en te groeien in deze lage landen
aan de zee, - dat is hij zelf, dat is Hugo Verriest.
Zoo rijst hij, de Redenaar, de Dichter, de Mensch, nog boven dit alles uit, en wij
zien nu in hem, eendrachtig, allen, het Symbool van het nieuwe, het schoone, het
herwordend Vlaanderen.
Gezegend zij zijn naam!
Richard de Cneudt

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

291

Mijne eerste ontmoeting met Pastor Hugo Verriest
Het was in den jare 1901.
Ik was toen 18 jaar oud en opsteller geworden van het strijdend vlaamschgezind
studentenblad Jong Antwerpen. Wij hadden volstrekt geene letterkundige bedoelingen.
Wij waren de dienende broeders van een hoog ideaal: Vlaanderens herworden.
Guido Gezelle was in 1899 gestorven en wij kenden heel zijn toen uitgegeven
dichtwerk. De verzen van Rodenbach en zijn drama Gudrun waren de
hoofdbestanddeelen van onzen geest. Wij kenden twee tijdschriften: Van Nu en Straks
en De Nieuwe Tijd. Van Nu en Straks was voor ons een hooge en vreemde schoonheid
waar wij verbaasd en benauwd van waren. De Nieuwe Tijd was ons meer vertrouwd.
Ik had ook Lenteleven gelezen van Stijn Streuvels. In 1901 verschenen de Twintig
Vlaamsche koppen en Regenboog van Hugo Verriest. Wij waren weldra doorzopen
van zijn taal en zijn gedachten. Jules de Meester, de uitgever, mocht balen van
Verriest's boeken naar het bureel van Jong Antwerpen zenden. Wij verkochten die
lijk slijk. Wij leurden er mee als straatventers op gouw- en landdagen en
studentenvergaderingen. Wij waren overal seffens uitverkocht. Het was de tijd dat
in het Seminarie te Mechelen dat versje rondliep:
Ik denk er nog niet aan mijn pijp te stoppen
ik lees maar toe de Twintig Vlaamsche Koppen!

Nu gebeurde het dat de hollandsche dichter en criticus Binnewiertz de Twintig
Vlaamsche Koppen aan 't beknibbelen ging in Van Onzen Tijd.(1)
Seffens werden wij de schildknapen van hem dien wij noemden:

(1) Van Onzen Tijd, Juni 1901, blz. 289.
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Onze Heer ende Meester. Wij schreven in Jong Antwerpen(1) onstuimige bladzijden
van verontwaardiging tegen Binnewiertz en van hooge liefde en bewondering voor
Hugo Verriest.
Toen kwam dat groote geluk in ons jeugdig gevoelsleven: een eersten brief van
Hugo Verriest! Hij las ons, hij kende ons! Hoe was het godsmogelijk! en hij riep ons
naar Ingoyghem! Naar Ingoyghem, het paradijs van ons hert, het verre land van onze
droomen, dat wij kenden nog voor het ooit gezien te hebben door hetgeen wij erover
gelezen hadden in Regenboog en in De Nieuwe Tijd.
Ik vertrok naar Ingoyghem. De weg van Vichte naar 's pastors dorp was toen nog
zoo niet beloopen door interviewers. Stijn Streuvels had zijn Lijsternest nog niet
gebouwd op de baan naar Tieghem. Valerius de Saedeleer woonde nog te Laethem.
De streek was zoo uitsluitend vol van Hugo Verriest. Het waren zijn verten, zijn
velden, zijn hoeven, zijn boomen, zijn hemelen, zijn blauwe nevelen, zijn bloemen
langs den kant en voor de gevels der woonsten. Wij zagen het alles door zijn
verbeelding. Zijn woorden zongen door de lucht. Zijn geest waarde rond, daar, overal.
De lange steenweg steeg, wit-grijs, in de najaars-zon. Tusschen de zwarte zuilen der
oude boomen, van weerskanten, ging het land open in breede grootsche baren. Ginder
lagen de witte huizekens onder hun strooien daken. Hoog daarboven waaiden de
canada-populieren hunne ruischende kruinen. De velden waren bruin doorploegd
met hier en daar de vierkante lappen van late vruchten. Hoog aan den einder rezen,
blauwendig, verre torens en draaide een molen en verzonken bosschen in damp en
smoor.
Ik kwam op het dorp en vroeg den weg naar de Pastorie. Een landweg door, nevens
het kerkhof, dan tusschen twee donkere hagen en ik stond voor de deur van het ‘groote
witte huis’. De meid deed open. De pastor was niet thuis. Ik werd ontvangen door
zijn oude, magere, stille, grijze zuster, jufvrouw Louise, zaliger gedachtenis, die zei
dat de pastor mij verwachtte, dat hij ging thuis komen van Tieghem, en ik werd in
het gezelschap gebracht van twee forsch-gebouwde bruine paters die op dat oogenblik
eene missie predikten in 't dorp.
Het werd avond, de duisternis ging de kamer vullen. Ik zag door de ruiten. Daar
kwam de hooge zwarte gestalte van den pastor, met zijn hoed in den nek, door het
hofken op de huisdeur af. Ik ging hem tegen in den gang. Hij pakte mijn twee handen:

(1) Jong Antwerpen, 14e jaar, blz. 161 en 177.
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- Jong Antwerpen!(1) gij zijt welgekomen, gij blijft hier slapen van den nacht, wij
gaan morgen samen op wandel.
De lamp was al ontstoken in de voorkamer en hare gele schijn viel neer op het
witte linnen, de blinkende borden en het doomende avondmaal, dat wij samen zouden
eten. Wij zaten neer om de ronde tafel; de pastor in 't midden, zijne zuster Louise,
zwijgend, links, ik rechts en de twee bruine paters over ons. De pastor vertelde... Het
was zoo heerlijk voor wie kwam uit de verre, rustelooze stad. De avondklok begon
te luiden voor het late lof over het stille dorp. Wij stonden allen op en zouden ter
kerke gaan. De pastor kreeg een lantaarn van de meid in den gang. Buiten was het
donker-nacht. De sterren hongen als brokken licht aan den hoogen hemel. Wij gingen
voor: de pastor met het wijfelende licht van zijn lantaarn in de rechterhand en de
linkerhand op mijn arm geleund; de twee paters volgden. Wij kwamen door een
zijdeur in de kerk en op het koor en knielden neer in het eikenhouten gestoelte. Een
der paters, in gouden koorkap, deed den avonddienst met lofgezang en belgerinkel
en laatste zegening met schitterende remonstrans.
Wij kwamen weer terug door den nacht op de pastorie. De paters ontstaken nog
een rooker. De pastor was moede en klom naar boven. Hij wees mij mijn kamer en
wenschte mij goeden nacht. Hij zou zijn mis lezen, 's anderendaags om zes uur.
De pastor was mij al voor in de kerk. Ik liep alleen door den frisschen uchtend. Rechts
van de baan lag de verre eindeloosheid van wagende velden en blauw-doomende
kimmen. Ik dacht aan Fantasia uit Op Wandel. Ik kende toen van buiten:
Adagio.
Zoet, zoet, zoet is de morgend! Ziet, beziet: De grijs blauwe lucht monkelt
vriendelijk daarboven, en de zon, die nog onder de kimme zit, spiegelt glinsterend
in dat zilveren waasgeweefsel dat tintelt in den glanzenden oosten, terwijl de lucht
in de hoogte verblauwt, en westwaart nog wat dumstert, donkerblauw. Een helder
blauw, blauwend snarenspel. Adagio. - De wind - neen! Een ademen van lucht en
leefte komt uit dien oosten en drijft voort, breed, langzaam en zoetjes; koel...
O te wandelen door dat land en de echtheid van die woorden te bestatigen. Alle
leugen viel weg als een last van onze schouders. De nieuwe tijd was daar.

(1) De pastor heeft nooit mijn naam goed gekend. Ik vond dat heerlijk. Nu nog noemt hij mij
Jules.
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Als ik over het kerkhof door het zijdeurken op het koor kwam en in het gestoelte
knielde, stond de pastor al voor het altaar in zijn priestergewaad en prevelde den
confiteor.
In de stille lichte kerk zaten twee kloosterzusters, vrouwtjes met kappemantels en
enkele kinderen.
Wat was die mis schoon! De reizige gestalte van den pastor werd nog slanker in
het lange witte koorkleed met de singel in de lenden onder het goud blinkend kazuifel.
Het prevelen van de gebeden was een zang, waaruit, hoorbaar schoon, opklonken
enkele woorden als Jezus, Oremus, Dominus vobiscum. Die woorden stegen uit het
hart en werden als geproefd met liefdelippen. Con amore. De bewegingen waren zoo
statig, het knielen zoo schoon, het armenopenen zoo heerlijk grootsch met de wit
uitgestoken handen en de bevende vingers, het heffen van den kelk en het mystieke
brood een aartsvaderlijk gebaar van Melchisedech en dan de zegening van den
hoog-opgerichten priester met de blauw-grijze haarkroon en de wit opgeheven hand
die het kruis teekende terwijl zijn lippen rythmeerden: Benedicat vos Omnipotens
Deus. Nooit te voren had ik zoo de uiterlijke schoonheid van een mis, als gebaar,
begrepen en gevoeld.
Na het ontbijt toogde hij mij zijne ‘groote kamer’ met oude meubels en oud
porselein, met schilderijtjes, vereerende geschenken van Claus en Viérin, met zijn
wit marmeren profiel door Josue Dupon. Maar alle versiering zonk weg en verdween
uit mijn oogen, als ik toen, voor het eerst, dat ontzaglijke hoofd te zien kreeg van
Guido Gezelle door Julius Lagae. De meester vervulde de kamer, vervulde het huis
vervulde het leven van Hugo Verriest. Wij hebben verder van niets anders meer
gesproken toen wij neerzaten in de stille studiekamer. De twee ramen stonden wijd
open op een wilden tuin, vol zon en groen en late bloemen. Langs den middenweg
waren verslenste takken van lang verwelkte lelies en bloeiden nog enkele roode
rozen. Aan dien hof zou ik terug denken als ik later Bloemen las uit Op Wandel.
‘In den wind, in de stille lucht hangen leliëngeuren, daar verder. Zij zijn zoet, zoet,
zoet; maar ga niet nader: Zij overweldigen; zij doen zeer.’
‘Roozen zal ik kussen. Leliën niet’...
De pastor heeft toen nog een vers gelezen van Guido Gezelle.
Het was als bron-gemurmel, als water-vlieten over keikes.
Daar viel ne keer 'n bladjen op het water
Daar lag ne keer 'n bladjen op het water...

Maar hij moest zijn zieken gaan bezoeken op de parochie en ik
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zou mee gaan. Hij nam zijn ebbenhouten stok met zilveren knop uit den hoek tusschen
het hooge boekenrek en den muur. Hij zette zijn hoed op, die onwillekeurig naar
achter zonk in den nek, en wij stapten buiten.
Wij zijn dan door de wijde wagende vlakten gegaan tusschen Ingoyghem en
Tieghem. Wij bezochten de boerenhoven, de kortwoonsten en huttekens. Wij gingen
door de platte velden van 't weeldrig Vlaanderen. Wasemende veldreuken waren
rondom ons. Hij sprak met de landsche menschen die werkten op de akkers. Hij boog
zijn hooge gestalte onder de lage deurkens der arme huttekens. Hij sprak met de
moeder, met den vader, ging een oogenblik zitten bij het wiegsken van een ziek kind.
De wever sprong van zijn getouw en geleidde den pastor tot aan de deur. Een moeder,
mat van lang zieken-verzorgen, zag hem met tranende oogen aan als hij zei, lijk in
alle huisjes waar wij kwamen, dat hij den anderen dag ons Heer zou brengen met de
berechting. Ik heb toen het landsche leven en de landsche menschen gezien waarvan
hij zoo heerlijk spreekt in Drie Geestelijke voordrachten. Ik heb toen de huizekens
en het leven bekeken uit zijnen Regenboog. Ik heb toen die heerlijke schoonheid
gezien overal uit Op Wandel: de velden, de kinderkopkes van Memling en Fiesole,
de bloemen, de zon.
Wat hebben wij toen nog verteld terwijl wij liepen over de veldwegeltjes van de
eene woonst naar de andere? Ik had niets te zeggen, ik luisterde en zag met
bewondering naar die hooge priestergestalte op, die, met lichten voet, voortstapte
door de velden terwijl hij somtijds den zilveren stok deed draaien in de lucht boven
zijn hoofd.
In den nanoen van dien schoonen dag, terwijl wij weer zaten in de studiekamer, is
Stijn Streuvels daar toegekomen. Wat geluk was mij toch geschied dat ik, als jonge
knaap, al het beste dat ik toen in Vlaanderen kende, had mogen ontmoeten en
bijeentreffen in dat stille huis.
Streuvels was toen al naar Antwerpen geweest en had uit zijn werk gelezen in die
oude kappel op de Falconrui. Ik weet nog hoe hij vertelde van de jonge Antwerpsche
artisten uit die dagen, van Jan Eelen die ‘in zwarte pane gekleed ging’ van Lode
Baekelmans en Victor de Meyere...
De avond begon te vallen toen wij afscheid namen van den pastor. Stijn Streuvels
deed mij uitgeleide en zou mij zetten op den weg naar Anseghem waar ik den trein
moest nemen tot Brussel. Ik
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bezag den schrijver van Lenteleven, Zoo toch had ik hem mij niet voorgesteld. Met
een blauwe trui onder zijn jas, de sportklak op het hoofd en een fiets dien hij
voortduwde met zijn rechterhand. Ik herrinner mij nog hoe hij mij wees naar de
boeren die hun laatste werk deden op de hooge kouters en als donkere schimmen
teekenden op het rood van den avondhemel. Onze wegen liepen uiteen. Hij wees mij
naar Anseghem, sprong op zijn fiets en verdween in de deemstering op de baan naar
Avelghem.
Ik weet nog heel wel dat ik toen, daar ik toch moest wachten op mijn trein, eenige
oude vrouwtjes gevolgd heb die door de schaarsverlichte dorpsstraat in hunne lange
kappemantels naar de kerk gingen. Terwijl ik neerzat en rustte in de donkere beuken
heb ik niet gebeden als dat oud menschke dat haar witte handen omhoog stak tot een
kruisgebed; maar ik heb gedacht aan die twee vlaamsche krachten: Hugo Verriest
en Stijn Streuvels, en dat zij groot geworden waren en zoo schoon, omdat zij groeiden
uit den vlaamschen grond en leefden in die wijdsche open pralende natuur, in die
riekende velden, tusschen dat prachtig volk. Ik heb toen voor het eerst het volle besef
gekregen dat wij, stedelingen, maar armzalige boompjes waren die, met pijnende
wortels, naar voedsel zoeken onder het asphalt van een boulevard; dat er uit ons nooit
iets goeds zou groeien als wij niet stonden als kinderen in de milde onvervalschte
pracht der natuur. Dan is mijn liefde voor den buiten begonnen. Ik heb er mijn beste
gedachten gevonden, ik heb er geleefd zooveel ik kon, ik heb er gewerkt zooals ik
kon en mijn luttel deel gebracht in den grooten vlaamschen arbeid voor een schooner
land en een schooner volk.
Jozef Muls
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De Necropsie
Ik had hem gezien daags tevoren, wanneer hij waarlijk ja, vocht met de dood. Het
was toen opvallend stil in de wijde witte ziekenzaal van het gasthuis. Gewoonlijk is
er rumoer genoeg nochtans want al die sukkelaars als ze ondereen zijn vergeten hun
ellenden en de volksche luidruchtigheid slaat boven alles uit. Maar nu lagen ze allen
vast in hun bed zonder eenigen lust tot opstaan, en van alle kanten zochten de angstige
oogen naar dien man die daar te sterven lag. Ieder voelde dat de dood rond ging lijk
een roover en griezelig borgen ze zich onder het deksel. Dezen avond zouden we
overal de koorts hooger vinden, en 't gemoed meer te neergedrukt.
Ik stond aan het voeteinde van zijn bed te zien met in mij alleen de gespannenheid
der koude opmerkingskracht die in sommige oogenblikken de echte passie is van
den geneesheer. Ik wist dat hij van de eene markt naar de andere geketst had met
versleten paarden, dat hij gedronken had, en ook dat de tering zijn longen vervreten
had, maar nu bleef van dat alles niets meer over; zelfs de kenmerkende trekken van
zijn gezicht waren weg, het was nog enkel een mensch, die spartelde in de greep van
de dood. Hij lag daar met den kop achterover zich af te beulen om adem gehaald te
krijgen. Zijn armen hield hij stijf; al de spieren in zijn nek spandden en zijn borst
snokte op en af en telkens rochelde er iets achter in zijn keel. Het deed me waarachtig
den indruk of er daar een beest zat op zijn lijf die bleef wachten tot het haar beliefde
hem het leven af te bijten. In zijn oogen lag die doffe diepe glans, die ik nooit gezien
heb dan in de oogen van hen die 't leven van na de dood hun zien toegapen.
's Anderendaags zei me de zuster dat hij weggedragen was, ik wist wel waar en de
professor bezig was het lijk te autopsieeren. Een autopsie moet onmiddellijk gebeuren,
want anders komt er altijd eenig familielid van den gestorven af, hoe verlaten deze
binst zijn ziekte ook geweest zij; en het is wonder om zien hoe die menschen
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dan de wacht houden zich dwingend toch niet in slaap te vallen, om maar te kunnen
beletten dat de geneesheeren het lijk zouden schenden.
Ik stapte door de lange gangen over de helder blauw en wit getichelde vloeren.
Toen ik de deur van de autopsiekamer open stiet had ik onmiddellijk in den neus
die sterke reuk die wel bekend is aan al wie dissectiezalen bezocht heeft, en die voor
studenten en geneesheeren een prikkelend genot wordt, lijk de reuk van het wild een
genot moet zijn voor jachthonden. Het was een zaaltje met effen witte muren en vol
zuivere helderheid van licht. Voor het klare venster een hevig groene peloese en een
reuzige notelaar stak zijn wijdsche kruin op waar het zonnelicht over en door glansde.
Het lijk lag naakt op een zinken tafel. Het was me zoo schoon in al de rustigheid van
de dood; over het gezicht lag zoo een indrukmakende ernst en over heel het lijf zoo
een netheid van reine lijnen, en ik dacht aan Rogier van der Weyden die haast alleen
in de gansche schilderkunst waarlijk lijken heeft kunnen schilderen.
De professor stond daar gansch in het wit gekleed met in zijn wezen die norschheid
van den modernen geleerde die de waarheid zou zoeken tot in zijn eigen ingewand.
Naast hem de knecht, met zijn langen krommen neus, en de roode vlekken in zijn
gezicht, een geschilderde beulenkop, waar de akelige lach in schuilt om het
onwillekeurig plezier van met lijken te handsvollen! De Professor heeft het mes
gegrepen, zich over het lijk gebogen - en uit heel zijn persoonlijkheid straalt weer
die opdringende wilskracht waarmede hij de zieken bedwingt dat ze nimmer roeren
durven; met een vasten wrong van zijn sterke vuist heeft hij heel de ribbenkas
openliggen. Het is buitengewoon stil. Ik heb een cigarette opgestoken en de blauwe
rookwolken rekken zich uit in de helderheid van de kamer. Wat een verukkelijke
fijnheid van geur die oostersche tabak in dien anderen sterken reuk lijk een heldere
kleur tegen een donkeren grond. Zonder het te willen of zonder het goed te beseffen
zelfs heb ik in mij een wonder capiteuse voluptas die me rillen doet.
Ik sla mijn oogen op den wand en ik zie om den hangenden Kristus gedrukt: Deus
judicabit vivos et mortuos.
Dr A. Verstreken
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Julia(*)
Er was in Rome, niet ver van den prachtigen Forum, waar de volkeren van allerlei
kleeding en marmerige gelaatskleur wemelden, - een kleine woonst met een tuin
daarrond, en in dien tuin omboord met palmboompjes groeiden struiken van al de
rozen der wereld, zoo wild en met rozenmassa's purpergloeiend overlooverd dat men
er geen weg wist tot aan 't grieksch-kalme witte paviljoen, slank en ingetogen als
een tempeltje, midden de wolk der rozekronen, waarover, in den malschen geur
allerlei vlinderen blauwden, guldden en roosden als sterren door elkander.
Niemand had daar toegang, en weinigen wisten dat daarbinnen een hart klopte,
en twee schoone oogen leefden onder blonde wimpers.
***

Het was na die woelige tijden dat de bleeke wrange Brutus, na zijn reize in 't Oosten,
met de heele schaar van zijn jonge Romeinen, die te Atheen gestudeerd hadden,
terugzeilde naar Rome, Caesar verried en vergiffenis ontving na de wraak-slag te
Pharsales; de jonge subtiele droomer Horatius had den geweldenaar gevolgd tot-dat
hij, gebelgd door de stroeve ondankbaarheid en den twistzucht van den heftigen
omwentelaar, ontslag nam; hij erkende dat de herstelling des alouden Republiekstaats
onmogelijk was, en voorzag den val der stormige beschermers zijner jeugd, zij vielen,
verpletterd door hun eigen moorddadigen triomf.
De glorie van 't Oosten, en de godsdiensten der verleden eeuwigheid vonden geen
genade voor Rome; de keizerlijkheid door den wil van 't Roomsche volk verwierp
Antonius en Cleopatra die de romeinsche goden onttroonden, om als incarnatiën der
vreemde woestijngoden te zetelen in de vreemde wereld-hoofdstad Alexandrië, met
het heerlijke purper der Caesars, Rome erkende die heiligschen-

(*) Dochter eener edele Romeinsche familie, beschermde en beminde een tijd den jongen
nog-onbekenden Horatius.
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nis niet, - Antonius viel in grootsche liefde-agonie, de woestijn begroef hem en
Cleopatra nijgde 't schoone stervend hoofd, ze had na zoovele harten haar eigen hart
vergiftigd; Cesarion, de bastaardkeizer, verdween.
Rome nog bloedend, rustte, al haar republikeinsche en aristocratische vijanden
waren gestorven door hun eigen zwaard.
Caïus Julius Caesar Octavianus was in driedubbelen zege weergekeerd te Rome
en had Caesar's testament uitbetaald, Rome's schatkisten gevuld, en aan het volk
zulke vrijheid gegund dat die vrijheid alleen door hem leven kon, want hij was de
rijkste stedeling van Italië, alle instellingen, wetten en ambten spaarde hij, liet aan
de consuls hun ijdel purper, aan de prefekten hun dor gezag, aan de legeren hun
streng-tuchtige initiatief, aan zijn vroegere meesters, Caesar's moordenaars, hun
glorie-waan, doch over dit alles sloeg hij zijn wil neêr, en beteugelde door de macht
des gelds, allen drift, heerschzucht en volmacht, hij vleidde het volk en was zijn
meester, hij had, voor de eerste maal sinds eeuwen den ‘Janus’ tempel gesloten, en
heerschte in prachtigen vrede, de liefde des volks droeg en vierde zijn gezag.
Hij was een man, van berekenden eenvoud, van bewuste drift kalme verwachting,
doch krachtige ter hand name des stil-bereikten invloeds tot onweêrstaanbare
scepter-dwang over den bedwelmden vijand, die dan gehoorzamen moest, willens
nillens, gevangen aan hart en geest, en levensbehoefte.
***

Een avond dat Rome, glanzend van Caesar's marmeren, smachtte en zwoegde in den
wulpschen adem zijns weeldig geluksleven, purper-omdroomd van laten
zonneschemer, tintelend langs de kolommen, brandend op de gouden standbeelden
der tempels, en een wolke van balsemen en zangen wekkend uit den brandenden
boezem der wereldstad door de aromatische blauwten, over blanke lust-woonsten
tot aan de kimmen bloeiend midden vijvers, boschaden en bloemen langs alle heuvelen
beperkt met krijgsbanen en praalgraven;
Wijl heel Rome, in feest-kleeding wandelde midden de aloude paleizen langs de
heilige triomfbanen die uit alle wereld-einden samen kringden door de zegepoorten
van Rome naar 't polsende Forum;
Toen zaten in het naburige tuintje, waar de schoonste rozen
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ontloken in de zoelte der schemering, twee minnaars, en beraamden een geluksdroom.
- ‘Julia,’ sprak Horatius, tot de blonde fee uit het tempeltje, ‘ziehier dat mijn gedicht
zoo zoet is, als 't ruischen van avonddauw in de rozenlooveren, zoo zal ik het lezen
aan den zegepralenden Caesar, en hij zal mij erkennen naast den dichter der dichters,
in Rome, Virgilius zelf.’
- ‘Virgilius weze uw broeder in wereld-roem’, antwoordde Julia, haar roze lippen
sidderend van hoop, ze beminde Horatius en wenschte zijn glorie.
Horatius boog over haar, legde een zoen op haar edel voorhoofd, bleek als ivoor,
verguld door den tijd, - een zoen op hare warme golvende borst, en een zoen op haar
bevenden mond. Dan nam hij den perkament-rol onder den arm, sloeg de witte
toga-slijp over den schouder, en vertrok langs 't koper-gesmeedde deurtje, dat uitweg
gaf in een enge straat belegd met groote marmerblokken, langs waar men opklom
naar de paleizen rond het Forum.
Julia, de lieve kroezel-blonde godin, wierp hem nog een zoen na, en verdween
onder de lauwe paarsche schaduw der roze-priëelen naar het marmere tempeltje,
waar nooit iemand binnengetreden was, tenzij haar beminde.
***

Caesar kwam, en Rome ademde feest en genucht, vrede blonk in de oogen, en de
gerustheid deed de harten galmen, want iedereen wist dat Caesar het keizerdom met
d'ouden tucht omvest, met het bronzen pantser der onoverwinbre legioenen weêr
omsmeed had, en als 't ware met de kracht van zijn wil de grenzen des rijks omrotste,
zoodat geen Barbaren-woestheid dien toover doorbreken kon. Want Caesar eischte
tucht, en had pas een heele Romeinsche legioen gestraft, ter wille eens oproers, om
zonder wapens, in spothemd, met ijzer-geboeid rond naakten voet te doen waken
aan de grens waar de vijand dreigde, iedereen wist het, en loofde Caesar.
In een golving van ruischende stemmen en schemerbonte mantelen-stoet, daalde
eenszijds de menigte af den Caeliusheuvel, naar de Via Sacra, - een Caesar was onder
hen, - anderzijds naar den vloed der juichende Romeinen klom de blanke stoet der
Senatoren, den meester te gemoet, om hem de lauwer-kroon en de wierrookhulde te
bieden.
Ongetemperde vreugde zong over de feestlike drommen, waar
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verbroederden de vrije slaven en de vrije burgers in simpel-gelen lijfrok met kleine
franjes, de oude stoere Romeinen gladgeschoren, met bloot-gespierden armen en
breede schouders waar de toga plooide over de bulten van 't krachtige vleesch; vele
vreemdelingen, met lederen helm op germaansch blanke aangezichten met zeeblauw
oogen of met vlokken zij-doek op bruin droomerig profiel, met zwarte rustelooze
driftige tintelblik, vrouwen met breede gewaden over volle leden of met spannenden
gordel onder sierlijke borsten, met zilver diadeem rond prachtig-zwarte of hel-blonde
haartrossen, gladiatoren met knoestige vuisten en kale hoofden, soepele danseressen
uit verren Westen of verren Oosten, kalme kleine Grieken met zwierigen gang en
fijn gespierde armen, rozig-naakte kinderen, gesierd met de kronen van 't spel in
Caesar's looverige tuinen, allen liepen er samen, en ieders geest zweefde tot Caesar,
ieders mond sprak zijnen naam. De edelste jongelingen van Rome wierpen geld en
drongen door de openende scharen naar den keizer, - kalme wijsgeeren wachtten
schuilend rond de grieksche marmer-beelden langs den weg, tot de keizer hen voorbij
kome, - aller oogen zochten Caesar. Doch hij de meester der drie werelden van Oost,
Zuid en West trad alleen, te voet, in simpel lijngewaad, door zijn eigen dochter
gesponnen, midden volk en krijgers, groette allen, wenschte geluk aan hen die hem
verwelkomden, aanvaardde de smeekschriften en uitnoodigingen, noemde allen zijne
vrienden, en soms, eenvoudig, vroeg doorgang aan de bruischende groepen die zijn
stap belemmerden.
Van op die hoogte zag hij Westwaarts over 't stralende Rome, waar een gouden
schaduw teekende de glinsterende glanslijn der opeen zuilende portieken, der massale
schouwburgen, en schitterende bazilieken, waarop de goden troonden, en in den
verren schemer van 't purper zonne-deinen, dreven de witte banen weg naar de wereld,
tot aan de uiterste gangen der aarde, waar de strenge kampen der legioenen met
gouden arend-standaard, waakten.
En Caesar ontroerd, murmelde: - ‘Ik ontving Rome gebouwd met klei-steen, ik
zal haar overlaten gebouwd met marmer.’
Het was een grootsche dag, - dien dag zelfs mocht niemand veroordeeld worden
in Rome, en de schuldigste moordenaren ontvingen een levens-dag meer.
Langs de diep-groetende, ja knielende rijen senatoren en hoogbeambten ridders
en vassalen, koningszonen en goden-priesters geraakte Caesar op het Forum, waar
de dichters wachtten, - en Caesar toegevend, aanhoorde hunnen lof.
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Er waren vele dichters in Rome, omdat de Meester goed was en de vrede heerschend,
het geluk zingend en de weelde voedend, omdat een goede Tyran de vrijheid
waarborgde als men hem en de daden zijner macht vierde, ze stonden daar allen en
lazen hun verzen, de vlokharige, wildgebaarde, somber blikkende, woest-stoïsche,
bleek-gestrenge romantieken van dien tijd, de dorre rhetorieker, de melancholieke
wolkerige nacht-lyrieker, de kreupele grammatiekdichter, de gemeene
volks-refrein-zanger, de woeste glas-broze porseleinige officieel-dichter, de oude
docte epische, stijf-deugddichter, de onwetende gevoellooze burger-dichter, de
bombastische vulkanische bodemlooze onuitputtelijke feestmaal-dichter, - allen in
de kleedij gekozen door hun vernuft, naar de mate en gehalte, naar omvangrijke
smakeloosheid of bescheiden keurigheid hunner verzen.
Nadat velen gelezen hadden, met de stemme passend bij den beelden ritm of den
geestloozen trippeldans, of den knokerigen stotter-knak hunner versmate, trad ook
de jonge Horatius voor, en droeg met welluidende stem zijn ode voor: Ad Augustum,
- met een harmonische pauze na de korte verzen en korte strofen waarin zijn gedacht
en gevoel smolt, als het laatste blos-purper der zonne in zijn warme oogen, en Caesar
luisterde, bevangen eerst door den half-ironischen doch zoo kieschen glimlach op
Horatius zenuwige lippen, en dan, ontroerd door het machtige gevoel in de floerse
verzen, en, wijl Caesar aandachtig was, waren allen te ronde aandachtig, want Horatius
vierde Caesar, zijn roem, zijn daden, zijn dagende godlikheid, en Caesar's gelaat
kleurde van tevreden zelf-waardeering, die hij zocht te bedwingen, om, nog kalm de
toejuiching der Romeinen te genieten. 't Was een grootsch gedicht:
Genoeg alreê zond d'Hemelsche Vader
sneeuw en hagel-wreed aan de landen
en met bliksmende rechter bestormde
d'heilige bouwen en schrikte de stad; en schrikte de volkeren...

Caesar was bevangen, en Horatius' borst onder de blanke toga voelde meê Caesar's
ontroering, en ademde die ontroering bij vollen ritm in de gedachten- en beeld- en
geesten-zwangere verzen.
Wie zal 't volk der godliken roepen
tot heffen van 't stortend gezag?
zal niet de smeeking der heil'ge maagden
Vesta vermoeien die alle gebeden
nu flauw beluistert?
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En de menigte murmelde Caesar's naam, als stelde Horatius hart een vraag die door
heel de wereld, en door de goden zelve beantwoord werd. Caesar jubelde innerlijk.
Zoo steeg de geestdrift, want Horatius liet hooren dat Oktavius werkelijk een god
was, gedaald onder de menschen om te wreken den moord van den eerst-geliefden
krijger, god Caesar, stichter des westervleugels van Rome's adelaren-keizerdom,
totdat hij in den laatsten zwang zijner bewogen ritmen galmde:
Later-laat zult ge weêrgaan ten hemel
terwijl ge nu lange verblijft onder Quirinen volk',
dat de luchten u, boos op onz' zwakheden
niet al te snel weêr-ontvoeren.
Doch liever geniet hier groote triomfen
heb lief hier vader en prins te heeten...

Hier juichte de menigte luidkeels toe, en het einde der verzen werd niet meer gehoord.
Caesar nam af het hoofd van een knaap, die met zijn zwarte kroezelkop, vrij en vrank,
heel dicht tot bij den wereld-meester gedrongen was, een ruwe looveren-kroon, legde
haar op Horatius en heette hem welkom, voor den volgende dag in 't paleis of alwaar
het hem zou believen Caesar op te zoeken en een gunst van hem te bekomen.
De menigte juichte Horatius lofwoord na: - Vader des lands.
Dan groette en dankte de keizer en vertrok, druk omringd, naar zijne kleine woonst
op den Palatinus, gebouwd in simpelen Albasteen, met een klein portikon aan de
intrêe, zonder marmers, zonder pracht, mozaïeken, zonder schilderijen of
standbeelden, en hij genoot er met zijn huisgezin een gewoon avondmaal van geurig
brood, sappige vijgen en frissche vischjes.
Terwijl hij avondmaalde, bijna in open straat, kwam een soldaat en vroeg of Caesar
's anderendaags voor hem getuigen wou, omdat hem onrecht geschied was, doch
Caesar antwoordde: - ‘ik zal geen tijd hebben, en zal niemand sturen.’ - toen
wedersprak de soldaat: ‘Caesar, als ge mij noodig gehad hebt, heb ik geen andere
gestuurd in mijne plaats, ik heb zelf gestreden’ - en Caesar beloofde dat hij voor zijn
krijger getuigen zou vóór de rechters op het Forum.
Toen vertrok de soldaat, en Caesar vertelde aan zijne dochteren de gebeurtenissen
der wereld, die hij bijgewoond had.
***
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Middelerwijl vertrok Horatius, vergezeld van den ietwat ouderen Virgilius, door de
lovende volks-scharen heen, naar zijne liefste. Deze had, van uit de stilte der kleine
straat de zware toejuiching op het volkrijke Forum gehoord, en haar hart had gehoopt
indien het voor hem ware geweest!
Zij lag nu, op een marmeren bed, opgedorst met Fostersche zijde-kussens, en
voelde de frischte der looveren zinderen op haar wangen en langs den hals onder de
sluieren dóór tot op haar borst, waar de liefde leefde; zij verwachtte Horatius en zou
hem troosten indien Caesar niet geluisterd had of zou hem in brandende blijdschap
omhelzen indien hij zegevierend wederkwam.
En zoo kwam hij, met zijn beschermer Virgilius, 's keizers gunsteling.
Virgilius bescheiden, bleef wachtend tot de blonde godin haren edelsten
kuisch-wulpschen langen zoen geschonken had aan den lieven dichter, en trad dan
uit den schaduw, in den gouden schemer rond de witte fosforesceerende
marmer-kolommen.
In het stille tuintje, - Horatius en Julia omarmd op d'Oostersche ledikant, Virgilius
murmelend zijn eerste gedichten van zuiveren zang in de rust der zonnige natuur, in
zoete herinnering zijner eigen eerstbloeiende glorie Horatius triomf mede-genietend;
Zoo lieten ze de avondschemering hen omruischen midden de gonzende stad,
meesteresse der wereld, en dronken er uit dezelfde kristalschaal een verschen wijn,
geoogst op de heuvelen rond Rome.
Emiel van der Straeten

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

306

Een Ontmoeting
Dáár vond ik u weer, uw gelaat
was kwijnend als week-witte najaarsroos,
die welkend haar bladeren vallen laat
in koortsig zonne-gekoos.
Ge hieft uwe blikken. Het licht
uwer oogen was-mat als van bleeken dag
die droef onder wolken te weenen ligt
daar hij langer niet schijnen mag.
Ge hebt me gesproken. Uw woord
is zóó klagelijk tot mij gekomen,
als van dood-moeden wind die men zuchten hoort
te nacht, door ontbladerde boomen.
Géén sprak er den eindgroet: Vaarwel.
Maar dat, van eens effene wegen,
één dalend ging, één gestegen, we wisten 't, we voelden 't zoowel!

A. Lhorijn-Thans
Minderbroeder
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Een Gebed
Wie geeft dat tusschen U en mij
geen schaduwval, geen scheiding zij,
zoodat uw klaar aanwezig-zijn
mijn dagen weze een zonneschijn?
Die maar één avond zeggen mocht:
ik heb den Heer alléén gezocht
in woorden, daden, en gedacht, hem waar' de hardste peluw zacht.
Maar hoe kan komen zielerust
op een' die wandelt schuldbewust,
en niet in luidste vreugd vergeet
wat diepe zielestem verweet?
En dan die duizend dingen die
ik zelf niet wete, zelf niet zie,
maar maken dat ik, droeve kind,
uw vaderlijken troost niet vind!
Ach geef dat tusschen U en mij
geen schaduw meer, geen scheiding zij,
uw wolkelooze aanwezigheid
mijn dagen met haar licht verblijd'!

A. Lhorijn-Thans
Minderbroeder
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Twaalf Beesten
(Slot)
IX
Het Tjeffertje
‘Castorke’ is wel entwie en entwat op het hof; Castorke staat, als persoonlijkheid
apart, tusschen de menschen en de beesten van gansch de boerderij.
De boer zegt Threze, of Talia, of Rooslie, als hij zijn wijf aanspreekt. 't Wijf roept
op haren vent: Pieren! Wannes! Çissen. Vader en moeder tieren naar hun jongens:
Merriete! Silviete! Monten! Juulten! - of netebuk! vagebonte! durendaal! schavuit!
De dienstboden spreken elkaar aan, met alle mogelijke en onmogelijke lapnamen,
maar als het ‘Castorke’ geldt, dan kunnen ze, allen te gelijk, geen zoete naamtjes
genoeg uitvinden; 't is al van mijn manneke alhier, m'n klein ventje aldaar, m'n
zoeterikske alginder, m'n suikerratje overal; Castorke zit van de eene armen op de
andere; Castorke krijgt streelingen van het mannevolk en zoentjes op zijn koud neusje
van het vrouwvolk.
Castorke is liefst gezien, van al wat er op het hof roert en poert.
En niemand is jaloersch van 't beestje; noch de jongens die fléters vangen van
vader, wijl Castorke suiker krospt; noch de koeier, die den boer tegen hem hoort
uitvallen en ketteren, wijl Castorke luizeleeg op zijn kussen te slapen ligt; noch zelfs
de kernhonden niet, die blijde zijn, als hun poezelig, bevallig maatje, net als een
heerenkindje, bij hen geweerdigd te gaan, om te spelen en wat nieuws te vertellen.
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Turk nochtans, van bij de schuur, is een weinig te ruw in zijn genegenheid voor zijn
klein vriendje; zoohaast het suikerratje hem bezoekt, begint hij met zijn troetelkind
te likken en dan stuipt hij hem, met den neus op de voorpooten, om te spelen; ze
draaien en keeren en wippen en dansen en springen, maar Castorke blijft buiten greep
- en Turk loopt zijn keten op en schuifelt en snorrelt van klare leute en pure
geernezienigheid; maar ongelukkiglijk, Castorke springt te dicht bij; Turk vergeet
dat hij te pondig is - en met een vuistslag - genoeg om boomen te vellen, - doch dien
hij voor een vriendendreel houdt - ruifelt hij zijn speelmaatje onderteboven, zoodat
het rollebolt en huilt van pijn en andere dingen - en dan is het spelen uit. Turk staat
beteuterd en beschaamd, met den steert ingetrokken en hangende ooren en hij kruipt
zijn kot in, wijl Castorke het huis invliegt al jankende: pen-en-inkt! pen-en-inkt!
pen-en-inkt!
De jongens vooral, dragen Castorke zoete vriendschap toe, doch die genegenheid
is zeer verschillend van uiting en gedoe.
De eene zien Castorke geerne met volmaakte liefde en de andere met onvolmaakte;
en de eene streelen hem om te streelen en de andere om hun zelven te streelen en
krijzeling te voelen en leute te hebben.
Doch allen zien toch 't beestje om ter liefst en kunnen hun lieveling niet missen.
's Morgens soms, aleer ze een kruisje vragen, aan vader en moeder, grijpen ze
Castorke in de armen; Marietje kust het; Silvietje kijkt het in de oogen en lacht, dat
het kraait; Edmondje streelt het op den kop en op den rug en Juultje geeft het een
ferme neuke, dat het grolt en wegdrimmelt. Niet dat Juultje zijn beestjen niet geerne
ziet, neen neen, dat niet; hij ziet het dood-geerne; hij zou het opeten; 't doet 't doet,
maar... hij is alzoo in zijn vriendschapsbetoog.
Eer de jongens naar schole gaan, zeggen ze nogeens ‘goedendag’ aan hun keppe
en Castorke vergezelt ze tot aan het achterpoortje.
's Avonds komen ze te loope van school en Castorke krijgt weerom een zoen van
Marietje, een lachje van Silvietje, een streeling van Edmondje en... een neuke van
Juulten.
In de wintersche avondstonden moeten ze nochtans hun lieveling met vrede laten;
moeder immers zit in den eenen hoek met het kind en vader in den anderen hoek met
Castorke. Juulten zoekt het kind, om al bachten vaders rug en al tusschen vaders
beenen, aan Castorkes steertje te trekken, maar dan krijgt hij ook soms
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vaders oorlapklakke in zijn tanden, als het maar niet buischt, op den hoop toe.
Vooralleer kun polk in te kruipen, moeten ze hun hondje ook te bedde doen;
Marietje legt het in zijn mandje; Silvietje lacht en knikt en smijt oogjes; Mondje legt
een doek over het mandje, zoo dat het lieve hondenkopje aleen uitkijkt, - en Juulten
toont alle twee zijn handen, met de vingers wijd open, lijk twee klauwen en hij greinst,
tot Castorke hem grollend de tanden toont en hij lachend naar bedde stuift; maar
Marietje slaat den kwaaddoener tegen den kop - en dan komt ze nog eens tot bij het
slaapnestje; ze teekend een schoon kruisje op Castorkes voorhoofd heel in 't duikertje
- en dan wenscht ze fleemend: 'n avond Keppe!
Is me dat een dingen met dat geneuk!
En niet een, die zou kunnen zeggen waarom ze Castorke zoo geerne zien; 't beestje
eet en drinkt en slaapt, precies lijk ik en gij; 't heeft ‘ding’ over hem en 't wikkelt den
steert en 't likt de handen en... daar hebt ge al den melk dien het geeft, uitgenomen...
dat het soms wel 'n ratte of 'n akrol vangt en dan is het een zegetieren op het hof,
alsof het een mirakel deed en de zon uit de lucht knapte.
- 'k En zou het voor geen fortuin willen kwijt zijn, zegt de boer.
Gum gum! Tast hoe diep het gaat... Geld!... kwestie... Hij werd er nog nooit een
duit voor aangeboden.

X
Katten
Trientje! tiert de boerin tot de maarte, teur kijk 'n keer, wat de Djemenis-Crédo die
katte daar uitmeet, op den hoek van de mesting.
De maarte vliegt er op los en komt te vlugge weer.
Wel Heere toch! boerinne, lammenteert ze, 't is de oude Sandriene, die een van
Sieper's jongen gestolen heeft en ze ligt heur nu daar te draaien en te keeren en te
zagen en te weven met haar pooten - en te spinnen, preçies lijk of ge zoudt zeggen...
Ha, die leelijke zottemutse! schreeuwt de boerin, sedert ze zelve geen jongen meer
heeft, steelt ze er nu regelmatig; ge moet dat beestje bij zijn moere dragen, of 't zal
vergaan van ellende; he ja,
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kermt ze, wie heeft er van zijn leven! dat schaap ligt er nu te likken, aan die oude
kasse, lijk aan 'n arduinstuk.
Boerinne, kijk, doet de maarte, Sieper komt af, met al heur haar boutrecht; ze
zullen vechten.
Ze 'n vechten niet; Sieper vliegt op Sandriene los, geeft haar 'n fotse alhier, een
siffa aldaar en een toppeer alginder in heur baardeloos wezen, dat ze spuigend en
huilend de plate poetst - en dan neemt de ware moeder voorzichtjes heur schatje met
de tanden en klauwtert er mee op den koeiestal-dilte, recht naar heur twee andere
mollekes.
Bermhertige hemel! Wat ziet ze?
Pieren, de kater-zonder-steert, is bezig met haar geringeld jongske op te peuzelen;
ze laat haren last uit de muile vallen en ze vliegt als 'n drake, boven op den wreedaard.
Een afschuwelijk, een onkattelijk gevecht vangt aan: ze slaan, ze klauwen en bijten;
ze tuimelen onderteboven; ze maken één bolle uit, vernesteld in malkaar; het strooi
spettert omhooge, tot tegen de balken; ze spuigen en grollen en miauwen en huilen;
ze vloeken en ketteren, dat de honden er van janken en de koeier den dilte er van
opklimt, om te zien wat er hapert.
Ha, gij vervloekte bloksteert! tiert de jongen - en hij grijpt de vorke, waarmede
hij het strooi van den dilte gooit; maar Pieren ziet het gevaar; met één wip is hij los
en weg, al langs de gebinten op en zit er nu leelijk te doen, met oogen in zijn
moordenaarskop lijk gloeiende kolen, ginder hoog, in het luiken van de kappe.
'k Zal u den balg openstekken, dikke-kop! smouter! dreigt en verwijt de jongen en hij heft de vork op.
Pfft! pfft! spuigt Pieren - en hij loopt over de dwarsbalken weg en verdwijnt in
den strooiklamp.
Sieper heeft middelerwijl haar jongske weer gegrepen en bij het andere gedregen,
dat in den polk bleef; ze ligt nog met al heur haar recht en den steert armdikte, heur
boontjes te likken.
De koeier heeft het doode jongske door het dakvenster gegooid en is tot bij Sieper's
polk genaderd
Moere laat heur streelen; ze is in een-twee-drie vernibbeld van ‘ding’ - en ze heeft
alles vergeten; ze weet zelfs niet meer, dat ze een jongske min heeft, de katten kunnen
immers niet tellen.
's Anderendaags wordt Pieren door den boever doodgeschoten, wijl hij over het
hof wareerde.
't Kan gaan zonder hem, want benevens de oude Sandriene en Sieper, loopen er
nog twee jonge katinnen: ‘Bleckos’ en ‘Feutie’

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

312
en de jonge kater ‘Karel’. Karel is er nu boven op; 't was maar voor Pieren, dat hij
moest duimtje leggen; dien kon hij niet meester worden, maar al de vreemde katers
krijgen ongenadig klop, van met dat ze het hof naderen.
De getijgerde kater uit de kortwoonste, bij den boomgaard - en Mol, de pikzwarte
kater van het bij-gelegen-hof, komen soms wel langhalzen en miauw! miouw! mian!
kournmaln! doen, maar zoohaast ze piepen, schiet Karel toe - en met een wroede
korrn-miauw-auw-auw! pfft! pfft! zit hij boven op de indringers en krabbelt hun
smoel open en spuigt hun oogen vol en rollebolt er mede over den grond, tot ze,
zonder hun overschot te vragen lijk pijlen uit den boog, al over stokken en persen
en tuinen, wippen en klauwteren en tuimelen, recht naar hun gedoente en er voor
een tijdje koes blijven, bij hun eigene kattinnen.
Karel is geen katte om zonder handschoenen te pakken.
Karel is 'n groote-katte!
En 's avonds komt hij op, preutsch als een generaal, die de Turken versloeg; hij
draagt den steert boutrecht, lijk 'n lanse - en hij klimt langs de maarte en hij draait
rond de broekpijpen van het mannevolk en hij loert zoo zoet, zoo zeemend, zoo
suikerzoet, zoo zeemlikkend, in de oogen, tot de boerin of de maarte:
pieske-pieske-pies-wies-wies! roept - en hij met Sandriene en Sieper en Bleckos en
Fentie nevens hem, in één ronde den grooten schotel mag kuischen, die vol lekkere
mompjes, aan de achterdeur te doomen staat.
Dan vertelt hij wat onnoozelheden aan zijn troep katinnen, zuiveruit om deze te
voldoen, want Karel is uiterst galant - en dan kruipt hij in de lange pluimen, doch
hij slaapt slechts op één oor - en zijn scherpe nagels steken uit lijk priemen, tegen
dat er onraad van menschen of beesten, maar vooral van katers komen mocht.
Middelerwijl ligt Sieper bij haar jongen; Sandriene slaapt bij den boever; Bleckos
op den tas - en Fentie muist rond den haverschelf, in den maneschijn - en Baron, de
bandhond, greinst er naar.

XI
De Geit
‘Bette’ staat in den hoek tenden den koeienstal, nevens ‘Molle’, de hellezwarte
vijfjaarsche prijskoe.
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Hoe dat Bette staat, God is het wijs! 't Is erger met haar dan met den schermmeester
op de schuur - en die draait met alle winden.
Zoo gaat het met Bette; nu staat ze mooi langs den muur, haar kop te draaien en
te keeren, lijk een musscheman op de dakgoot; dan moorscht ze, met den kop in den
grond en... haar achterste omhoog hemelwaarts; twee minuten later staat ze deftig te
keeuwelen, stil te smekken en zoetekes haar lippe te likken, lijk 'n verfijnde juffer,
die haar opvoeding in ‘chique’ gestichten kreeg; en één minutje later trappelt ze met
haar achterpooten in haren eetbak en blaast ze de knabbeling uit haar muile, dat ze
rondspettert - en te blekken ligt, op Molle's zwarte mantel nevens haar.
Gij leelijke zotte! strijdt be boerin.
Zotte, ja; maar leelijk niet.
Zeker, als ge Bette beziet langs achter en die platte, vernepene hespjes, van aan
de uitstekende, hoogpuilende heupebeenderen ziet neerhangen, lijk met een houwmes
afgekapt; als ge die kromme achterpooten ziet, met de hamen tegen malkaar geplakt
en daarboven, dat aardig, miscaas koddeke lijk een lapke met 'n truizelke haar op ja ja, Bette is een leelijk weershoofd; maar van met dat ze heur omdraait en
kopspelend, lippelikkend en oogsmijtend in uw wezen staat te lachen, O! dan is er
zeker geen liever beestje op geheel de wereld en 'n parochie toe.
Bette is dus afzichtelijk langs achter en innemend al voren - en dat moet dooréén
geslegen worden, om tot het besluit te komen, dat Bette, op haar geheel genomen,
'n propere beeste is en... dat 'n schoone geit ook niet leelijk is.
Wat meer is, de beeste heeft groote deugden; ze geeft goede melk, reukelooze
melk, vele melk, zóóveel, dat de boerin hem in het huisgezin niet kan verbruiken en
het overschot bij den koeienmelk kletst, zoodat Mijnheer Pastoor en Mijnheer notaris
en Mevrouw Dedie en Juffer Degindste geiteboter eten buiten hunne weet.
Peist!
Troost U, Dames en Heeren, g' en gaat er niemand van dood; g' hebt misschien
ook nog wel peerden- en kattenvleesch binnengeslegen buiten uwe weet en ziet, ge
zijt frisch lijk blieken - en ja, daarbij, door den dollen honger 't gaat al den dieperik
in.
Ge moet dus van Bette niet vies zijn, ze is te proper om op de wereld te loopen;
ge zoudt er van eten.
Bette is immers van het edel herteras en dat is ver het zuiverste, het reukelooste,
het netste en het puikste, van alle rassen; daarbij,

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

314
het herteras is bovenal het melkrijkste; sommige geiten zouden in geefte jonge veerzen
beschaamd maken.
Sedert vele menschen schrikkelijk met de geiten ingenomen zijn en bonden stichten
en ‘sélectie’ maken, is er groote vooruitgang ontstaan in het geitenras. Dit zou te
verwonderen zijn, dat het groot gemeens met menschen, die beestjes tot hoogere
opleiding bracht. indien men niet zeker wist, dat het juist de allerbraafste menschen
zijn, die meest met de betten Convahieren; te begrijpen dus, dat ze, benevens hun
schoonere houding, maaksel, melkrijkheid, ook verfijnde maniertjes en deugden
wonnen.
't Is schoon om te zien, hoe de jonge geiten op de fooren staan als juffertjes, en
vol eerbied en zoete vriendelijkheid, goeden dag nikken, tot de ijverige pastors en
de dames, die er rondflodderen, dat hun soutane en hun spanrok waait. De oude
geiten, weliswaar, zijn min fatsoenlijk; dat is het ‘atavisme’, dat er nog niet uit wil,
doch met dat gedurig ‘frottement’ aan dames en heeren, zal dat ook wel achterblijven,
als het Jupiter en alle afgoden belieft.
Bette-van-het-hof dus, 'n is juist nog geen ‘Aristo’; ge moogt niet vergeten, dat ze
veel met koeiwachters omgaat en geen fijne ‘éducatie’ verkrijgen kan, nevens koeien
ook, maar ze is toch betamelijk en zoo fraai, dat ze met Jan en alleman omspringt,
tot met de katten toe.
Karel, de roste kater, komt elken morgen van den dilte af, als ze zitten te melken:
Moalk! moualk! miauwt hij; - de maarte geeft hem een teugske - en dan gaat hij
spinnen, boven op het schorren-sliet, tusschen Molle en Bette; seffens staat Bette
mooi tegen de schorre; Karel geeft bokskes aan de geit, wijl hij met ronden rug en
persrechten steert staat, schoone maniertjes te maken - en Bette uit wederliefde,
vraagt Karels oor in de tote en zuigt er aan, dat ze haarloos en doorschijnend geworden
is, lijk de vlerken van 'n vledermuis: een doorluchtig oor!
't Is Jammer dat Bette niet veel mag buiten loopen, ze was toch zoo geestig; in
heur jonge jaren heeft ze nog van den wagen op het schuurdak gesprongen en van
ends-en-tends de veust gewandeld, lijk een hofdame; maar op 'n keer, dat de
ruitinsteker op het hof doende was, peuzelde al zijn mastyk op - 'n bolle de groote
van een gansei - o! ze was zoo ziek, in stervensnood - maar de boerinne smolt vier
‘Standaertpillen’ in een beetje water en goot het haar in, en... Bette ‘chapeerde’.
'k Heb dat nog nooit op reclames gezien en 't is pertank de zuivere, pure, loutere
waarheid.
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Sedert dien mag Bette maar weinig in de wereld meer gaan... 't gevaar, hé?
Hoe we nu toch van geiten op pillen rollen, enée?

XII
Pluimgedierte
Tyiep! tyiep-tyiep-tyiep-tyiep-tyiep! Ty! tytytyty! Tie! schruwelt de boer, wijl hij met
de rechterhand heele pooten klein-graan uit zijn schorte gooit, op den knok, voor de
deur.
Van alle kanten komt het pluimgedierte toegespoeterd: van op den mesting uit het
wagenhuis; van binnen het hof, van buiten het hof, van overal.
Die dichts-bij zijn loopen de pooten van hun lijf - en die ver-af zijn, loopen al
flodderend, met de vlerken open.
De hennen die te broeden zaten, vliegen uit hun polk af, van dilten en zolders,
ker-ker-kru-kru-ker! schetterend - en dan loopen ze, vlerkeklakken ze,
hooibondel-dikte en klokkend bij de bende, die op den knok aan het binnenslaan is.
De aanden en ganzen rispen uit het water en komen waggelend en wringend
aangeloopen.
Kieu-i-i-ian-glieu! kger gli-ian! kgreu! kelen de ganzen.
Kwé-kwé-kwé! kwé-kwé-kwé-kwé! schreeuwen de aanden.
En de nieuwe aankomers boren met hun serpentenhals en hun vischkop al onder
de koppen en de steerten van hennen en haans, los op de brokken.
't Gaat al wel, zoo lang ze hun bekomste niet hebben en eten kunnen buik-sta-bij,
maar als de fret mindert, beginnen ze om de laatste brokjes te strijden en te vechten.
De klokhennen vooral, zijn lijk van het kwaad bezeten; de andere hennen mogen
ze niet scheef bezien, of ze zitten er boven op - en de vlerken slaan, slag-om-slinger,
en de pluimen stuiven er, tot de eene of de andere der vechtende furiën, met den
benauwelijken noodschreeuw: ké! de plate poetst en, als met den duivel aan de hielen
gaat vluchten; dan staat de overwinnende heks op haar hielen te draaien en groote
spreuken te doen: Ka! ka-ka-ke-kaa! als zou ze geheel de wereld uitdagen en stoffen:
Komt maar op, als ge durft, man voor man, 'k sla u de hersens door de keel!
Ko, de groote hofhaan, die preutsch en deftig in het midden
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van zijn troep staat en toezicht houdt, speelt er scheidsrechter en drumt met zijn
schoûwren de koppels vanéén; hij mort en knort en vermaant: Korr! kakaa! - en als
het niet helpt, deelt hij vaderlijke muilperen uit - met een slap en weerhouden pootje
- doch hij heeft er zoodanig koppels te scheiden, dat hij soms kwaad wordt en... fletst,
om te fletsen en te raken ook - en verders, hij kan niet geluchten, dat al die jonge
haans rond zijn hennen draaien, en daarmede is hij ook van zorg overlast.
Kwaad recht hij hem, met den hals uitgerokken; zijn roode lillen dansen; zijn kam
slingert en zijn oogen vlammen.
Hij laat de vlerken van zijn vechtende wijven omhoog gaan en klakken, hij laat
de pluimen maar stuiven en de zandwolken opdwarrelen - en ooglaaiend,
kwaad-pikkend, met korte, harde bekslagen, neemt hij op eens zijn haal en vliegt op
den Koukuithaan los, die hem een heele troep jonge pouliën afspeelde.
Ké! Kien! Ke! moorelt de jonge haan - en hij vliegt van den uitéénstuivenden
hennebucht weg, al over de koppen der verbouwereerde beesten, recht naar het
wagenhuis.
Goele-goele-goele! moorelen de kalkoens. Dékot! Kodékotkot! klabetteren de
hennen. Ka kaa! doen de jonge haans, met angstig oog een uitweg zoekend - en heel
de bende roert en poert, overdaan en ontstelt en uitéén geruifeld, door den stalenen
Ko, die als een oorlogsgod op den sprong staat, vol schrikaanjagende dreigementen.
Ko, van zijn klopjacht terug, staat eerst fier, met gerokkene pooten, dan smijt hij
zijn kop achterwaarts, met edelen trots, slaat zijn vlerken en dondert: Kotkoroerelekoe!
Dan doen zijn oogen de ronde, op zoek naar zijn aartsvijand, den gebrékelden
engelsche-haan; maar wat hij ook zoekt, hij vindt hem niet; 't deert hem, 't zal nu de
eerste maal zijn in lang, dat hij hem geen pandoering kan geven en... om zijn bloed
te koelen, zoekt hij twist met den kalkoenhaan.
Jamaar, hij is er slecht op; de kalkoens doen thoope en met verwoede
gloe-gloe-gloe-goele's! schoppen ze hem, al zes kanten te gelijk, dat hij keeroogt en,
o! schande, al over hun koppen wegvlucht.
De aanden zagen het en schieten zoo onbermhertig uit om te lachen, dat ze er van
krullen en krimpen - en lijfwringend, halsdraaiend en kopnikkend, lijk 'n bende oude
wijvetjens, den mestput inspaarzen en er toeren doen en katje en duikertje spelen,
van klare ‘ding’, in Ko's nederlaag.
De ganzen hebben het ook in de mot; ze zijn verontweerdigd
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en in hun misprijzen, gaan ze statig, traag en koel, lijk deftige ‘douairieres’ van de
bende af, en recht naar den wal - en ze geweerdigen geen oogslag meer op Ko te
slaan, doch mommelen onder elkaar, stil, met spijtige noten: Kien-ian-glien!
Gon-ji-kgran! Wat wil zeggen: 't is 'n schande gods! Die pleun!
Ko heeft ook veel verloren bij de hennen; 't vechten onder elkaar is uit; ze staan
verstomd en drimmelen weg, al puppelend onderéén, in troepjes van vijf-zes, tot
tien; de klokhennen flodderen, de dilten weer op; de pouliën vergeten te keuriën
vooraleer te gaan leggen; de groote helft des hennen zoekt den engelschen-haan op
in den boomgaard; een groot deel loopt met den koukuit en Ko slentert voort, al
trekhielend, met twee oude poephennen aan zijn slippen.
's Anderendaags vergeet hij dag te luiden, 't is de engelsche haan, die de eerste
kraait en Ko durft niet tegenmorren.
E. Vermeulen
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Vers
Mijn wee is als een woeste ruiter
die staag mijn arme ziel berijdt
die op verkenning uitgetogen
geen bloedige hinderpalen mijdt.
Ik ben gebreideld, 'k word gestoken
ik draag een last die mij gebiedt
ach kunt ge mij niet schoon verlossen
die hijgend mij voorbijgaan ziet..
Ik moet vertrappen zonder schromen
wat onder mij onschuldig leeft,
mijn wee moet vrij zijn op zijn wegen
als het mijn ziel bestegen heeft.

Maurits Neels
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De Verriestfeesten te Ingoyghem
Protasis
't Geknal der mortieren, wekt in den vroegen morgen, de hanen, het licht en de
landbouwers. Weldra ontnevelen de valleien; langs de verre hellingen verdrijven de
dampen, als groote kudden, over 't zomer-groene en de kerken spitsten op de heuvelen,
de molens kruisen achter de hoogten, de vaandels worden geheschen, de laatste
versierselen op de huizen gebloemd; de preusche boeren, die vandaag zoo weinig
mogelijk den gewonen groet van te lande zullen wenschen, vooreerst omdat er te
vele vreemdelingen in de streek zijn, en tweedens omdat ze vandaag ook allen heeren
zijn, - de stevige, frisch-jonge of vinnig-wijs-geworden boertjes van alle hoeven
langs alle wegen, halen hun feestkleederen uit, borstelen ze nauwkeurig, zien hunne
rijwielen na, nutten een krachtig morgenmaal, om zoo weinig mogelijk te moeten
verteren, geldelijker wijze gesproken, onderwege. Al wie een vlag heeft, laat het
waaien, want allen weten dat het feest is, en dat men Pastor Verriest viert, en in hem
heel Vlaanderen, - eventwel denken sommigen dat de heele wereld den goeden Pastor
viert omdat hij sinds vijf en twintig jaar priester zou zijn, of iets dergelijks, want een
landbouwer denkt altijd, ook als hij niet weet, en de Vlaamsche akkerman vooral, zijn zij niet allen dichters?
Doch allen wisten dat het zou feest zijn, in 't kleine wereld-vergetene Ingoyghem,
en aller gemoed was feestelijk van hartstocht.
Sedert eeuwen en tijden had de aarde hier feest gevierd, en niemand, tenzij de
dichters der laatste jaren, hadden dit bemerkt en bezongen; sedert seizoenen van
jaren, hadden de kleuren hier uit dal en over berg gegoocheld als de balsems der
aarde ter eere van 't bloeiende, goede rechtzinnige volk, en ter eere God's, die 't alzoo
vóórbeschikt had; sedert jaren van jaren hadden de oogsten geruischt over de bochten
der zwellingen des gronds, die onuitputtelijk rijp en

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

320
geurig is voor 't gulzige gebladerte der sterke boomen langs akker en weg; alle
gedaanten van schemeringen, alle symbolen van wolke en damping, alle
opengolvingen van licht in plassenden kleur-stroom over den regenboog des horizonts,
over den zilverboog der zonnige heuvelen, over den groen-boog der verre weiden,
hadden hier getooverd, - 't was er immer feest geweest voor de goeden van dit land.
Doch heden zou er geschieden het feestlik vieren door de menschen van de feeste
der oneindige schoonheid waaruit al 't menschelijke zijn wonderen schept, en zooals
men, in d'oude tijden een feest-symbool een dood standbeeld van marmer en goud
boude, zou men, in deze tijden des levens een levend standbeeld heffen boven de
velden des feestes, en in dit beeld alle schoonheid verlevendigen, en naar hem allen
geestdrift wierooken, zooals alle nevelen en schaduw-kleurselen eens gebergt 't
samenwentelen naar dem schittertop, die 't eerste en 't laatste licht der dagen ziet.
Doch de uitverkorene zou zelf een held zijn.
Hij zou den geest des lands, des volks en des tijds bezitten, geschakeerd in zijn
wezen, - harmonisch, - en stralend door zijn daad in zinderende ontroering, welke
haar, geheel en gansch, tot een blijvend kunstwerk doet marmeren in de geschiedenis
eens geslachts, hij zou gekampt en geleden hebben om den lauwerenden roem te
winnen, welke honderdvoudig loont, zoodra de moed des strijders hem gewon; op
het huis van den held zou de arend zitten, de godsarend van 't al-doorschouwend
licht, dat de stromingen des menschheid doorbarnt en polariseert, en de beschermeling
van den arend, zou hij zijn, gekozen door allen, de held van dezen dag.
Een volk zal dáár bewegen, rond het simpele huis van een dorpspastor, en dit volk
zullen wij zien, in een zijner schoonste oogenblikken, als zijn algeheele ziel, dreunend
van den geestdrift elker ziel, de weelde zijns oorsprongs openbaart in d'ontpluiking
zijner herbloeiïng, na 't eerste herkernend vrucht dragen en wederzaaien in zijn eigen
gemoed, akker van 't geestelike leven, waar de kunst dijt en oogst in de zonne-bronne
der waarheid.
Over de veldbaan, die daalt en weêr stijgt langs de indieping der vallei, wemelt
de stoet van allerlei dorpelingen en stedelingen, waaronder links en rechts
harts-klagende bedelaars, officieele sprekers, in plechtigen zwart-rok, dichters met
zwaaienden baarde, studenten met rooden neus en tintelende oogen achter
neus-nijpers, zelfs een Rus, vertegenwoordigend misschien, of symboliseerend het
nog steeds-wild-eigenaardige volkje van slavischen oorsprong, welks zwerfspoor
een heele gordel van wreede Tartaren-telgen door onze
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Vlaamsche gouwen sleept; 't rumoer gonst weêrzijds over de stoppelvelden, waar
nog de gouden garven van den oogst samenbundelen met een bouketje van volle aren
boven de grepen; al deze vierders trappelen naar 't dorp en bewonderen de wijde
streek, met zijn golvingen van akkers, samencirkelend naar een boschje boomen, in
de diepten, dat allicht overloovert een frissche bron en een frieele nevel-tint doorwaast
die meren zonder water, en de breede landwind streelt de bleeke aangezichten der
zenuwige stedelingen en de blozende koppen der kalme veldlieden, die nog verguld
zijn zooals d'oogsten zelf, na den oogst-arbeid in hevige zonne; - over de baan cirkelen
op afstand omroosde triomfbogen, waarboven een vaandel omneêr kleurt soms
doorbrand van een zonnestraal; - de gezelligheid omzwachtelt allen in een droom
van welbehagen en broederlijkheid, en ze stijgen blijgemoed naar den simpelen
kerktoren, waarop een vlagge slaat, achter de kleine huizen van 't dorp.
De menigte bereikte alzoo 't stille Pastor's huis waar een staketsel onderschoorde
eene versierde pronkbrug, waarrond vergaderde al wat in kunstwereld naam, faam
of hope bezat, elkeen gaande gekleed met de schakeeringen zijns karakter.
In den frisschen tuin, op eene bank midden 't grasperk, wachtte de Pastor, omringd
zijner bloedverwanten, en ontving de namen en famen der kunstwereld van dezen
tijd; zijn wonder geheugen gaf hem telkens een passend woord te binnen, en, kalm
als een koning stond hij ieder te woorde, terwijl zijne verwanten de ontroering hunner
harten bedwongen.
Toen, door de drommen des volks, rende een rood-geluwe schalk voorbij, wild
als een zege-schaller door de straten eener oude vlaamsche stede, en meldde de komst
van den stoet der Vlamingen: fiere schalk op zijn spierig hors, dat met forschen
sprong vuur spatte uit 't porfier der baan, en niet omme zou wenden voor geen leger,
voor geen rots, voor geen koning... schoone schalk.
Dan trad de Pastor naar buiten en beklom de befloerde trede; dáár, voor 't
opengeschaarde volk stond hij, zooals hij menigmaal boven de scharen des volks
stond en in geestdrift gesproken had; doch nu zou hij niet spreken, doch het heele
volk, in feestliken gejuich voorbij-bruischend zou tot hem spreken, niet spreken
enkel, doch zingen, juublen.
De stoet kwam, - en ze daverden voorbij in snuivenden zwang, de sterkste peerden
van Vlaanderland, dragend de forsche boerenzonen die den vader-grond en zijn
weelde bezitten en bewroeten.
En weldra krioelde eene menigte van gele vaandeltjes met den
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zwarten leeuw, elk gezwaaid door een krachtige zanger, al onze liederen galmden
tot heerlijken groet naar den Pastor; uit de borst van allen, mannen, jongelingen,
vrouwen en meisjes klong de Vlaamsche vriendschap, en aller oogen blonken van
bewondering en rechtzinnige ziele-gifte; een uur lang trokken al deze pelgrims
voorbij, die, gekomen uit de verste gewesten van 't Vlaamsche, hier, als 't ware, een
vreemd land ontdekten, en dit land was ook het hunne, en de koning van dit land was
hun koning; voorzeker d' oorkonden des vaderlands melden zulken triomf niet, gegund
aan een man, wiens hand geen staatswet teekende, geen zegepralen won door het
bloed, geen staats-bevelen dreigde, geen volks-strijden bedisselde, geen grootsche
kunstwerken schiep welker macht de wereld ontroert, geen wetenschappen stichtte,
of wereldplagen weêrde, - de triomf eens eenvoudige Pastor, meester van 't goede
woord voor zijn taal en zijn volk in zijn land, 't werd nooit gehoord dat een nederige
levende aldus gevierd werd.
En als de bonte zwerm der feestgenooten voorbij geslingerd was met d' aloude
vaandelen der gilden, met de nieuwe vlaggen der genootschappen en ambachten,
van dezen tijd, als eindelijk een uitverkoren schare aan den gevierden zijn eigen
borstbeeld aanbood, stond hij, onder allen misschien nog de sterkste, minst-vermoeide,
en driftigst-bewuste, hij stond nog hoog-recht, d' oude grijze Pastor, zooals hij prijkte
op 't beeld hem toegereikt; - krachtig van hoofdbouw, met den arends-neus, hevig,
kamp-tartend met de lippen zwaar van 't woord, met het eerekruis op de borst, - in
den walm der juichingen, als herkende hij nu eerst zich-zelf, na zoovele jaren
onverpoosden strijd in reizenden droom van stad tot stad, van dorp tot dorp, in roes
van geest-en-hart-scheppend woord uit eigen rijk gemoed gevend den moed in de
borst der lands-broeders, - zooals hij daar stond, breed van borste, beentig van kop
met de grijze warlende haarlok over de rimpels van 't denkers-voorhoofd, zoo ontving
hij zijn beeltenis, in d' ontroering des erkennens, alsof hem, uit een verre hemel, een
ander wezen juischend te gemoet kwam, en dat wezen ware zijn verrezen wederzijn
in 't eeuwig rijk des geluks, - weinigen, op deze aarde kennen zulke gebeurtenis, en
zulk loon.
Toen werd de held in triomf geleid, - door de gepintte straten van het dorp, waar
iedere woonst eene kleurlike of heldhaftige spreuke van den Pastor had gesierd op
den voorgevel, - naar den heuvel waar hij spreken zou tot zijne vierders. Honderden
en duizenden waren samengehoopt rond het gebouw waarop hij stond,
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als op een troon, levend standbeeld, boven de oneindige schoonheid des volks, der
golvende akkers, der rustig walmende dalen en der onpeilbre kimmen van 't ombogend
hemel licht.
Hij sprak en allen verstonden zijn tale, en degene die zijne woorden niet begrepen
verstonden zijn hart, en trilden van één gevoel met hem, en waren het eens met hem
in liefde, in waarheid en in hope, - 't Woord, doortrillend de ruimte en den tijd en
levend in het vleesch, sprak door 's Pastors stem, en allen hoorden 't, en allen juichten,
de luchten dreunden alrond, wie weet hoe verre, over velden en tuinen, over de
heuvelen der aarde en der eeuwigheid, waar de troon van den held wacht, zooals de
troon van den wijsten vorst der aarde nog wacht in de hoogste kristalgebergten van
Indië.
Hier werd de feeste gekroond, en de zonne brak door de wolken.

Apodosis
Doch nu, na gestegen tot de toppunten van geestdrift, grootmoedigheid, aandacht en
ontroering, waren de gemoederen in 't ijdele zwevend, en de magen vroegen voedsel.
Na de Vlaamsche apotheose, werd het Vlaamsche kermis, en deze zijn ook de
polen van Vlaamsche uit-oorsprong-lyrische gemoeds-uitspatting.
Langs alle paden doolden de pelgrims naar de omliggende hoeven, om er de
broodkast, de kippen-nesten, het spekbord en 't hespebeen te plunderen, terwijl de
bevoordeeligste personen in officieelen jas - eigenlijk gekomen om zichzelf te vieren
- samenelleboogden in een waaierige tent, waar een feest-maal hen werd opgediend,
behelzende hoofdzakelijk, én vleesch, én visch, naar 't believen aller smaken,
eventwel; - ofschoon we 't feestmaal niet bijwonen, 't gezellige bijzijn van den Held
alzoo vermissen, alsook 't aanhooren der heil-wenschen en dronk-wenschen, die tot
vuurwerk van elk vurig gastmaal van zelf ontsteken, - zullen we blijven rondwandelen
over de schoone weiden langs de slingerpaden en dóór 't wemelig dorp, waar de
geestdrift, nog dezelfde is, doch binnenwaarts gekeerd, na d'uitwendige losbarsting
der morgen-viering, en wij bemerken nu overal helden en beelden van den
omgekeerden geestdrift; een aantal verzaadde ‘leeuwen en leeuwinnen’ vingen den
dans aan op een verhoog, waar een klavier stond, gekomen van verre, en bespeeld
door een gelegenheids-virtuoos, gekomen van nog verder, en ze dansten zoo vroolijk,
dat de tonnen waarop het planken-tooneel
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vlakte, ten deele omver rolden, zoodat enkele vlot-breukelingen ietwat ruw herdaalden
uit de sferen der lyriek tot op den vaderlandschen vloer, waarop het eenvoudige gras
groeit; elders wordt gezongen het oude vlaamsche lied, van pittige verbeelding en
kleurlike muziek, die aan 't harte wel doet, evenzeer als een slok van 't bruischende
hoppe-nat of van tintelenden honig-wijn; elders slingert in serpentijn rond de deftigere
lieden en door hun burgerlijk wandelen, een rij van volksjongens en meisjes eener
groote stad, - ze zijn hier in 't vrije land, en voelen 't bloed levendig en maken
uitbundige leute, hunne magere handen zwaaien leeuwe-vlaggetjes waarop een vrucht
der aarde of de boomgaarden tyrst, elders nog biedt een kermisdobbelaar zijn
waagspel, of tuit een doedelzak, of monologueert een student, in paroxysm van
vaderlandsliefde zwaaiend en spalkend tot zingen, zijn hoofd, dat bijna zoo dik is
als zijn buik, of zwerft een eenzame minnezanger, of tjoolt een Engelsman met
postkaarten, of nog dolen er onerkende dichters, onbespeelde musici, en kriekende
artistjes, die hun talent vermoorschen met er naar te zoeken.
In de hoeven langs d' afgelegen wegen gaat het beter, daar is de behulpzaamheid
der lieden nog voldoende ongeschoold, om al wat er in huis is ter beschikking der
bezoekers te stellen, - daar onmoet men de onbekende helden en heldinnen der
wijd-vermaarde gewrochten van enkele kunstenaars, die hier ter streke kwamen
arbeiden en wonen, - dáár trippelen de onnoozele langpootige kippen en weiden de
vette rozige zwijntjes, die van niets weten, - dáár staat de pikke blinkend-klaar voor
den oogst van morgen, dáár krijscht de zuigeling in de kribbe, en dut het oudje bij
de kachel alsof er niets gebeurde in 't naburige dorp; dáár, op enkele boogscheuten
afstand van 't doorwarrelde dorp is alles stil en bezonken in die groote werkelijkheid
der kalm-voortgeschiedende schepping, zooals het alle dagen was, sedert dat hier
mensch woont; daar-verre van de wereld, zingt het symphonische lied der groeiende
scheppingskracht in den kiem-zwangren grond, in d' oogsten, in de levensblije
landbouwers, in de looveren en in den wind.
Doch het is dan gebeurd in den jare 1913, 1113 jaren na de kroning van Karel de
Groote, held der Westersche beschaving, dat sommige afstammelingen van Barbaren
weder barbaarsch deden om te vieren de lang-bestreefde veredeling, de ideale
beschavingsdrang, den hoogsten kunst-zege van 't heerschende woord, - dat die
afstammelingen waren: jongelingen die bestudeeren de subtielste wetenschappen
welke hunne beschaving onderschoren en moeten mede-werken aan 't gewrocht des
volks dat verrijzen wil, algeheel,
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in 't eeuwig-geestlike - dat die kampers des grooten velde van 't gedacht geen ander
ideaal vonden om zulke idealen te krachtigen door hun geestdriftigen mede-arbeid,
- dan 't slokkig inzwelgen van ontelbre glazen bruin-water dat schuimde van
ietwat-denzelfden-geestdrift als die der zuipers, - en 't zingen van min-dan-onnoozele
liedjes welker idealiteit beneden barbaarsch-peil zelfs niet te vinden is, en dat die
toekomende beschavelingen waren misschien: de kostelijke zonen van goede
vaderlanders, strevende hoog-burgers, en vertegenwoordigers van groote volks- en
eigen belangen, - en dat die neo-Barbaren fier waren omdat hun stemme schorde als
een versleten Halle-tuit en omdat ze zouden geroemd worden, of liever zichzelf
roemen in de latere slemperijen, die automatisch en regelmatig geschieden in hun
hoog-intellectueel midden, waarschijnlijk om hun eventueel evenwicht te bewaren,
door zulke intellectueelen alleen besefbaar; - hoe veel liever zag ik dan 't onwetende
eenvoudige boerke, gevolgd van zijn blozend-blinkend zoontje, gekleed in miniatuur
zooals de vader zelf, met 't schuinse klakje op 't hoofd, rood neusdoekje rond den
hals, kort breed broekje, afhangende zokjes, klompschoentjes, en een broodsneê in
de handen - hoe veel liever zag ik dat boerke, van niets bewust, tenzij van de
bewondering der menigte, welke hij meê voelde, en de hooge weerde van den Pastor,
dien hij steeds vereerd had en nu ontzaglijk meer vereerde, vermits zoovele
onbekenden kwamen van zoo verre om zijnen ouden Pastor te vieren: beati simplices.

Epilogos
Aldus was in het dorp de geestdrift bruischende.
Toen daalde de avond, de pelgrims keerden langs de baan terug naar hunne
geboorte-gewesten, doch al bewonderend, zooals ze gekomen waren, leidden ze,
overzwaaid met de vaandels hunner bonden en genootschappen, den vroolijken
terugtocht.
Want prachtig was die streke, die velen nu ontdekten in Vlaanderen.
't Purpurijne overschaduwen der heuvelende vesten, - de smelting der kluwende
zilver- en zilverend-blauwe dampen der aarde met de brons-roze wolken van den
zonnegang, het ontwaken der lichtjes in de hoeven, als vuurdoornen in 't
mistig-doorzichtbre, - de openspreiding der nevelen in de doorvoelbre stilte der
valleien, het goud-donzig overdoezelen der hellingen, welke, met de verlenging der
avond-schaduwen, zoo ontzaglijk glooiender stegen, als bergen
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over een meer, als groote beboschte schier-eilanden over grijze damp-zeeën; - 't werd
alom, en tot in de licht-sferen, verder dan de reizende wolken, zoo schoon, dat, wie
bewonderen kan, er van beefde.
Een glans van wilde triomf overtoog alle geboomte, dat nu stille stond in 't
brandende Westen, alle gouden velden, alle groene heuvelen, de grijze wegen, en de
menschen, en weêrglom in alle oogen waar 't licht in leeft; - groote vlekken van
purper-sleping dreven als 't floers-bebloemde kleed des avonds over 't land, naar 't
Westen, waar de wolken vóór de gloei-zon, schitterig ompareld branden met turkoois
en robijn, als baldakijnen van vorsten, in stoet over de verre kruinen.
Verbleekend, werden de transen schooner nog, dieper, steeds dieper, tot aan d'eerste
sterre, de ster van den vrede des avonds, en 't gehemelte van 't Westen werd even
gloeiender, met trossen van goud-stralen palmend door de groen-zilvre sleuven der
dampen, - tot dat de zon verdween, plechtig, als toog ze door den tijd in een andere
eeuwigheid.
En nu heffen zich over de dalen de bleeke dampen, en overpelsen 't gulden vlies
der hellingen, die naar 't glorende Westen zien, - de watte gegroeid uit aarde, als de
zaai-bloesems van ongekende oogsten, zal wolké worden in den helderen blauwen
nacht, en dan verdeinen naar 't Oosten, om er de praal van den volgenden dageraad
te gemoet te varen, tot sieraad van 't nieuwe dag-feest dat de zonne zal vieren over
't rijke gewest.
Schoon land, daar zou ik willen beminnen!
Want zie, in de stad waar ik leven moet, is de herfst reeds gekomen, en brandt de
looveren, - het is er herfst voor mij in 't harte, na vele lijden, en 't is er herfst alom,
- doch hier popelt nog het driftig zomerbloed ondergronds, alle boschaden lispelen
liefde, alle menschen fleuren minzaamheid, en de dagen zijn er als eeuwigheden,
met ontstaan en vergaan in een steeds verrijzende herschepping. Daar zou ik willen
beminnen.
Emiel van der Straeten
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Werkzoekers
(Fragment)
Dorie en de Krulle volgden den trakelweg, zij stapten goed toe om hun lijf te
verwarmen en hun handen staken diep in hun broekzakken.
't Was snijdig koud najaarsweêr en nievers een levende ziel noch op het land noch
in de meerschen, groote wind woei uit den westen en deed de takken der dikhoofdige
wilgen langs den weg hard tegeneen slaan, het schelde-water wiegde kleine barmen
met wit schuim dat in strepen naar den kant toe-dreef. Kraaien vlogen laag bij den
grond, en reigers hoog in de lucht, waar de wolken in driften gejaagd heên vaarden.
Gebogen stapten beiden door al dien wind bezig met hun gedachten en spraken
niet.
Doorie dacht aan zijn wijf die gestorven was van de pokken binst dat hij in den
vreemde wrocht.
Hij overging dat nu weêr, voor de zooveelste maal, hoe hij verschoot als hij dat
nieuws hoorde in de ‘klokke’, waar hij bij het terugkeeren met de makkers was
binnengetrokken, wat de geburen toen al vertelden van de ziekte. Hoe Zulma, zijn
wijf, drie weken lang afgezien had gelijk eene martelaarster, ze was juist dag op dag
een maand berecht toen hij te huis kwam en 's anderendaags gestorven, den dag zelve
nog hadden ze haar begraven, zelfs mocht zij in de kerk niet komen uit vreeze voor
besmetting. Dát hadden zij hem verteld en dat was alles gebeurd zonder zijn wete
en binst zijn langdurig wegzijn, en nu dat hij er was, hadden de menschen die
gebeurtenis bijna heel en al vergeten. Zijn eigen moeder had er nooit veel moeten
van weten van Zulma, 't en was haar gedacht niet als hij er meê trouwde, Martje, zijn
meiske, - dat nu bij moeder woonde, - was nog te jong om het ongeluk te begrijpen
en hij stond alleen in de wereld om zijn groot verdriet te dragen. Hij had er véél
verdriet in gemaakt, en nu nog kon hij hem dat alles maar niet inbeelden en 't bijkans
niet gelooven, het was alsof iedereen hem beloog. Als ze hem dat melden kwamen
had hij de menschen in hun oogen gekeken om te zien en de zekerheid te weten of
het wel de waarheid was, en 't
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scheen hem toen dat zij met besloten gezicht iets verduiken wilden, hun zelven
bespiedend en malkaar, met de vrees van de eene den anderen te verraden, ... maar
't was toch wáár gebleken, zijn huis was opgesloten, hij was veertien dagen weer bij
moeder gaan inwonen, hij had zijn gerief en huiskateil zelf verhuisd, en dan verdoold
geloopen midden de onverschilligheid van de menschen rond hem, - want hun
medelijden was maar schijn, het ongeluk was hém gebeurd, en zij waren blij dat het
op hun zelven niet viel, dát was het, - meende hij, - dat zij hem verdoken hielden,
daarom wilde hij zijn droefheid niet toonen, - niemand moest weten of zien wat hij
voelde, dat ging hen niet aan, ... en dat toonden zij te veel...
Nu was hij op weg, op zoek naar werk bij den boer op een vreemde dorp, daar zou
hij dat ongeluk, dat hem zoo zwaar woog, maar trachten uit zijn kop te werken, en
zoo gauw mogelijk maar de schulden betalen die nog te vereffenen stonden, en later
dan?... zijn meiske was wel bij moeder, zij bezorgde het goed omdat het ook zijn
kind was, maar later, ... later!... dat was nu die zaak waar hij altijd op kwam dubben,
waar op het antwoord altijd even gereed op volgde dat, ... hertrouwen, daar was hij
benauwd van, dat was het onbekende, het lange nieuwe leven, geheel nieuw, gelukkig
of ongelukkig volgens het uitviel, en toch zou het er moeten van komen, later... maar
waar zou hij ze vinden die voor hem en zijn kind dezelfde zou zijn en zijne Zulma
zou vervangen, die vrouw die hij beminde die zoo goed was en zorgzaam... Doorie
verzuchtte en keek naar de Krulle die eenen halven stap voor hem een deuntje
neuriede. - Gelukzak! - meende hij.
De Krulle, dat was zijn maat bij het werk, zij wrochten bij denzelfden ploeg.
Altijd geestig en taai aan het werk, - dacht Doorie, en hij was er bijna nijdig van,
nu dat de Krulle op trouwen stond; hij was met hem mêe gekomen om werk te zoeken
om nog eenen stuiver te verdienen en vóór den vasten nog te trouwen, - had hij
gezeid.
Zoo kwamen zij aan de veer en bleven staan zien naar den overkant.
Doorie stak zijn dikke vingers tusschen zijn tanden en blies een lang rekkend schril
gefluit om den veerman wakker te krijgen.
De Krulle hield beide zijn handen aan zijn mond en riep: - Fielie, lange fielie, zet
over leêgaard! - en dan op een nieuw: - toe, haast u wat, lammeling, of zijt ge dood!
Dan bleven zij zwijgend staan turen naar het lage witte huizeke ginds aan den
overkant, of naar het donkere water, de houtbrokken
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en kurken vervolgend, die hier en daar de waterrellingen op- en afdansten.
Dan zagen zij Fielie op zijn kloefen buiten komen, nog half dronken van het
noenestonden; al slepend drentelde hij naar den boot, draaide langzaam trekkend de
keten op, daalde trap voor trap den oever neêr, lei het zeel af, stak van kant en riep
al geeuwen:
- ‘Schuw weêr vandaag, he jongens!’
- ‘En koud op den hoop toe, Fielie,’ zei de Krulle.
Doorie knikte goên-dag en beiden stapten in den boot die met eenen schok bijkwam,
Fielie stak weêr over al langzaam halen aan de keten, die rammelde langs het hout
van den bak, die traag over het zwarte water gleed, Fielie liet ze dan de eersten uit,
miek de kram los en de keten plompte neêr al speiten in den stroom.
- ‘Gaan we binnen?’ vroeg de Krulle aan Doorie.
- ‘Trakteert ge?’
- ‘'t Mag er wel af voor ne keer; Fielie twee pinten, en gij eene is drie, omdat ge
niet en zoudt verwaaien, daar, en hoe gaat het met het wijf, Fielie?’
Fielie trok al tappen een oog naar zijn vrouw, die met eenen vetten rood blozenden
jongen op den schoot, aan het kousen stoppen zat, en ‘dat kunt ge haar zelf vragen,
ik durf niet’ schertste hij.
Stiene lei haar werk neêr en zette den jongen op den grond.
- ‘Geef mij liever ook een pinte, en dan zult ge zien hoe het gaat,’ zei Stiene al
lachen.
- ‘Fielie tap er nog een bij voor uw wijf, al is het niet dat we gekomen zijn om te
trakteeren, maar dat wij werk zoeken.’
- ‘Ah ge zoekt werk?’
- ‘Kent ge geen boer die volk noodig heeft?’ vroeg Doorie.
- ‘Boer Dewaele misschien, dat en weet ik niet goed, 'k geloove toch van ja,’ zei
Fielie, ‘maar boer Dewaele is nog al ne rare vent, een vies man’.
- ‘En hij heeft nog al schuw volk op zen hof’ wist Stiene.
- ‘Hoe zoo dat?’
- ‘'t Is een sterke duivel van ne vent, ge en geraakt niet gemakkelijk op de
boerderije, maar als ge er ne keer zijt, zijt ge er wel’.
Doorie ging tegen de schouw gaan staan, en keek Fielie vragend in zijne oogen.
- ‘Ja man die bij boer Dewaele werk wil krijgen, moet ommeleggen een voor een
tegen al de knechten en dan tegen den boer zelve, als ge er drie kunt van ommekrijgen
en het hem zelve
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lastig maken, wordt ge aanveerd, anders moogt ge uw schoenen weer over uw
schouders slaan en er van door trekken, en daar zijn er meer zulke of andere’.
- ‘Zoo,’ zei Doorie, ‘we gaan ne keer gaan zien he Krulle?’ en Doorie dronk zijn
glas bier uit zette het op de kavelbank en trok de deur uit.
- ‘Ja we gaan Doorie.’
- ‘'t Is toch het wagen weerd,’ keurde Stiene, ‘ge ziet er nog al felle kerels uit alle
twee, maar ge zult wel uw weêrga vinden en u mogen schooren, gasten!’
- ‘Zijt maar gerust, we zullen ons beste doen en onzen man staan,’ antwoordde
Krulle, dan zijn glas ledigend, betaalde hij en ging buiten waar Doorie wachtend
behendig wat tabak tot eene pruim in zijnen mond duwde. Zij zetten samen aan en
stapten opnieuw met groote schreden langs het water.
- ‘Als het zóó is Doorie, zijt ge de beste en hebt gij veel kans,’ begon de Krulle
weêr, ‘maar 'k zal me toch ook weren.’
- ‘Ge zijt toch nog al rap, Krulle, weet ge 't nog als ge dien franschen kunstenmaker
onder tafel smeet?’
De Krulle loech.
- ‘Ja en dat hij zoo kwaad was, en zijn mes trok, maar gij, gij hebt toch den
boomveller in den gracht gerold, en Stans was de sterkste van het dorp, zeiden ze.’
- ‘We zullen zien.’
Nu keerden zij den weg in die recht den heuvel opliep door het bloote en brake
land, dat lag den winter af te wachten. Zij zwegen en waarden reeds met hun
gedachten ginds op het hof, groot gelijk een dorp, waarvan zij de scherpe stroodaken
en witgekalkte gevelmuren zagen uitsteken, ginds tusschen de bruin-geblaarde
bôgaard-boomen. Welhaast kwamen zij in de lange dreve jonge achtkanters die op
het hof uitkwam. Doorie keek nu stout voor hem uit, stak zijn diepe borst hoog op,
trok zijnen dikken kop in zijn breed geschouderte bewust van zijn sterkte en kracht.
De Krulle voelde zijn herte jagen huiverde wat en sprak om zijne verlegenheid te
duiken
- ‘'t Is algelijk een schoon hof, he Doorie?’
- ‘Ja’.
- ‘Maar dat de boer nu geen volk noodig en hadde?’
- ‘Fielie zegt dat hij ze toch in dienst neemt’.
- ‘Wie?’
- ‘Die hem ommeleggen’.
- ‘Zoudt ge hem zelve wel kunnen ommekrijgen peinst ge?’
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- ‘We zullen zien,’ antwoordde Doorie weêr’.
Nu waren zij reeds dicht bij het hof en kwamen een kort rond manneken tegen,
met dikken kop, dat een rol versleepte.
- ‘De boer te huis?’ vroog Doorie.
- ‘Ja’ klonk bescheiden een antwoord.
Zij gingen het hof op en de knape keek hen achterna.
- ‘'t Zijn leurders,’ meende hij, en we zullen van dên avond hooren vertellen.
Twee honden lagen in hun kot te druilen en 't was met rooi dat ze de vreemdelingen
met loensche oogen gâsloegen en grolden. Er was weinig bedrijf op het hof; een
meid met fladderende kleêren gebukt in den wind ging naar den stal met twee emmers
aan een juk; nu en dan loeide er een stier die snukkend zijne keten deed rinkelen,
knechten zaten langs den ast pijpen te rooken en sloegen kluchten naar de meid die
met hel schreeuwende stem antwoordde, er kwam wat leven onder hennen en
kalkoenen die met verborstelde pluimen en trappelende pooten en schuchter naar
hun graan te wachten stonden in al het windgeweld; Doorie voelde dat zij door het
volk nieuwsgierig bezien wierden, stook de Krulle tegen den arm en zij dremmelden
naar het voorhuis.
De Krulle stak de deur open en riep:
- ‘Geen belet, elk nen goên dag’.
- ‘Neen, kom maar binnen, en vantsgelijken,’ riep de boerin hem tegen.
- ‘Goên dag, boer Dewaele,’ zei Doorie die op niemand anders en lette.
Aan den watersteen, dicht bij de deur stond de boerin schotels te verwasschen,
terwijl Stanske, de jongste dochter, effen aan het gewasschen goeds droog veegde
en in de dresse schikte. Verder zat de boer, een breede groote vent met stierenhals,
dikke wangen en ruw vel, hij was aan tafel blijven zitten zijn pijp rooken. Een meid
stond de tafel schoon te maken en Wiese, de oudste dochter, zat koffie te malen bij
den heerd. Allen keken nieuwsgierig naar de twee mannen die binnen kwamen.
- ‘Gasten wat is er van uwen dienste?’ vroeg de broer, ‘hebt gij van den noen nog
niet geëten, zet u bij, de boerinne zal u brood en spek snijden, Wiese zet ne stoel
voor die gasten, zie, zet u bij en vertelt ons wat nieuws’.
- ‘Dank u boer,’ zei de Krulle, ‘dank u, maar wij en zijn geen leurders, maar we
komen achter werk zoeken; we zijn van over-schelde en zijn nog maar een paar
weken te huis uit Frankrijk.’
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Daar, het was er uit, hetgeen de Krulle eerst niet wist hoe uitgesproken, het was hem
nu als van zelfs uit den mond gevloeid en beiden stonden vragend en wachtend den
boer aan te staren.
Boer Dewaele klopte de assche zijner pijp af op het hout van zijne kloefen, doog
met den vinger het vunzend vier wat dieper in den bak, legde zijne beenen overeen,
lokte nog eenige trekken, blies den rook naar de balken en bezag eene wijl de twee
mannen.
- ‘Achter werk, ja, ... zie, zet u maar, ... achter werk zegt ge, ... 't is dat ge voor 't
oogenblik nog al van pas komt, Wannes, 'k en weet niet of ge hem kent, Wannes,
maar hij is sedert twee dagen vertrokken, het was al de vierde maal in korten tijd dat
hij stomme-dronken te huis kwam en de peerden niet bestelde, en 'k heb hem aan de
deur gegooid, zoo dat ik ne man noodig heb... ja, kent ge de voorwaarden.’
Doorie en de Krulle knikten ja.
- ‘Eh wel kerels, dat hoor ik geerne, zie, als ge alle twee voldoet en kan het juist
op geenen man meer of min komen hier op het hof; Stanse haal ne keer en kanne
bier, de gasten moeten dorst hebben.’
De boer schoof zijnen stoel wat dichter bij en klopte nu vertrouwelijk op Doorie
zijn knie.
- ‘Kerels 't gaat hier zijn van uwe steke te staan, 't zijn hier allemaal sterke kerels
op het hof, weet ge wat nog? elk end' een moet hier kunnen met de peerden gaan, en
er op rijden, we zijn hier al verzot op peerden, nu dat kunt ge al gauw, newaar?’
Doorie knikte en de Krulle ook.
Mele de meid kwam met pinteglazen die ze op tafel zette en Stanse kwam uit de
kelder met eene groote kan, zij schonk de glazen vol schuimenden drank en ging
weêr haar werk voort doen, in stilte vezelend tegen moeder en Wieze.
Dewaele stond op, ging naar de deur en terwijl hij die open trok morde de boerin
iets van ‘geen volk genoeg op het hof, ... en weeral vreemdelingen, ... en van zot
mannevolk;’ maar de boer haalde de schouders op en riep naar buiten de knechten:
- ‘He, kom ne keer alhier, Hans, Borrie, Pe, toe haal ne keer Bolle’.
Een voor een kwamen zij binnen, zetten hun kloefen aan de deur en gingen barvoets
in de ronde zitten, er werden nog glazen bijgebracht en gevuld, zij tikten en dronken
een teug. Eerst geheel stille spraken zij; Borrie verkende de Krulle en dan begonnen
zij al luider te kouten al door een, vol leven, gerucht en lachen om de kwink-
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slagen en zotternijen. Als de kanne leêg was, stond de boer recht en riep:
- ‘Toe kerels wat later geklapt en gedronken, nu moet ge toonen wat ge kunt,
gauw!...
Zij gingen allen buiten op den grooten mesthoop bij de stallingen.
- ‘Alla Bolle jongen, gij eerst, en gij hoe heet gij weeral?’
- ‘Deze is Doorie Moerman en mij heeten ze de Krulle maar m'n naam is
Verplanke’.
- ‘Begint gij maar Doorie’.
Bolle was de dikke knaap dien ze in den dreve ontmoetten. Doorie en hij speelden
hunne vesten uit en gingen recht-over-een staan in het midden omringd van al de
anderen. Het vrouwvolk kwam nieuwsgierig buiten aan de deur staan zien, hoe het
zou afloopen, alleen de boerin bleef binnen aan haar werk half-boos om de vieze
trekken van haren boer.
- ‘Houdt u kloek gasten en aan den gang,’ hoorde zij hem bevelend roepen, Stanske
stak haar hoofd binnen en riep lachend:
- ‘Toe, moeder haast u, ze gaan beginnen,’ en medeen wilde zij haar meê-trekken,
maar zij, de gedaagde boerin, wilde toonen dat zij daar boven was, zij miek haar los,
stootte haar dochter weg, en zei half boos half glimlachend ‘ga gij maar gaan kijken
naar dat zotspel, seffens hebben ze gedaan, en gij en hebt het niet gezien’.
Stanske sprong weer buiten waar zij reeds aan het kampen waren. Bolle was vooruit
gekomen en had Doorie bij een arm gevat, deze trok en wrong hem uit de grepe,
maar ondertusschen sprong Bolle toe, greep hem in zijn lenden en wrocht en dwong
met zijne korte beenen diep in den mesthoop. Doorie wankelde eerst, maar dan
eerselde hij eenen stap achteruit, beet op zijne tanden en met groot geweld nam hij
Bolle bij beide zijne schouders en doog in eens zijne armen open, nu was het tasten
en grijpen en keeren en wenden; Bolle was Doorie te rap en even de klem ontvlogen;
eindelijk bleef hij den aanval afwachten en als Bolle hem te lijve wilde, boog Doorie
zijn eendlijk lichaam voorover, tilde hem op bij zijn lenden en in eenen wrong wierp
hij hem hals over kop ten gronde.
Bolle sprong recht en keek verwonderd op naar den reus die er zoo 'n kort spel
meê miek.
- ‘Wel gewrocht, Doorie’ zei boer Dewaele ‘Bolle jongen; ge hebt uw meester
gevonden.
Bolle zweette en antwoordde niet.
Twee nieuwe kampers traden vooruit en mieken zich gereed.
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De mannen lachten als zij het witte vel zagen van de Krulle zijn armen en riepen
naar het vrouwvolk van wit vel gelijk de heerkens uit steê die niet weten wat werken
is en van steêratten die niets dan wittebrood eten maar Doorie monkelde en knikte
de Krulle toe, Pe stond al gereed. 't Was een lange, magere, beenderige kerel met
zweepen van armen, bruin gebrand, waarop met blauwen inkt een savel geprikt stond,
een zon en een jaartal, Pe was een oud-gediende.
De Krulle kwam er op toe, Pe greep naar zijn lijf, maar de Krulle bukte en eer dat
iemand wist hoe het gebeurde had hij Pe zijnen rechter arm bemeesterd, over zijn
schouder getrokken en nu draaide en vrong hij om Pe ten gronde te slingeren, maar
deze boog zijn lengte en draaide meê, zoo worstelden zij een tijd lang, lieten malkaar
eensklaps weer los en stonden opnieuw tegenover elkaâr.
Gebukt en met gespannen spieren stonden zij met geplooide beenen en open handen
gereed, malkaar beloerend voor den aanval; dan greep de Krulle onvoorziens Pe bij
zijnen kop en rukte hem in eens op zijne kniên.
De boer verwachtte hem daar niet aan van wege de Krulle, hij stond zelf nijdig
als-of het zijn eigen aanging, als 't ware stond hij zelf ten kampe.
- ‘Toe Pe!’ riep hij, ‘ge gaat onderdoen, kerel, toon ten minste dat ge bloed in uw
lijf hebt, voor een oud-soldaat gelijk gij!’
Pe was hevig recht gesprongen, en als hij dat hoorde wierd hij druistig, hij snapte
nu, en greep, en wrocht vinnig zoodanig dat hij de Krulle in zijne lange armen te
pakken kreeg, nu hief hij hem hoog van den grond op en slingerde hem heen en weêr,
maar de Krulle neep zijne armen tegen zijn lijf, trok zijne beenen in, hield zijnen kop
achterwaarts in stremme spanning en liet maar begaan, ‘hij zal het toch niet
uithouden,’ meende hij; dat duurde zoo een geheelen tijd, de anderen daar rond
stonden angstig zwijgend te wachten hoe het verloopen zou, en Pe hield stand, van
langs om harder duwde hij op de ribben, maar eindelijk moest hij hem toch geven
en de Krulle neder zetten, ... maar doppe! deze voelde maar zoohaast den grond onder
hem, of hij stampte geweldig met zijn beenen in de mest, zoo dat beide in eens
achter-over tuimelden, Pe van onder en de Krulle er boven op.
Lam en moede lieten zij los en stonden op al naar hunnen asem snakken. De Krulle
ging naar de pomp zijnen dorst laven en bleef daar wat staan rusten en kouten tegen
het vrouwvolk.
- ‘Verdomd, kerels,’ riep de boer, ‘gaat gij u allemaal laten omver-werpen lijk
kalvers. Alla Borrie pak gij Doorie vast en haast wat, 't gaat gaan regenen.’
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In eenen vrong waren zij klaar. Borrie spuwde in zijn handen en ze waren aan den
gang.
Borrie was ne groote lummel van ne vent, met ros haar, en witte wimpers om zen
kleine bleekgrijze verkens-oogskens die sluw keken.
Zij stonden daar al met hun armen tegaar gesnoerd hunne beenen straf gespannen,
met ingetrokken koppen en kromme ruggen; zij en roerden niet bijkans, maar het
was te zien aan hun strak vertrokken vel, hunne gedwongene houding en rood
verkrompene wezens dat zij overgroote macht gebruikten, en als zij lang zoo staan
steken en duwen en doen hadden, bogen zij alle twee langzaam op zijde. De knechten
zagen dat Doorie dwong en dat Borrie al deed wat hij kon daartegen, maar 't en baatte
niet en beide vielen in het drooge meststroo. Daar lagen ze nu te vroeten en te beulen
om de eene den anderen onder te krijgen, het was nu een rekken en trekken, een
duwen en vringen en grijpen en steken met de armen, en porren, met de beenen
gedoken in stroo, tot ten langen laatsten Doorie in het worstelen zijnen man bij den
schouder kreeg en al stenen en kreunen hem omver trok in langzaam keeren tot hij
op zijnen rug te recht kwam en Doorie zelf borst op borst er boven op liggen bleef
pijnlijk te jaagbalgen uitgeput van het ongewone werk met zijn gezicht in den grond.
Eerst bleven zij eenen stond liggen hijgen en blazen en stonden dan recht al hun
zweet afvegend met hun bloote armen en 't duurde wat eer zij spreken konden.
De boer zag er tevreden uit;
- ‘Doorie gij hebt macht lijk een peerd, als ge 't zoo doet in 't werk zult ge uwen
kost verdienen’.
- ‘En ge zult u wel moeten schooren boer!’ zei Borrie blazend.
De wind was ondertusschen gevallen en 't begon te regenen, eerst met schaarsche
groote druppels die speirsden in het stroo, dan dapper in schielijke vlagen die alles
met nattigheid overstroomden.
- ‘Gauw kom in huis, of gaat gij u laten nat regenen ginder buiten!’ kwam de
boerin roepen aan de deur.
De Krulle en de meiden waren reeds binnen, zij trokken nu al over den mesthoop,
gebogen om de druppels te mijden.
In de keuken was Wieze reeds bezig met de glazen opnieuw in te schenken, zij
zetten hen allegaâr rond de lange tafel voor de venster, de korf met tabak wierd bij
gebracht, elk op zijne beurt
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nam hem tusschen de knieën, stopte zijne pijp, weldra zaten zij in volle geneuchte
te rooken met groote truizen, en bliezen de keuken vol stoorende wolken.
- ‘Sa kerels,’ zei de boer, ‘gij hebt uw peil voor vandaag; 'k weet nu al wat ge kunt;
den een of anderen dag hebt gij met mij te doen, maar drink al gauw uw glazen uit
want gij hebt het daar nog al lastig gehad, nietwaar Borrie? toe en op de gezondheid.
Zij dronken op het welzijn van den boer en de boerin en voelden de deugd van het
koele bier stroelend door hun drooge kelen.
- ‘Gasten, gij zijt ten minste nog kerels, 't en is niet dat gij er niet naar en ziet, maar
'k en hadde het niet gepeinsd van u Krulle.’
Deze loech en Doorie glimlachte.
- ‘En hoe lang blijft ge nu op mijn hof, als ge 't hier goed vindt, ge blijft er zoo
lang het u past, het werk is er doenlijk’.
Doorie sprak van met Paschen weêr op te trekken naar 't fransche en de Krulle
meende ten uitkomen te trouwen, dan klapte zij van hun dorp, van het omliggende
en van geheel de streek.
Zoo wierd het, zonder dat daar iemand op lette, vespertijd, de boerin kwam eenen
geheelen hoop versch gesnedene tarwe stuiten op tafel zetten, elkend' een schoof bij,
en met eenen arm op tafel steunend, sloegen zij een kruis en grepen dan over hands
naar den hoop en begonnen te eten in stilte, knabbelend en malend, eenbarig voort,
zonder opzien, tot dat zij een voor een voldaan hunnen stoel achteruit schoven, nieuwe
pijpen aanstaken en het onderbroken gesprek hervatten; dan kwam er weêr
bedrijvigheid op het hof en in de groote keuken, dochters en meiden liepen
overendweer, het mannevolk zat in behaaglijk nietsdoen luide te kouten ondereen,
terwijl de avond vallend in zachte dumstering, eerst gezelligheid bijbracht in de
groote boerenkeuken. Het leven en stemlawijt ging op en af met schaterend gejoel
of in wauwelend eentonig gezeur van een vertellende knecht. Later aanstak Stanske
het licht en zette dit op tafel, al in eens was het alsof 't veel later geworden was en
donkerder buiten, na wat stilte die de klaarte medeen had meêgebracht herbegon de
boer in lange vertelling te spreken: met veelvoudige kennis vertelde hij gevaartenissen
uit zijn jongens leven op omliggende dorpen en boerendoeningen, en zoo duurde dat
voort tot het avond-eten wierd opgedischt, de tafel wierd midden de keuken geplaats,
al het volk schaarde zich rond de dampende papteil, gulzig slorpten zij sloeberend
aan de warme korst, de houten lepels gingen gestadig weg en weer en effen aan dat
er een verzadigd was veegde hij zijn mond af met zijn mouwen en legde den lepel
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voor hem op tafel, geduldig wachtend naar het volgend gerecht. Telkens kwam de
boerin den lepel wegnemen en zette de stovers voor op een tinnen papteel. Smakelijk
smekkend aten zij voort de schotel leeg, bleven zitten wachten tot dat de boer opstond
en zijne pijp op een nieuw aanvulde, dan namen zij hun voorige plaats in, eerst kalm
pratend, dan later met veel lawijt. Eindelijk moest elk een liedjen zingen, de Krulle
beschaamd, liet zich wat pramen en zong dan met heldere felle stem een fransch
liedjen van verre meêgebracht en waarvan hij de woorden radbraakte in
onverstaanbare zinnen. Zij vonden het toch allemaal schoon en aardig. Doorie zong
eentoonig en grof met slependen zang en groote hoofdbeweging het liedje van den
dragonder en zijn lief, en altijd kwam dezelfde herhaling:
Oh zoete van mijn herte, lief Anneken mijn
Gij zult, gij zult, gij zult mijn wijveken zijn

zoo dikwijls, dat het volk het vooizeken en de woorden van buiten kenden en meê
zongen.
Daarna moesten zij vertellen, elk verhaalde 't zijne, en dan viel het gesprek op de
gebeurtenissen van hun eigen leven, tot de boer zelf, die veel wist van kwaê peerden
welke hij nog gehouden en getemd had, van vechtpartijen op het dorp en omliggende
kermissen. Doorie vertelde hoe de Krulle eenen franschen kunstmaker onder tafel
gooide en dat het bijna verging in vechten met messen; de Krulle verhaalde hoe
Doorie, den boomvelder, den sterkste van het geheele dorp, in den gracht tuimelde,
en dat Stant sedert dien Doorie in zijne oogen niet meer kon geluchten.
Zij zaten alzoo tot laat in den avond de eene pijp na de andere te rooken, tot dat
de boerinne vond dat het slapenstijd wierd.
Zij stonden dan allen op en knielden op hunne stoelen gekeerd naar den heerd toe,
waar een klein, zwart houten kruisbeeldeken, tusschen blauw bebloemde teilen en
koperen kateil, aan de groote schouw hing.
De boerin zij luide het avondgebed voor, in lange reken, zonder ademhalen schier,
en 't volk antwoordde murmelend tusschen hunne tanden, met grove stemmen in
korten zin. De Krulle hoorde dat geronk, maar zijne oogen keken aanhoudend naar
Stansken, dat daar voren bij de boerin zat, en hij peinsde op zijn lief, dat op hem
wachtte tot den uitkomen, om dan met hem te trouwen. Doorie zat op zijn knieën in
nen hoek en las meê, hij antwoordde op ieder gebed, gedachtenloos zonder opzien.
Als het gebed uit was kwam de boerin rond met wijwater, elkend'een nam er van
en miek zen kruis.
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Nu en spraken zij niet meer, als of zij allen benauwd waren die stille rust te storen
en elk trok naar zijn slaapsteê met eenen goênavond wensch.
De boerin wenkte Doorie en de Krulle en samen trokken zij met den lanteern al
over den natten grond van het hof, waar wijde plassen water blonken in het licht,
naar den koeistal, daar sloegen zij hun kloefen af, zetten die onder den trap, en
klommen op naar het zolderkamerken waar twee nauwe bedden stonden.
Nog een en ander wist zij hen nog te toonen en dan nog eens rond lichtend in eenen
zwaai met den lanteern, liet zij hen alleen in de donkerte.
Doorie en de Krulle stonden eerst nog wat te luisteren naar het log geterd van de
boerin op den krakenden trap, trokken dan haastig hun kleeren uit en kropen de eene
na den anderen in bed.
- ‘Zoudt ge gelooven dat ik waarachtig moe ben?’ zei de Krulle ‘en ik heb wat
pijn in mijn zij’.
- ‘Slaapwel dan,’ antwoordde Doorie.
- ‘Vantsgelijken...’ en zij zwegen.
Welhaast lag de Krulle te slapen, en Doorie hoorde niets anders meer dan het
regelmatig uit-en-in asemen van zijn maker, het eentoonig tokkelen en het renkelen
van den regen op het stroodak en het pletsen van de druppels op den grond. Hij lag
te peinzen, eerst op het weer daar buiten, en wat voor werk er morgen zou te verrichten
vallen in dien nieuwen post hier op het hof; met opene oogen lag hij te peilen in het
diepe duistere van den nacht en medeen kwam het hem weer opperst: zijn wijf
begraven op dat zóó verlaten kerkhof, ginder ver gelegen van het dorp te midden de
velden, en zijn kind te moeders, en dan al 't gebeurde van de laatste veertien dagen
en van dien eigensten dag nu... maar hij wilde dat alles verdrijven en ver weg krijgen
uit zijnen kop, maar gedurig kmamen zij weer tot dat hij lam en moe zijn oogen liet
toevallen, en toen begon dat allemaal dooreen te draaien en te wemelen in verwarden
boel, hij draaide hem, de ruwe stekelachtige sarge toetrekkend en met een gevoel
van weligheid voelde hij zijn zelven en de heele wereld verzinken in onpeilbare
duisternissen en zonder droomen of bewustzijn van bestaan sliep hij in, in vasten
slaap.
R. Van der Meer
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Uit mijn oude cahiers
I
Hij trok van stad naar dorp, van dorp naar stad,
Hij voelde làngs zich de seizoenen gaan;
Zon-dagen en de nachten vòl van waan
Beroerden hem niet op zijn duister pad...
De boomen bloeiend, boomen met een schat
Van rijzend ooft en velden groetend graan,
De schrille winterboomen of een laan
Die levend lijkt van 't schietend-jonge blad;
Al wat de zwaar-rijke aarde bieden kon
Ging hij gehaast voorbij in arren moed
En vluchte 't smalend, wijl hij dàt niet zocht.
En wijl hij wat hij zocht niet vond...
Zoo blééf zijn vage smart, te teer behoed
Een bittre band, die aan zijn droom hem bond
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II
En toen de zon ter middaghoogte brandde,
De velden huiverden in 't hongrig goud
En 't rijpend veldwas golfde naar de stranden
Der strakke einders, waar de lucht weer blauwt.
Verscheen waar 't bosch zijn schaduwhallen bouwt
Op-lichtend tegen 't donker - in de handen
Wat bloeiend onkruid - de eerste vrouw en schouwt,
En glimlacht óver al de pracht der landen.
Hij zag haar eenzaam wandlen met wat bloemen
En in haar glimlach las hij een verdriet
Dat zich met véle namen niet laat noemen:
Een vage smart ons smartelijkst niet-vinden
Na zoeken vèrder aan het aardsch verschiet
En hooger dan de vrije vlucht der winden...

III
‘Zij is aan mij verwant, méér dan een zuster,
Zij is de spiegel waar ik 't eigen leed
Weerkaatst zie, maar dan schooner en geruster
En zuiverder van aangezicht en kleed.’
Hij voelde 't klaren in zich steeds bewuster
En zocht het beeld weer dat hem huivren deed;
Zij stond en lachte over 't land... wie bluscht er.
Begeerten als het vuur, maar sneller en zóó heet?
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Hij zocht de koele schaduw van haar glimlach
De eerste rustplaats waar zijn mat gedroom
Zich vleien dorst van jachtende' angst bevrijd.
Zoo werd het laat... hij zag hoe om de kim lag
Dalend, een glanzend-purpren hemelzoom...
En hóóger beidde schemering haar tijd...

IV
Wij zijn een volk van wreed-verdoemde bijen
Die zwerven uìt de korven van den smaad
Heen naar het land dat brandend-bloeiend staat;
In zoemende en verdofte trage reien
Daar zaamlen wij uit elke bloeme een maat
Van bitterheid en wanhoop die geen schreien
Kan vinden om zich eindelijk rust te vleien,
En bergen dit in de open, wrange raat.
Tot die gehate hard ijmker tijd
De volheid druipende uit de korven snijdt
En nieuwen arbeid vraagt voor 't nieuwe jaar...
Zoo lezen wij van levens schoonst gebied
Den gal-gelijken honing van het lied
En onze korf is immer vol en zwaar...

V
Dit is 't seizoen van late bloeme' en vruchten
Waarin de boomen strakke vlammen slaan
Als roerelooze lichten naar de luchten
Waaronder wij als vreemde gasten gaan.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

342
Dit is de tijd waarin al klachte en zuchten
Om lentes hope en zomerlijken waan
Versterven en alleen de zanggeruchten
Der bosschen zwerven langs mijn geurge paân.
Mijn lippen die de volheid mogen proeven
Van 't roodend ooft uit overvollen schaal
En endlijk vrij van angsten en bedroeven,
Vergeten de oude zoetheid van hun taal
Om wat wij beî - de herfst en ik - behoeven
Het zwijgen, te verwerven... dit de eerste maal.

VI
Zoo zijn de luchten in het voorjaar nooit
Zoo zat gedrenkt in dien verrijpten gloed
Die zich tot zwaren goud-brocaatval plooit
En traag naar de einder in strak-rood verbloedt.
Zoo zijn de lenteboomen niet getooid,
Met vlietend licht, dat langs de takken moet
Vervloeien, wijl het streelend-langzaam dooit
Als jonge sneeuw zoo zeker en zoo zoet.
Dùs zijn de menschen in den vroegtijd niet,
Bezonnen en in klaren rust bereid
Tot de ondergang in droom-vergeten tijd.
En dus klinkt in den luiden Mei geen lied:
Zoo vol, zoo diep, zoo pijnlijk, wijs verblijd
Zingt hij slechts die den goeden dood verbeidt.
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VII
Omdat wij beiden het verlangen weten
En ondervinden hoe het schroeiend smart
Zullen wij beiden zalig mogen heeten
Wanneer der dagen gang tot dood verstart.
Wij schaaklen zwijgend dien diep-rooden keten
Van klachten om het krampig siddrend hart
Die zegevierende eens wordt afgereten
Vóór 't storten in het overwaerelds zwart.
Verlangens onverzoete levensnood
Is voor de ziel een éénigst-noodig brood
Schoon 't fel-scherp schijnt van tranenvocht doorgald.
Maar zonder dat vindt niet de ziel haar kracht
Voor 't leven als dit leven is volbracht
In licht dat nimmer, als de dagen, valt.

Herfst en Winter 1910
J. Greshoff
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De Leeuw van Vlaanderen
Ginder, tendenuit, een goed kwartier van te mijnent langs de blinkende pijlrechte
ijzerbane stond het wachthuizeke van Manten Barriere. 'k Zeg stond, trouwens hetgene
waarvan ik u vertellen ga is voor 't minst een goed twintig jaar geleden; Manten is
lang dood en zijne hutte heeft men weggeruimd om daar de bane merkelijk te
verbreeden. Op die plaats staat nu een ‘blok’ en moest de oude sul er nog weerkeeren
hij zou zijn zelf niet meer herkennen, zoodanig is de streke daar veranderd.
In dat wachthuizeke - zoeter memorie! - heb ik als wakkere schoolknaap menig
genoeglijk uur gesleten; als student ben ik er nog weergekeerd, en alleen wanneer
de brave Manten weg en begraven was ben ik er droomend en wee-ig nadenkend
voorbijgegaan.!...
Van eer ik nog ter schole kwam, maar op goed geluk met kleuters van mijn slag
en oude de ronde van het dorp deed, en haperen bleef bij al wat ons als kind aantrok
of verwonderde, waren wij al dikwijls op onze zwerftochten vóór het gesloten barreel
van den wachter stilgevallen, waar wij hand in hand met puilende oogen en gespaakten
mond, den stoomduivel in donderende vaart lijk een ontembaar monster zagen voorbij
bliksemen. Een oogenblik deinzelden wij verbauwerd achteruit maar drendelden dan
gemoedelijk weder voort.
Als ik een jaar of tiene oud was en zekeren dag daar het spoor te wege overging
hoorde ik de schorre stem van den wachter die op mij riep:
- Ei, da, jongmantje!
Versteld draaide ik me om en zag Manten in de deur van zijn
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huisje staan. Hij stak de rechtere hand op waarin hij een stuk papier hield.
- Kunt ge goed lezen? vroeg hij me.
Ik ja-knikte.
Hij hiet me dichter te gaan en reikte me een ontvouwden brief.
- Zoo, lees dat eens, zei hij.
Wantrouwig en schoorvoetend trad ik nader bij.
Het grof en lomp uiterlijke van dien grooten vent had me nooit bijzonder bevallen.
Zijne zware kloekgebouwde persoon met dat norsch onvriendelijk voorkomen en
die barsche stemme hadden veeleer iemand op de vlucht gejaagd dan aangetrokken.
Bij dien eersten ongunstigen indruk scheen het mij ook danig aardig dat hij, zoo oud
en zoo hoog, een kleinen jongen om zoo 'n zonderlingen dienst bad.
Hem schuchter aanziende nam ik met lange vingers den brief af, een slordig blad,
geheel bemokkeld door vette vuile pooten en daarop zoo een ellendig geschrift dat
het mij eene ware krachtinspanning kostte om er uit wijs te geraken. 't Kwam van
een broêr van Manten, die schreef uit Frankrijk dat hij in een mijnramp zwaar gewond
werd en nu ziek in het hospitaal lag. 't Duurde nog wat eer ik in die krabbelingen
klaarte kreeg. Binst de wijle zat de barreelwachter op de ruwe bank bezijden zijn
huisje en luisterde gespannen, den arm op den knie gestut en zijn rechteroor met eene
hand lepelwijsde overgebogen. Wanneer ik gedaan had, hield hij eene poos de oogen
nadenkend naar den grond en dan in eens, met een zwaren zucht:
- 't Is goed; zei hij, ge kunt wel lezen.
'k Gaf hem 't bladje en wilde voort.
- Wacht! zei hij, 'k heb iets voor u, en hij haalde van uit zijn huisje twee volle
grepen schoone peren. Hij hielp mijne zakken volstoppen en ruide binstdien:
- Ge zijt zeker de gardens jongen. Doe 't niet?
- Ja 'k.
- 't Dacht me wel. Alla! 't zijn goê en per naasten heb ik er nog.
In een wip sprong ik weg en welgezind, vluchtte lijk een haze naar huis.
Daarmee was ik bij Manten ingebroken. Van tijd tot tijd bracht ik hem een bezoek.
Ik bleef wat trutselen aan de barreelen, zette mij op de bank tegen het huisje en wij
spraken van prulledingen, kinderklaps waarmede groote menschen jongens geerne
den duivel aan. doen. Hij vroeg me van de schole, of ik nog een strengen meester
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had en of ik nooit geene oorklappen kreeg; met wien ik speelde en wat ik thuis al te
verrichten had. Daarachter greep hij den garde bij de pele: of die nog vele
kwaaddoeners in den bak draaide en of ik ook al eens bachten de grendels gezeten
had. Zulke plagernijen, daar vond hij zijn spook in. Pianewijs kwamen we tot ernstiger
redens en ik voelde mij bij dien benauwelijken vent allengerhand thuis. Mijne tong
gerocht van zelf los en ik vertelde slag om slinger, uit eigen goeste, wat ik wist en
in de schole leerde, hoe het met de menschen van de parochie stond en wat ik te
mijnent in boeken en gazetten gelezen had. Bij ieder nieuw bezoek maakten wij al
nader kennis en zoo gebeurde het dat na korten tijd tusschen ons twee eene hertelijke
vertrouwelijkheid ontstond, eene welgemeene vriendschap die met den dag al inniger
werd en dieper wortel schoot.
En wie zou dit ooit van hem gedacht hebben, van hem, dien lomp, dien ruwen
man, den ‘brombeer’ zoo sommigen hem ten onrechte noemden omdat hij de
menschen kort en norsch aansprak, niet uit erger of met opgezette kwaadaardigheid
maar omdat het zoo zijn karakter was en hij veel geleden had. Aan mij heeft hij het
verteld, die ruwe beer; neen, een lam was hij, de beste en gedoezigste mensch dien
ik ooit kende, de braafheid zelve, het moedigste herte dat wel eens in eene
mannenborst sloeg. Hij leefde hier eenzaam en vergeten, doch vergenoegd bij zijne
eentonige dagelijksche bezigheid. Aan mij vertelde hij alsof ik zijn eigen kind geweest
ware en begrijpen kon al dat leed en die ellende die zijn leven vergald en vergiftigd
hadden. Zijne vrouw was vroeg gestorven en drie schaapkens van kinderen bleven
hem over. Jaren op jaren wroette en zwoegde hij, wrocht hem de armen van het lijf
om de kleinen op te brengen. Zijn oudste, een meisje, stierf kortelings nadat het zijne
eerste kommunie deed; de andere twee knapen groeiden flink op tot ze hun vader
helpen konnen en zijn last verminderen. Een trouwde en trok naar Amerika zonder
ooit noch uit- noch omme te kijken; de andere zat in 't gevang, maar van dezen sprak
Manten mij nooit. Veel verdriet had de arme duts gehad en zure triestige dagen
beleefd die hij nooit zou kunnen vergeten. Zijn wachthuisje, dat was zijn god. Twee,
drie keeren te jare smoutte en borstelde hij het buiten en binnen zoodanig dat het
spraaide in de zonne. Rondom had hij bloemen en planten gezaaid die binst den
zomer geurden en stoorden lijk een hemelboveken Overdag verliet hij nooit zijne
kluis, alleen 's avonds laat na 't voorbijsporen van den laatsten trein ging hij slapen
in de doening van een koeboerken dat niet ver van daar te midden het land woonde.
Bijna altijd hield hij hem bezig buiten in
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de opene lucht en vlocht manden, een werk waarin hij waarlijk handig was en dat
hem hielp in zijn mager bestaan. Dan hurkte ik me bij hem neer en onder doen en
klappen hield gestadig de oogen op zijne arbeid.
- Dat zal ik u ook leeren, zei hij met een oogknip en wrong en neep de wissen dat
z' er van piepten.
Wanneer de tijd naderde voor de treins dan hielp ik hem de sluitboomen toed aaien
en mocht den zwaren tuiter blazen me daarbij zoodanig werend dat mijne ooren er
van suisden.
- Luider dan! riep hij, ze gaan 't niet hooren te Parijs. Hier, geef! en hij zelf met
zijne machtige longen blies twee forsige trekken dat het klonk en lunderde wel een
paar uren ver.
Stouter geworden ging ik onverveerd in zijn wachthuisje waar alles met zin en
zorg geschikt stond: lanteerns, oliepullen, houweelen en alle soorten van gerief.
Benieuwd zocht en snuisterde ik overal rond want ik wist bij ondervinding dat er
soms belangrijke ontdekkingen te doen waren. Appels, peren of ander fruit bracht
hij in 't seizoen altijd mee, toevallig wel een nest vogeleieren of lijk het nog gebeurde
een kweek leeuwerkjongen. Ik roffelde de zakken van zijne kiezige panen vest door
die, goê weere kwaê weere, bachten de deur hong, en vischte er onveranderlijk met
een hoop uitgeknabbelde toebakpruimen eenige nagels, viezen, moeren, of 't een of
't ander ijzerwerk op. Met een goedkeurend lachje zag hij mij begaan.
- Beet? vroeg hij dan monkelplooiend.
Ja, daar was toch altijd iets bij dat ik gebruiken kon. Langs de bane vond hij nog
al dikwijls iet of wat dat alhoewel onbeduidend uit zijn eigen, voor een doende
schoolguit toch van groote weerde kan zijn.
Eens verraste hij mij met eene prachtige klak, die hij langs het spoor had opgeraapt.
Zij was van 't fijnste blauw laken met eene klep zoo vast en zoo glimmend dat g' er
u had ingespiegeld. Aan den voorkant fonkelde eene ster met zware glinsterende
koorden en knoopkens, dat alles van 't zuiverste goud, wist Manten, terwijl hij mij
het kapsel op den kop sloeg. Dat paste mij lijk gemeten. Heel zeker een mooi stuk,
nog niet lang nieuw en binnen rook ze o! zoo bedwelmend goed.
- Dat 's van een koningskind! zei Manten, met al dat blinkend goud daaraan.
Hoe blijde ik toch was en hoe onzeglijk ik verlangde om met mijn schat thuis te
zijn. Jammer genoeg, moeder wilde niet dat ik
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met dat dingen op mijn hoofd liep. 't Was werkelijk te rijke voor een jongen zoo als
ik en daarbij gevonden goed. Neen, hoe groot mijn spijt ook was en hoe ik daarbij
knees en bad, 't en mocht niet zijn. Niettemin iedereen keer dat ik naar Manten trok
spotterde ik, om den braven man plezier te doen, dieveling met de klakke weg.
Op den duur ging geen dag voorbij, vooral niet binst den zomer zonder den
barreelwachter bezoek te brengen. Met moeite was de school gedaan of thuis gekomen
stropte ik mijne zokken uit, stekte een paar boterhammen, frommelde de gazette in
mijn zak, snakte mijne koningsklakke en was de pijpe uit rechte naar 't barreel.
Manten had in de wereld niet liever dan dat ik hem nu en dan iets voorlas uit de
gazette. Hij hield hem dan lijk een versteend wezen op de bank, zijne vragende oogen
op mij gebrand een hand bachten de oore en horken lijk een vinke. Geen lid bewoog,
anders niet dan een korte ‘morsakker!’ of een verwonderde ‘sei da!’ als er hem iets
bijzonders uit de lezing sloeg.
- Zwijg, zei hij soms, 'k zou geeren tien jaar van mijn leven geven indien ik maar
lezen kon zooals gij. Wat ezels zijn wij toch al! en gij, maar een wip hooge, gij slaat
er u door lijk een notaris, en dan schudde hij mistevreden het hoofd.
- Neen, mompelde hij voort, brandhout dat zijn we slechts nog.
Zoo had ik ook bij hem een mijner prijsboeken ‘Verhalen uit het Schrikbewind’
bladzijde na bladzijde voorgelezen en 't is niet gelooflijk de voldoening welke hij
daarbij genoot. Een anderen keer bracht ik ‘De Leeuw van Vlaanderen’ mee waaruit
ik hem van over lang reeds de bijzonderste gebeurtenissen verhaald had. Die
vertellingen troffen hem zoodanig en hij wenschte zoo vurig nader kennis te maken
met dien Breydel, dien De Coninck, dien Robrecht den Leeuw en al die andere vele
dappere vlaamsche helden, dat ik, meest nog om hem aangenaam te zijn, het boek
aan mijnen meester te lezen vroeg.
Nu waren w'er boven op. Met het eerste weekverlof vloog ik preusch lijk een pauw
naar Manten en eer ik hem nog hoorde of zag riep ik vreugdezot: Manten! hier is hij;
'k heb hem mee, den Leeuw van Vlaanderen!
Hij moest het boek zelf eerst in handen hebben, draaide en keerde het en bezag
met eene uiterste belangstelling de oude titelplaat waaraan hij hem niet goed scheen
te verstaan.
- Dat is hier de leeuw, zei hij en lijk of hij wees dopte zijn vette vinger eene vuile
zwarte vlek boven het schild.
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Vreezend dat hij op het boek andere afzichtelijke sporen van die morsige bepootelinge
nalaten zou klapte ik hem het boek zoetjes af.
- Geef, Manten, zei ik, 'k ga u eerst van al lezen van Breydel die met de franschen
door de velde van Roeselare trok.
Seffens schoof hij zijn wissewerk aan den kant en we gingen beiden zitten op de
bank, hij met zijn rechter oor al vangens gereed.
- Niet te zeere! vermaande hij.
En 'k begon: ‘De roode morgenzon blonk twijfelachtig in het oosten en was nog
met een kleed van nachtwolken omgeven, terwijl...’
Manten roerde van geen vinne en bleef lijk vastgenageld op zijn zate. Hij luisterde
schier zonder asemhalen. Algelijk, wanneer ik aan de beschrijving kwam waar Breydel
den franschen lijfknecht tegen eenen boom doodknodst, stiet de barreelwachter een
dreunenden kreet van bewondering uit.
- Morsakker! riep hij; Bravo! Breydel, dat is wel gewrocht.
Voor dien dag lapte ik de twee eerste hoofdstukken af en voelde mij dan waarlijk
buiten asem. Tot belooning kreeg ik vier streusche blozende appels die woegen lijk
lood. Opgetogen gelijk welgezinde kinders bespraken wij de bijzonderste
gebeurtenissen van het verhaal en wanneer ik met schemeravond aftoog riep de
barreelwachter me nog vermanend na:
- Zie maar dat ge morgen op uwen post zijt.
't Duurde wel drie weken eer ik het boek uitgelezen had. Sommige keeren sloeg
mijne tong flikke van herpakken; Manten had niet goed verstaan of hij vond er
zulkdanigen smaak in dat hij 't feit weerhooren en het genoegen nog eens smaken
wilde. Zoo bleef dat aanslepen.
Van al de bijzonderheden hetgene hem het meest en gevoeligst geroerd had, dat
waren de heldendaden van Breydel. Het beeld en de doening van dien wonderen man
zaten hem zoo levendig in den kop dat hij er alle oogenblikken mee te berde kwam.
- Wat een man! wat een man! riep hij dan in begeestering. Neen, zulke beenhouwers
zijn nu niet meer te vinden. Ha! Morsakker en hij sloeg op zijne knie van vervoering.
- 'k Had dien kerel eens willen zien, sprak hij voort. - Staat hij daar niet in geportret?
en hij reikte zijne zwarte vereelte hand. Bezorgd schermde ik om het boek en toonde
hem de titelplaat, de eenige in het werk.
Manten zag daar wel links van den leeuw een man met opgestoken bijl liggen
maar nooit zou hij gelooven dat die Breydel was.
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- Zoo 'n flauw schepsel! Kom, kom, dat kan niet zijn.
Wanneer we nu alles dubbel en drie weerdaan en besproken hadden moest ik kost
wat kost nog eens het tooneel herlezen waar Breydel den franschman Leroux in
tweegevecht neerslaat. Dat vond hij ver voor het schoonste en aantrekkelijkste van
geheel die geschiedenis en had op hem den diepsten en blijvendendsten indruk
gemaakt.
- Hij heeft mij daar een pere gescheld, die Ladoux, spotte hij; - Manten kon om
geen goed dien name uitspreken en hij zei altijd Ladoux. - In zoo 'n vel moet ge
zitten, deed hij gekkend voort. Morsakker! wat volk in dien tijd; ze kaatsten met
malkaar lijk kinders met knikkers en ze sloegen ne mensch in snot lijk een kattejong.
Morsakker!
Eeuwig en ervig keerde hij daar op weer. Hoe dikwijls ik hem dit deel voorgelezen
heb weet ik zelf niet, altijd genoeg en zoovele dat ik het op den laatste glad van buiten
kon. Wanneer ik dan voor een veranderingske en om niet altijd aan 't zelfde been te
peuzelen een ander hoofdstuk begon en las: ‘De lucht was met een zuiver blauw
geladen...’ of ‘Reeds waren er maanden verloopen...’ dan kwam Manten druistig
ingesprongen.
- Neen, jongen, dat niet snokte hij ongeduldig; sla over en lees van Breydel te
Male.
Hunkerend stak hij zijn hoofd over het boek om de plaats te helpen zoeken waar
ik inzetten moest.
- 't Begint op eene bladzijde van boven de honderd, zei hij.
Ik las: ‘De heerlijkheid van Male ligt op een korte wijl...’
- Van Brugge! voleindigde Manten met een kink van opperste tevredenheid. - Daar
is 't!
‘In den tijd onzes verhaals...’ en zoo voort.
Onder het lezen hoorde ik hoe Manten gedurig te mompelen zat. Hoe verder ik in
mijne lezing doorging hoe remoegir de bareelwachter werd.
- ‘Ga, waard, een stoop bier. Ras, want ik ben haastig!
- 't Was een kerel die de pinte mocht, en dan nog een stoop in een trek, geen bucht!
bofte Mante; - een gezonde mage voorzeker.
‘Meester Jan glimlachte met schertsend misprijzen en antwoordde:
- ‘Er is nog een refrein aan het lied, hoor maar.
- Wat stoute bliksem, neuzelde Manten.
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- ‘Zijt gij vaardig, riep Breydel.
- ‘Ik ben bereid was het antwoord.
- Wacht vervloekte franschman! dreigde Manten; Jan zal uw panne gaan vermaken.
Zoo werd ik bijna keer op keer onderbroken door de koddige invallen van den
barreelwachter. In het begin deed zulks me aardig en viel tamelijk lastig voor het
lezen, maar na eenige herhalingen werd ik dat gewoon en hield me eenigszins daarop
voorbereid want van met dat ik iets hoorde bleef ik stil tot de zucht, de bedreiging
of de vreugdekreet gelost was.
Gekomen aan den uitroep: Gij hebt den klauw van den leeuw gevoeld! gerocht
Manten in vervoering; zijne groote vereering, zijne ongekunstelde bewondering en
gloeiende genegenheid voor dien held, het geweldig vuur zijner blakerende
vaderlandsliefde bruischten stormend uit. Hij wipte op, bonsde heftig de vuisten op
malkaar en riep:
- Bravo! Breydel, Bravo! wel gewrocht!
En dan loech ik mee, danste met hem en samen vierden we in eene onweerstaanbare
geestdrift de vrome daden van dien prachtigen vlaming.
't Gebeurde zelf een keer terwijl wij zoo aan 't juichen waren, dat geen van beiden
dacht aan het uur van den aanstoomenden trein. Slechts wanneer het snerpend gefluit
lijk een zweepende noodgil ons met een barschen schok tot werkelijkheid bracht,
deed Manten een eenderlijken sprong naar de sluitboomen en kreeg ze toe eenige
seconden voor dat het hollend gevaarte lijk een schicht voorbij schoot. Wanneer hij
dan nog half onthutst de barreelen weer openstiet morde hij:
- Eene slechte note voor Manten; trouwens hij had den tijd niet gehad den tuiter
te steken.
Eene week later was het voorval al vergeten; niemand had mare gelaten, een teeken
dat noch stokers noch treinwachters iets van de nalatigheid bespeurd hadden.
Zoo leefden wij gerust en gezappig den ouden slenter voort. In onze goede uren
mat ik alle soorten van zotte stressen uit. Meer dan eens ging ik schrijlings op een
slagboom van 't barreel zitten, in de rechter hand Mantens tuiter gereed om storm te
blazen, en in de andere de noodvlag die ik lijvelijk rondzwaaide. Dan galmde ik met
eene dreunende stem de verzen uit van het lied dat Breydel zong in de herberg te
Male:
‘Ziet gij den zwarten leeuw niet rijzen
zoo fier op 't trotsche gouden veld!
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Manten kon het niet meer uithouden, zoodanig was hij opgeheft. Ik sleepte hem
onweerstaanbaar mee door mijn vaderlandsminnend betoog. Al mijne bewegingen
aapte hij getrouwelijk na; zwong ik de vlag, Manten sloeg zijne klakke in de lucht;
paste ik den hooren aan tot blazen, Manten zette zijne handen aan den mond; zijne
lippen verwrongen en zijn vuisten zwaaiden alsof hij het al ging verslaan. Voor den
opsluit riepen wij dan met volle keel: Leve Breydel! Leve de Leeuw van Vlaanderen!
En ginder diep waar het bosch donker optoog herhaalde met klank de weergalm:
Leve de Leeuw van Vlaanderen!
't Is jammer dat Ladoux hier nu niet en is, kuchte Manten zijn zweet afvagend van
't danig totentrekken.
Den dag juist nadat wij eene der opgewekste en luidruchtigste vertooningen van
dit slag gegeven hadden, wandelde ik tot bij het wachthuizeken en met een eerste
opzien mijnen ouden maat beseffend bleef ik lijk van de hand Gods geslagen ontsteld
ter plaatse staan. Waarlijk men had gezegd dat de strijdlustige Manten in een
schromelijk gevecht gezeten had. Twee, drie brokken van zijn wezen, zijn linker oog
panig-blauw toegezwollen, overal blekken en blutsen die bloed opstaken; 't was
benauwelijk om zien.
- Wat is er gaande met u? vroeg ik verteederd en hoogst verwonderd; gij hebt
gevochten?
- Ja 'k mijn jongen, zei hij pijnlijk lachend en de hand aan zijn gekneusd gezicht
brengend. - 'k Heb leelijk in den slag gezeten en 't heeft er gestoven; 'k weet zelfs
niet of Breydel ooit zoo erg gesteld geweest is. Raad nu maar eens wie me zoo in
Lazarus sloeg?
En omdat ik hem voort zwijgend en beteuterd aangluurde;
'k Heb met de franschen over streng gelegen, zei hij voort, hem geweld aandoende
om het lachen te bedwingen dat zijn wezen smertelijk vertrok. - 'k Heb Ladoux onder
handen gehad.
Twijfelachtig schudde ik het hoofd.
- Kom 'k moet u dat uiteendoen.
We gingen op den bank zitten en Manten vertelde hoe hij binst den nacht gedroomd
had, een schrikkelijke droom... De franschen waren gepantserd en gewapend rond
hem gekomen om hem mee te doen en te vermoorden. Ladoux stond aan den kop,
ja dien franschen duivel had hij goed herkend. Manten had gevochten lijk een tweede
Breydel, lijf om leven, gestoot, gestampt en geslegen naar al wat hij zag of hoorde.
Al vechten was hij uit zijn bed gesprongen, en den kop voor in een hoop alaam
gerobbeld dat in den hoek der kamer stond. In de verwarring sloeg hij nog eene ruit
in scherven en... 't bloed
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vloeide. Door 't eenderlijk geruchte kwamen de menschen waarbij hij inwoonde
angstig toegeschormd noch min noch meer peizende dat er eene bende dieven of
moordenaars ingebroken waren. Zij wisten algauw aan wat hen houden. Het ongeluk
toonde grooter te zijn dan het werkelijk was en op een ende hadden z' er nog fraai
veel leute mee. Algelijk 't kon veel erger gaan in 't scherp ijzer van al die
gereedschappen. Manten mocht van geluk spreken maar nu zou 't wel zijn zelf lappen,
zei hij gemoedelijk. 't Bijzonderste was dat de franschen nu toch weer in de patatten!
lagen en wij schoten beiden in een hertelijken lach.
***

Kinderjaren vliegen zeere en ik groeide bij Manten stillekens uit. Wanneer ik dan
later naar de stad trok om te leeren keerde ik binst de verlofdagen nog dikwijls bij
den braven wachter weer doch die zuivere genoeglijke stonden van vroeger heb ik
er nooit meer beleefd.
Nu is Manten dood en vergeten, zijn huizeke weg maar de Leeuw van Vlaanderen,
neen, die is God dank! nog springlevend en klauwt nu meer dan ooit.
Od. Demarré
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Vlaamsche Arbeid
Over Bouwkunst
Hetgeen den indruk van mooi kan geven aan het gebouw, is in de eerste plaats de
juiste, en voor het oog duidelijk zichtbare aanwending der noodzakelijke deelen
ervan, zooals: daken, muren, vensters, zuilen, balken, bogen, enz., en in de tweede
plaats zijn het de versieringen, die in toegevoegde bewerkingen en in kleuren bestaan.
Hoe vreemd dit nu bij de heerschende vage begrippen omtrent mooi en leelijk ook
moge klinken, de indruk van mooi, die bouwdeelen of versieringen op ons maken,
kan slechts op twee wijzen ontstaan, namelijk: doordien zij beide 1e de stof uitdrukken
waaruit het bouwdeel bestaat en 2e het doel waartoe het dient. Een muur b.v. moet
toonen dat hij van hout of steen is en tot afsluiting van het gebouw dient.
Hoe drukt nu in 't algemeen een bouwdeel die stof en dat doel uit?
Door zijn constructievormen, die immers op de eigenaardigheid van het materiaal
en op de doelmatigheid beide zijn gebaseerd, en bovendien door zijn versieringen,
wier taak het is, de uitdrukking der constructievormen te versterken.
Wij zullen nu verder uiteenzetten, wat de eigenschappen der gebruikelijkste
materialen zijn, en hoe deze eigenschappen in hoofdzaak de vormen der bouwdeelen,
die er uit vervaardigd zijn en de plaatsing aan het gebouw er van bepalen, en
vervolgens hoe versieringen deze eigenschappen nog beter kunnen doen uitkomen.
De meest gebruikelijke bouwmaterialen zijn: hout, steen en ijzer, van welke wij
afzonderlijk de eigenschappen zullen nagaan.
A. Hout is een licht materiaal dat in rechtlijnige richting gegroeid is - Het munt
uit door taaiheid, en bezit in ééne richting namelijke in de lengte zijn grootste kracht.
In het algemeen leent het zich tot bouwmateriaal daarvoor slechts in lange smalle
stukken, zooals wij die kennen in den vorm van balken en planken. Al is het in
sommige gevallen uitvoerbaar, hout in kromme vormen te gebruiken (men denke
aan het kromhout van schepen en de gebogen zooge-
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naamde Weener meubelen) blijft het eene voor het materiaal onkarakteristieke
aanwending.
Als versieringen zijn voor hout geschaafde en gestoken vlakken karakteristiek.
De voornaamste karakteristiek van het materiaal, de draadrichting, moet om
constructie ervan te kunnen begrijpen, zichtbaar zijn. Daarom is het, al heeft het
practische voordeelen, eenigermate als een ontsiering te beschouwen, het hout te
schilderen.
B. Steen is zwaar en dikwijls zeer hard, maar broos. Uit de laatste eigenschap
vloeit voort, dat alle steen slecht in korte dikke stukken practisch aanwendbaar is,
en dunne of scherpe vormen tegen den aard van het materiaal zijn.
De zwaarte geeft het een groote stabiliteit, die het mogelijk maakt het voor
vrijstaande bouwdeelen aan te wenden, obelisken en schoorsteenen b.v.
In 't bijzonder steensoorten als graniet zijn door hare hardheid geschikt voor deelen
van een gebouw die zwaar belast, aan groote slijtage onderhevig of aan beschadiging
blootgesteld zijn. (Zuilen stoeptreden en plinten b.v.)
Een juiste wijze van versiering van steenblokken, die de hardheid van het materiaal
karakteriseert, bestaat in figuren, welke in de oppervlakte van de steen zeer ondiep
ingehakt zijn. Daardoor doen zij begrijpen dat steen niet, om een bekende uitdrukking
te gebruiken, ‘als koek gesneden’, maar moeizaam behouwen moet worden.(1)
De broosheid maakt eenigzins afgeronde vormen in de versieringen zinrijk.
Om de soms zeer fraaie structuur van granieten en marmersoorten te doen uitkomen
dient het z.g. ‘polijsten’. Dit heeft echter slechts zin voor timmerarchitectuur, daar
aan den gevel de structuurschoonneid van het materiaal een toevoeging is, die den
rustigen aanblik van het geheele gebouw door zijn kleine teekening, en het spiegelen
in het buitenlicht, kan verstoren.
C. IJzer is taai en hard, en het samengaan van deze eigenschappen, maakt het
mogelijk, het in zeer ijle, gerekte vormen (als stangen en staven) te gebruiken.
Het is een kunstmatig materiaal van uiterst groote draagkracht en het is door
spitsvoudige constructies in zoo geringe dikte nog sterk genoeg, dat het oog de zaak
nauwelijks vertrouwen kan. Wat draagkracht betreft, levert het ijzer meer dan het
oog verstaan kan. Het oog toch, verlangt een zeker volume, om er kracht aan toe te
kennen, zooals het bij natuurmaterialen gewoon is. Mooier is het dus, ijzeren
kolommen en balken dikker te maken door b.v. holle constuctie.

(1) Voorbeelden van uitmuntende steenversieringen vindt men aan de beurs van Berlage te
Amsterdam namelijk, aan de zuiltjes van het interieur, de lateien en stoep balustraden der
gevels.
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De versieringen van ijzer moeten, in tegenstelling met die van steen of hout, dunne
gebogen vormen toonen, die de hardheid en taaiheid te zamen illustreeren.
Na hier in hoofdtrekken uiteen gezet te hebben, hoe de uitdrukking der bouwstoffen
ten deele oorzaak kan zijn der schoonheid van een gebouw, kunnen wij hetzelfde
betoogen ten opzichte der uitdrukking van het doel der verschillende bouwdeelen,
om in deze dubbele uitdrukking, namelijk van stof en doel, de hoofdbeginselen van
de bouwkunst te vinden, die men langen tijd heeft gezocht en nog zoekt in fraai
klinkende, doch om naar te werken, onvruchtbare begrippen, als: proportie, lijnenspel,
licht en schaduwwerking, etc.
***

Even als de soort der stof, bepaalt ook een zeker doel den vorm en de plaats der
deelen van een gebouw. Iedere gewone samenstelling berust behalve op de
eigenschappen der stof, ook op het doel dat men er mede beoogt. Wanneer dit ook
eenigermate uit den vorm en de plaats van een bouwdeel spreekt, kunnen de tot zijn
doel passende vorm en de juiste plaatsing beide, oorzaak zijn van zijn schoonheid.
Het is echter niet in alle gevallen voldoende voor de schoonheid van een bouwdeel,
dat dit doelmatig is samengesteld en juist is aangebracht. Het kan namelijk 1e door
te ingewikkelde samenstelling op het gezicht niet te begrijpen zijn (b.v. ingewikkelde
ijzerconstructies als telephoontorens en lichtborden op huizen), 2e kan het door zijn
stand die het aan het gebouw inneemt, in 't geheel niet te zien zijn (een plat dak b.v.).
Deze gevallen zijn echter uitzonderingen.
Wij willen thans bij de voornaamste bouwdeelen van een huis nagaan, welke de
vormen zijn en waar de plaats is, die door de doelmatigheid wordt vereischt.
De elementaire bouwdeelen zijn wanden en dak, die de beslotene ruimten vormen,
welke men noodig heeft om zich te beschutten tegen weer en wind en tegen
ongewenscht bezoek, wat de eigenlijke reden is, waarom men bouwt. Andere deelen
van een gebouw, zooals vloeren en vensters, voorzien eerst in een tweede behoefte,
en kunnen als minder elementair beschouwd worden.(1)
Naar de twee elementaire bouwdeelen, de wanden en het dak, betitelen we nu twee
hoofdstukken, en behandelen daarin ook hunne onderdeelen.

(1) Men kan zich wel een gebouw voorstellen, dat geen vensters heeft, dat zonder verdiepingen
is en dat zonder eigen vloer te hebben op den grond staat, doch onmogelijk een, dat wanden
noch dak heeft.
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De Wanden
Zooals we reeds in 't algemeen betoogd hebben, moeten de wanden zóó gevormd
zijn dat zij het oog hunne functie als beschutting verraden. Bij de middeleeuwsche
kasteelen en vestingen waar men zich door meterdikke gesloten muren tegen
menschelijke aanvallen zocht te vrijwaren, toonen de wanden ten duidelijkste hunne
bestemming.
Maar ook vele andere oude gebouwen danken hun uitdrukkingsvol voorkomen
aan zware gemetselde muren.
Onze nieuwe gebouwen echter voldoen voor een deel zoo slecht aan het oog, door
hunne gevels vol groote ruiten; ja, vele onzer magazijnen lijken meer op groote
vitrines die men binnenshuis zet, dan op gebouwen die wêer en wind kunnen
trotseeren. Zij bestaan schijnbaar alleen uit spiegelruiten en vloeren!
Het is zonder twijfel vereischte voor de schoonheid van onze huizen en gebouwen,
de wanden er van niet al te zeer te doorbreken, de vensters niet te talrijk te maken.
Ook te groote ruiten verbreken het karakter van wand. De groote middeneeuwsche
glasvensters werden eerst door steenen, dan door ijzeren, en vervolgens door looden
banden, in zeer kleine vakjes verdeeld; aldus waren de groote vensteropeningen met
een geraamte van steen, ijzer en lood gevuld. Van binnen maakten daarbij de donkere
kleuren van het glas den indruk van het venster soms geheel tot dien van een
lichtgevenden wand.
Onze vorm raamroeden (dat is de onderverdeeling der vensters in kleinere ruiten),
is reeds een meer zichtbare afsluiting, dan de bezetting van het geheele venster met
één spiegelruit, en vooral onze bekende ‘kleine ruitjes’ komen de uitdrukking van
wand ten goede. Ja, zelfs de gordijnen aan de binnenzijde van onze ramen gehangen,
verhoogen ongetwijfeld, daar zij een onmiddellijk zichtbare beschutting vormen, het
schoon van de gevels.(1)
Nu is het zeker aangenaam veel licht, en dus groote ramen te hebben, ja soms is
dit een onbeperkte noodzakelijkheid. Bij de meeste gebouwen is het licht echter van
méér dan eene zijde te verkrijgen, zoodat het niet juist alleen door den voorgevel in
het gebouw behoeft te komen. Bovendien benutten onze groote magazijnen gewoonlijk
toch bovenlicht door 'n lichtgat of groote open hal in het gebouw. Verschillende
moderne gebouwen o.a. het groote nieuwe Waarenhaus te Dusseldorf bewijzen
buitendien, dat er in de meeste gevallen geen enkele noodzakelijkheid bestaat, om
de groote ‘Schaufenster’, die beneden langs de straat vereischt worden, ook tot in de
bovenste verdieping toe te

(1) Men merkt op dat onze oude ‘hofjes’ met kleine ruitjes en schuine roode daken er ‘gezellig’
uitzien. In het begrip gezelligheid toch ligt dat van beschutting.
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maken, en door groote blikkerende spiegelruiten het karakter van wand te verbreken.(1)
De methode om groote vensters door tusschenposten in smalle vakken te verdeelen,
en deze weer onder te verdeelen door ijzeren en looden banden, is in het genoemde
Waarenhaus te Dusseldorf eenigermate toegepast, waar de groote vensters door
raamwerk als met een fijn vertakt netwerk gedicht zijn.
Na hier 't oog gehad te hebben op de grootte van de vensters, is het van belang er
op te wijzen, dat ook de plaatsing er van in den gevel van grooten invloed is op het
schoon onzer gebouwen en deze door een eigenaardige plaatsing der vensters ten
opzichte van elkander, ten zeerste aan uitdrukking kunnen winnen.
Beschouwt men de gevels van kazernes, fabrieken, en gevangenissen, dan vindt
men daarin veelal ramen van dezelfde grootte en vorm, een oneindig aantal malen
naast en boven elkander geplaatst en wel overal op dezelfde onderlinge afstanden.
Dit maakt het bekend vervelend tijpe van dergelijke gebouwen. Er ontbreekt elke
uitdrukking aan, omdat men niet de minste acht heeft geslagen op de overeenstemming
van het uitwendig voorkomen met de inwendige verdeeling.
Deze fout ziet men echter helaas niet slechts aan fabrieken, maar aan bijna alle
werken der moderne bouwkunst.
Door den invloed der Renaissance namelijk, die een gelijke pilasterverdeeling
zocht te maken, verdeelt men nog altijd, ook zonder gebruik van pilaster, de ramen
over den gevel zoo gelijkmatig als de vakken op een dambord, maar daarbij kan men
nooit zien of er één, twee of meer vensters tegelijk bij dezelfde ruimte behooren,
daar de tusschendammen altijd breed genoeg zijn om een binnenmuur achter zich te
verbergen en de ramen ieder op zich zelf te klein zijn om te kunnen verwachten dat
achter iedere venster maar een vertrek ligt.(2)
Hoe meer de ramen echter tot verschillende dicht aaneengesloten groepen vereenigd
zijn destemeer zal daaruit blijken uit welke ruimten het gebouw bestaat.
Daardoor ziet men van buitenaf of eenigermate hoe of watvoor huis men voorheeft,
waar zich de voornaamste vertrekken bevinden, waar de gangen en

(1) De naam ‘spiegelglas’ duidt de moeilijke en bedriegelijke waarneembaarheid van dit
bouwmateriaal aan en daarmede zijn ongeschiktheid om te dienen als onderdeel eener
duidelijke samenstelling. Glas kan niet den indruk maken een ook maar geringe beschutting
te zijn; immers, men ziet glas niet, men ziet nu en dan alleen brokstukken van andere dingen,
die er in weerspiegelen. Glas verhoogt dan ook niet de schoonheid der gebouwen, hetgeen
niet wegneemt, dat men in glasruiten, evenals in alle glimmende stoffen, wel eens fraai het
licht kan zien weerspiegelen.
(2) Zooals dat b.v. wel het geval is bij een kerk, waar ieder raam een travée (d.i. het gedeelte
tusschen twee pijlers) juist in het midden verlicht.
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trappen zijn, kortom, de vensters zijn de uiting van hetgeen zich daarbinnen bevindt,
doen het interieur in den gevel spreken.
Bij oude gebouwen bewijst de variatie in de vensters het verschil in grootte,
plaatsing en afstand ervan, dat men het vroeger geen bezwaar vond, om, ten einde
den gevel een meer sprekend uiterlijk te geven, de regelmaat een weinig te verstoren.
Men plaatste midden voor ieder vertrek een venster, groot of klein, lang of hoog,
breed of smal, naardat het vertrek was.
Tegenwoordig is het echter bijna regel, op gelijke afstanden van elkaar ramen te
plaatsen van gelijken vorm, terwijl er b.v. hier een badkamer daar een gang, verder
weer een salon door verlicht wordt. Van binnen laat men in de smalle ruimten één
venster, in de breede twee of meer uitkomen. Ja, hooge vertrekken worden op deze
wijze verlicht, dat men rijen vensters boven elkander aanbrengt, zoodat men van
buiten zou zeggen, dat er niet één maar twee verdiepingen achter den gevel te vinden
waren.
Dit is noodeloos de uitdrukking der gevels wegnemen, want zoo iets wordt bij
geen enkel gebouw door welke omstandigheid ook vereischt.
Integendeel, het is hoogst onpractisch en geeft een zeer onaangename verlichting
der binnenruimten. Bij de vensters, die niet meer, zooals bij den vroegeren bouwtrant,
juist in het midden voor ieder vertrek geplaatst zijn, doch b.v. één in het midden en
één aan weerszijden bij den wand, strijkt het licht langs de zijwanden van de kamer,
waardoor iedere oneffenheid in deze wanden ten duidelijkste uitkomt, en alles wat
men op den wanden gehangen heeft, schilderijen b.v., bijna geheel dwars hun licht
ontvangen. Het behoeft geen betoog, dat dit niet de meest wenschelijke
verlichtingsmethode is, en dat die, waarbij één groot venster of eenige smalle te
samen, in het midden van den lichtwand geplaats zijn, in alle opzichten te verkiezen
is.
We willen nu den vorm der vensters op zichzelve in 't oog vatten.
De venstervorm die het meest voor de hand ligt en derhalve de zuiverste uitdrukking
is van de behoefte aan licht en lucht in het huis, zijn de rechthoekige kozijnen van
breed hout, die in de gevels geptaatst zijn zonder eenigen noodeloozen omhaal. Deze
eenvoudige en naive venstervorm vindt men aan bijna alle oude Hollandsche huizen,
die dan ook hierdoor werkelijk wel wat mooier zijn dan huizen van denzelfden tijd
uit Zuid-Nederland.
Den bouwers der Amsterdamsche woonhuizen uit de vorige eeuwen, kan men met
den architect van het paleis op den Dam en dien van de Nieuwe Beurs, tot hun eer
nageven, te hebben ingezien, wat hun keuze van raamvorm betreft, - dat ook hier de
eenvoud het kenmerk van het ware schoon is.
Zeer leelijk, maar dikwijls te zien, is het dat de opening voor het venster grooter
is, dan noodzakelijk was. Men ziet namelijk algemeen vierkante vensters, waarboven
een terugspringende, gewoonlijk halfronde nis aange-
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bracht is, welke ontstaat, doordat de opening, in den muur ten behoeve van het venster
uitgespaard, eenigzins grooter gemaakt is dan het venster zelf en vervolgens weer
dichtgemetseld is met een dunner muurtje, boven het vensterkozijn. Zoo 'n half
dichtgemetselde venster heeft iets van de bekende geheel blinde vensters. Er zijn
toch middelen te over om te maken, dat de opening in den muur zich direct bij den
venstervorm aansluit.
De vorm der vensters onzer nieuwe huizen geeft ons werkelijk een goed beeld van
den modernen schoonheidszin.
Slechts een onnoozele zucht tot mooimakerij spreekt er uit; allerlij vreemde
nietszeggende booglijnen tot moorsch toe, gestucadoord lijstwerk, krieuwelig
gefigureerde tegeltjes, randjes van schreeuwende kleuren baksteen; ja, de meest
uitheemsche, de bespottelijkste vormen schijnt men soms voor de vensters nog niet
voldoende te hebben gevonden.
In de oogen van onzen modernen bouwer kunnen eenvoudige raamvormen geen
genade vinden, en ze zijn zonder ‘boogvelden’, ‘omlijstingen’, ‘bekroningen’, of
hoe de subtiel klinkende benamingen voor wezenloozen, en daarom banalen opschik
mogen zijn, niet in staat, zijn bedorven smaak te streelen.
(Wordt vervolgd)
A.J. Kropholler

Ontvangen boeken:
Lambrecht Lambrechts, Limburgsch Leven,
Emiel van der Straeten, Duimpje,
uitgaven van Delille, Maldegem.
Cyriel Verschaeve, Jacob Van Artevelde, uitgave ‘Kerlinga’, Brugge.
Georges Buisseret, Parmi les Oliviers Sauvages, 1913, Anvers.
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Het oude Vrouwtje
‘Vae Soli’
't Was een oud vrouwtje, - zoo oud, dat haar ingebeten gelaat bruin van rimpelen,
rond bloedrood-gerande oogen, schraal vliesde op 't gele gebeente, en dat die oogen,
als gezwollen waren, glazig spannend van de dracht der ziele, - die, na zoolang in
eenzaamheid geleefd te hebben, brandde van zichzelf en gaarne hadde ontademd uit
het afgesloofde verdorde moe-geleefde vleesch.
Oud moederke was zeer oud.
Ergens in een kleine hutte der Kempen verbleef ze, sinds lange jaren, en ontving
niemand in de schrompelige hoeve, die zoo oud was, dat er niemand den wankantigen
bouwtrant meer van kende, - de balken waren poederig-doormemeld, en nochtans
schenen ze nog ribbig-sterk, gegroeid-ijzerig onbarstbaar: de paneelen der deuren
blonken brons-bruin, - de schikking der meubeltjes, met enkele kleine beeldekens
en verslensde bloempjes daarop, weleer door vrouwtjes hand gemaakt met
binnenblaadjes en geel-geverwde stampertjes - dit alles scheen daar versteend, en 't
oude grijze stof was daarop mat gebeten, ofschoon het moedertje dagelijks haar arm
inboedeltje overpluimde om het zindelijk te bewaren.
Sedert lang ronkte 't spinnewiel niet meer, en brokkelde uiteen; het bed, belegd
met plaatjes notelaar, barstte in spaanders langs de eiken zuilen, of was glad als
versleten bruin leder op 't vlak der platen; de draaibalk boven den haard zwenkte niet
meer, en zijn ketting lag gebroken met diggels in den hoek, een verdoolde padde
kroop daar heen en weer, grijs in 't stof.
En het vrouwtje lag ziek te bed, krachteloos; een klein meisje uit de buurt bracht
haar dagelijks eene teele melk en verzorgde haar uit medelijden; maar de zieke wist
haar weinig dank daarvoor, en
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als de teele melk geledigd was, wenschte ze enkel dat haar jonge verpleegster zich
verwijdere, om alleen te blijven, alleen in die muffe, ziellooze hut, die scheen met
haar mede te sterven, krakend, ontwrichtend langs alle schoren, in die stilte dan lag
het vrouwtje te mijmeren, en soms grijnde een zucht uit haar ziekelijke borst, als
bekloeg ze zichzelf, haar alleenig hateloos leven, haar vreugdelooze ouderdom, haar
dof-kloppend hart, waaruit geen liefde opwarmde.
Ze wilde geen dokter zien, zoo verkrompen in haar menschenschuw, ontdaan van
alle betrouwen op den naaste, zoo bang van het buitenleven, bang van alles, bevend
als de wind pookte in 't dak, sidderend als een hond aan de deur baste, bleeker
wordend door al haar zwakheids-bleekte heen, als menschenstemmen aan 't venster
sloegen, was ze daar, onbeholpen, ontroostbaar, dood vóór den dood, zoo ellendig
dat haar geen levens-blijheid meer mogelijk scheen, dat zelf de vreugdelach der
andere menschen haar kwetste, getaaid in wee, vrekkig van nood-dwang, zoo
gevoelloos-gedwee, dat het lijden zelf uit dien ontvleeschden romp gevlucht scheen,
waarin het geen voedsel meer vond.
En dag na dag knaagde d'ouderdom in dit arme reeds koude lichaam, met die twee
groote blauwe oogen, waarin heel de ziel van 't oude moedertje scheen te glimmen,
ontvluchtens-gereed, als het stokkerige lichaam maar sterven wou, maar 't 'n stierf
niet.
De oude dorps-pastoor had enkele flesschen wijn gebracht, ze stonden nog onder
den venster-richel, bestoven zooals hij ze er gezet had, een spinne had er, nek tot
nek, haar stofferig net gevlochten, de vensteren, niet meer gereind, overschaduwden,
en het licht drong troebel binnen, verdrietig, floersig en grijs-rouwig, zoodat alles
met krip overtogen scheen, en dat het vrouwtje, op 't bed met roode dekens asch-kleur
op 't gelaat had, rond haar levendige oogen, steeds holler om-lommerd.
't Was lente nochtans daarbuiten, en de bladertjes dijden in de botten, dikmaals
zwierde een zwaluw langs 't venster en zocht een schuil voor haar nest, dat ze bouwen
zou; 't licht trilde door de barsten der deure, door een sloof in 't planken roof,
waarboven, dweers door den zolder een zonnestraal 't dak doorboorde; en dit licht
matte de moede oogen der uitgeteerde ouderlinge af, en ze wendde zich om, in 't
mulle bed, dat alonder inzakte door de rottende ribben.
Smoorlijk-kreunend lag soms 't arme vrouwtje, als de golven der koorts door haar
gemoed woelden en 't verleden opholden tot aan de vroegste gedachten haars levens,
en de vertwijfeling deed
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haar gerimpeld gelaat nog meer krimpen, dat het ineen knelde tot een masker, verdord
van droefheid.
En de lente-zonne luwde en overblondde alle hutten daarbuiten, langs de groene
wegen, waar de madelieven ontwaakten.
De benauwdheid van 't vrouwtje was alom gekend; allen betreurden haren koppigen
onwil, wisten hare verslimmerende kwijnziekte, en hadden medelijden met degene
die ze vroeger noemden: de heks. Er was maar één man in de streek welke nog hare
geschiedenis kende: - 't was een oude hutte-bouwer, die nu, zonder werk, leefde van
de liefdadigheid der jongeren die woonden in gemetselde huizen met roode daken:
hij wist, de oude Kobe, dat het heksevrouwtje een flinke deerne was geweest, die
gaarne de jongens verleidde zonder ze te voldoen, en hij zegde soms, als de menschen
van haar spraken: ‘zij werd te veel bemind, die liefden versmachten haar, want liefde
is vuur en prangt om de keel van hem die haar verraadt’, zoo sprak de oude, maar
weinigen begrepen de vluchtige woorden uit zijn tandeloozen mond, - maar als men
hem vroeg: ga, en bezoek haar, schudde hij het hoofd meenend: zij zou razend worden.
En dit was waarheid, want het vrouwtje, als ze voelde opwellen in haar al die
stemmen van vroegere hartkloppingen die ze verlokt en weêr verstooten had, - wrong
zich op de bedsteê, als wilde ze 't lichaam scheuren aan 't harte, en verlost wezen
van alle wroeging.
't Werd daar grijzer en somberder, in de hutte, ofschoon daarbuiten alle dagen
helderder en vinniger dageraad den levenskring vervroegde; - de stilte hing er
zwaarder, en 't stof der wegen dat de wind blies door de reten, of het leempoeder
gewreven af de wanden overdekten alles, als wevende de rouwwade voor den dood
die komen zou, zelfs over 't bruin-roode deksel van 't armoedige bed, met de
ongelukkige groenig-bleeke uitgemergelde stervende.
En allengs, nadat de ziele alzoo doorleden had al het vroegere kwaad, werd dat
lichaam rustiger; alsof het versteende, en de oogen zagen kalmer omhoog, alsof ze
iets tegemoet blikten, soms droomerig, soms bliksemig, met een zwellende traninge
van ontroering daar, als bij iemand aan welken men vergeeft 't kwaad dat hij deed,
maar wiens hart nog de goedheid bezit die dankbaarheid schenken kan.
En één avond, dat het meisje wederkwam met haar teele melk, vond ze de vrouw
als verbijsterd, verstomd in een droom, en stoorde haar niet, - een weinig later kwam
ze weêr, en reikte de melk, maar 't vrouwtje weigerde; ze trok hare koude schoore
hand onder de
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dekens uit, en de hand des kinds nemend, drukte ze deze, en hield haar lang omvat,
alsof deze jonge warmte haar goed dede.
Zoo zaten ze lang, het dalende zonlicht schemelde door 't venster, tot in een hoekje
der woning en gleed over de wervelingen van 't oude eiken hout der kleederkaste.
Het kleine meisje merkte dat zoo wel, de wervelingen vlamden als bruin-roode
bloemen, daar, met verrukkend-frissche kleur midden 't wazige omgrauwde der
hutte-schaduw; ze bemerkte ook den verwarden balk-halster, het
vreemd-saamgeankerde geraamte der hutte, en het scheen haar, in die doodsche grijze
stilte, dat daar langs al die hout-bonken een kleine kraking, een zindering rilde, als
over iets dat rottend is, of, instortens-brok, nog rechte blijft, uit gewoonte, als van
zelf, zoo gedacht door de menschen, zoo zwevend-gevormd in den tijd en de ruimte,
- dewijl, zooals over de sneeuw-gewelven der gebergten, een woord zoude genoegen
om in die graf-diepe stilte alles te doen neêrstuiven tot asch en gruisch, - zulke indruk
had dit meisje, en ze voelde ook, langs die magere hand, welke in de hare smachtte,
en langs haar eigen rondvleezig armpje, en tot in haar hart, en in haar hoofd, een
vreemde starring, met een opdringende herleving; en weêr ontwijkende ledigende
uitsterving, en weder-opbeuring in haar, alsof daar een vreemde geest en een vreemde
ziele waren binnengekomen in haar, en er weêr uitgeslopen en weêr warmer ingelijfd,
van uit de lauwe ziekenhand binnen haar malsche meisjes hand, langs haren arm, tot
in de borst, waar een korte vrees, ineens, als een diepe holte had gedolven, die nu
weer was aangevuld door de volle levensdracht harer jonge ziel.
Alsdan trok de hand der zieke terug, zij keerde 't stervensbleeke gelaat naar den
wand, en roerde niet meer.
Het meisje bemerkte nog die stilte, waarin alles, ook de minste geruchtjes van
buiten, scheen weg te zakken, diep, diep, onder de welvende schakeling der balken,
en ze vernam duidelijker hun kleine kraken en stille zuchten, alsof de kwetsingen
hunner halstering uiteen wrongen, ontwrichtend na de lang-eeuwige lijdzame dracht
van dak en woord; - het meisje voelde zich zelf starren en koud worden nu dat de
laatste zonnestraal geweken was af de roode kast als een stervend kaars-vlammetje.
Ze werd bang, ze deed moeite om op te staan, dierf geen goeden nacht wenschen, en vluchtte naar huis, waar ze vertelde dat het oude vrouwtje haar voor de eerste
maal, door dien stilzwijgenden handdruk als 't ware bedrukt had, dat ze de melk
geweigerd had, en dat zij zelf zich zoo bang gevoeld had, in die eenzame,
donker-diepe, levenlooze hutte. Niemand kreunde zich daarom.
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Doch midden den nacht, ontstond er in de zoeler lente-sfeer, een der grillige buien
die soms de bloesems vernielen en de pas geboren twijgen breken, - een zware korte
snokkige hagelbui raasde en ratelde over 't land en de wegen en de daken, niemand
sloeg er acht op dat een krakend gedruisch en een lichte siddering den grond deed
beven, de stampende neêr-korreling der hagelsteenen verdoofde in 't ééngeweld der
storming 't vreemde sombere gerucht dat niemand had bemerkt.
En 's anderendaags, in 't glanzige morgenlicht over de zijpelende velden, wegen
en rietdaken, tot midden op den weg, vonden de ontstelde bewoners de hutte der
oude vrouw, ingebeukt, gansch uiteen geslagen, met doorbroken balken, met rond
gesplinterde planken en verwoeste roof-roostering, - en onder den warhoop der puinen
vonden ze 't eenzame vrouwtje, dood binnen de zware bed-alkoof, welke daar nog
stond, ongeschonden, als een groote zwarte graf-kist, midden den vernielden warboel.
Het meisje, dat haar verzorgd had, werd krankzinnig.
Amaat van Winkel
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Ad Completorium
Een park brijkroode tulpen gloedt in verperstilten,
waar tempergeelwe zon door rilde beuken-lijn,
ziet, hoe na heldren dag haar tinten smilten
tot één wijd meer van glijend zacht velijn.
O Estéban - mijn kamer waar 'k U mis, verteêrend
in lauw blond schaadwend licht, geheimelijk, ontvreemd
mij zelf haar bleeke vrede, die mij, weerloos, derend
als een klein schaap laat, in vereenzaamd avond-beemd.
Mijn eikne taaflen glansen. Mijn vergulde boeken
in marokijnen band en fijn gedreven slot,
na moede dagen, rusten, waar mijn oogen zoeken
de reinheid van uw mond die bloeiend open-bot.
De klok van mijn geluk luidt over lage dorpen.
Van arme boerenhoven sloot men zware poort.
En 'k heb voor U een kathedraal van licht ontworpen:
één zonregaal in hoogen toren, goud omgloord.
O Estéban! die wacht op mij, bin steedsche strate.
O kruis van Siri-Dale met veloer rood kleed
en kraag van Brugsche sneeuwen kanten. O dees late
Meiavond die van klagen noch berouwen weet. Wij dragen beurt om beurt de rijkbesmeedne rijven,
Blijheid en Leed: jeugdrelikwieën, teedre schat en zagen bruin-blank na, vergeetne zwanen drijven
op heemlen blauw kanalen door zonklare stad. -
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Gij zongt een wreedzaam hymne. In purperen jasmijnen
beluisterden we 't vers van broeder nachtegaal;
En tegen stroof op stroof door fijne schemer lijnen
teêrden de tinten van 't fluweelne-freel choraal.
Uw oogen rustten. De ongewone kracht vermoeiden
het simpele betrachten van uw rein-arm hart
en 't werk van duistren dag, waar nimmer bloemen bloeiden
heeft als schril-witte schim uw schuchtren droom benard.
- ‘Madonna licht hem voor.’ O waaklantaarn der donkre
ziele-gebouwe! O zachte lamp bij dagen-end!
O vuurbaak aan de twijfel haven! O sterflonkren
in winternacht voor doolaard die zijn straat niet kent!
- ‘Besluit zijn paarlen-ooge', en kruis zijn blanke handen,
Maagd aller Maagden. Dan, onthecht, leer de Antiphoon
van Eeuwge Liefde Hem fluistre', en naar uitheemsche landen
van over zee, richt zijn galjoot om 't vorstlijk loon.’ O Estéban, mijn verre en toch nabije-blije Dees avond zonder U is van herfst-geel velijn Wat kan ik vesperstil dan schreien, al maar schreien,
omdat mijn tulpe klokjes alle slapen zijn. -

Gery Helderenberg
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Lijkvreter
De vader van Wannes was dood, uitgeteerd, vertelden de menschen...
Hij had altijd gewoond in een klein huizeke met strooien dak, achter 't eikenboschje.
Wannes had op 't veld gewerkt, en Mie, zijn zuster, kookte 't eten, en zorgde voor
de beesten in den stal. Ze hadden daar stilaan voortgeleefd, en zich met niemand
opgehouden, menschenschuw alle drie.
Sedert den dood van den oude was er echter alles veranderd: Mie was uitgetrouwd,
en woonde in 't dorp met haren vent, een schrijnwerker. Wannes had een heelen tijd
alleen gezeten, en liep nu den heelen dag rond om hier en daar wat werk te zoeken
op een hoeve....
Op zekeren dag nu, was een netgekleede, steedsche heer bij hem gekomen. Hij
was het huisje binnengegaan, had ‘goên dag’ gezeid tot Wannes, en had hem een
sigaar met een bandje aangeboden.
Toen had hij verteld dat hij gezonden was door de universiteit, en dat hij gekomen
was om hem een plaatsje aan de hand te doen.
- ‘De leeraar heeft een knecht noodig,’ had hij gezeid, ‘ze hebben mij verteld dat
gij nu heel alleen hier woont, en ge wel graag bij de hoogeschool zoudt in dienst
komen; ge zult vrijen kost en inwoon hebben en duizend frank jaargeld... Maar
daarvoor moet ge dan...’ en de heer aarzelde, ‘lijken uiteensnijden en de studenten
helpen.’
Wannes had geen schrik voor doode menschen; hij had al dikwijls den dokter
geholpen bij een lijkschouwing, en 't was hij, die, verleden jaar, dien opgehangen
bedelaar naar 't dorp had moeten voeren.
- Daarbij, duizend frank per jaar en in de stad wonen bij rijke menschen.
- ‘Aangenomen’ had Wannes toegezeid; en 't werd geregeld dat hij den volgenden
Maandag zou vertrekken.
***
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Acht jaar was Wannes nu in dienst bij de hoogeschool.
Het leven was hem veel erger dan hij 't zich had voorgesteld. Het had hem in 't
begin fel tegengestoken, al de akeligheden waar hij tusschen zat: lijken met dien
doodsreuk, die naar de keel pakt; en van 's morgens tot 's avonds daar tusschen leven;
met zijn handen zitten wroeten in half-rot menschenvleesch...
Maar stilaan had hij zich daar aan gewend, het deed hem niets meer, dat alles; 't
was hem een gewoon iets geworden, en, dag in, dag uit, leefde hij voort zijn dom,
afgetrokken dompersleven...
Menschen zag hij nooit, behalve den professor en de studenten; betrekkingen had
hij niet willen aanknoopen; vroeger ging hij alle dagen een borrel of drie drinken in
de herberg op den hoek; maar hij was dat beu geworden: dan vroegen de menschen
te veel uitleg over zijn leven en over hetgeen hij te doen had, en de leeraar had hem
opgelegd, daar aan niemand iets van te vertellen.
Hij had dan een stoop genever gekocht, en bij hem thuis dronk hij nu zijn druppels.
- ‘Wannes, ge moogt zooveel niet drinken,’ had de leeraar hem dikwijls gezeid,
‘het zou u veel kwaad kunnen doen!’
Maar Wannes dronk altijd meer en meer, ‘om den reuk weg te krijgen,’ zei hij,
‘en wat was er ook gelegen aan hem!...’
Sinds eenigen tijd was er een heele verandering gekomen in de ziel van Wannes; hij,
die nooit ernstig aan trouwen had gedacht, begon te voelen dat ook hij man was.
Voor één meisje had hij vroeger iets ‘over’ gehad; 't was voor een dikke
boerendeerne van hun dorp - Anna, heette ze - maar die had gespot met hem, en was
naar de stad gegaan om juffer te spelen en om tot pop te dienen van fijne meneertjes.
Hij verdoemde zijn dwaasheid nu, niet gehuwd te zijn, 't was hem eender met wie;
nu was het te laat: niemand zou hem meer willen, hem den ‘lijkvreter’, en 't stak hem
tegen het beestenwerk dat hij te verrichten had.
Kwam hij op straat, dan keken de menschen hem na, met een blik van verachting;
hij hoorde dikwijls iets fezelen als hij voorbij ging, en dat deed hem pijn.
De studenten zelf begekten hem als hij zijn akelig werk aan 't doen was, ze aanzagen
hem als een walgelijk mensch.
- ‘Smaakt het, Wannes?’ riepen ze soms, als hij een lijk openkerfde om er de
ingewanden uit te halen...
Woest en nijdig, met vloeken in zijn keel, werkte hij dan voort,
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en doorwroette met zijn handen het bloeddruipend menschenvleesch Hij had hun die
slijmerige vleeschlappen zoo wel naar den kop kunnen smijten...
Maar dan hoorde hij iets fezelen van ‘lijkvreter’ en... dan moest hij zwijgen.
En als de les uit was, slokte Wannes gauw een teug genever binnen om zijn smart
te smoren.
Alle avonden kwam de doodenwagen af, als niemand meer op de straat was. De
voerman klopte tweemaal op de deur.
Wannes kende dat, en deed open; hij trok de doodskisten naar binnen, en sloot
dan gauw alles dicht.
Voor niets ter wereld had hij gewild dat iemand hem gezien had; de doodenvoerder
zelf was al te veel...
Hij pakte dan de lijken uit de kist, trok hun kleeren af en lei die paarsblauwe lijven
met ingevallen oogen, op een tafel.
Haastig sneed hij hun een bilader over, en spoot ze in...
's Anderendaags 's morgens, heel vroeg, vóór iemand wakker was, droeg hij ze in
den kelder; daar smeet hij ze in een zinken bak, vol nat, dat het opborrelde.
Met een snok stiet hij den bak dan in een hoek, dat het dof bonsde in dat doodenhol.
Zijn stappen klonken zoo hol daarin, en 't rook daar zoo akelig, een reuk van de
dood, en daarbij dat ziltige gevoel van rouw en eenzaamheid.
Hij kende ze, zijn dooden; hij wist te zeggen dat deze uit het gevang kwam, en
gene uit het gasthuis; dat het wijf, ginder, al van vóór eene maand hier was gebracht,
en dat ze gestorven was van de tering - net lijk zijn vader.
Hij had ze nog liever, die stinkende vleeschklompen, dan al de menschen van de
stad, die hem toch maar bespotten en belasterden.
's Avonds zat Wannes den heelen tijd, beneden in den kelder naast de lijkenkassen.
Daar was hij meester; het licht brandde dan heel flauw, en Wannes zat gehurkt dan
bij een vuur, dat spookachtig zijn vlammen naar omhoog spoog.
Daar boven had hij een grooten ketel gehangen met water in: 't was om lijken af
te koken om 't geraamte te hebben; dat verkocht hij aan studenten en dat was een
bijwinstje voor hem.
Niettegenstaande al zijn zielewee vond hij er behagen in, die klamme stukken
vleesch in 't dampend vocht te smijten; hij zag het vet naar omhoog komen, met
kleine oogen in 't begin, maar stilaan bijkomend tot een dikke laag die opborrelde...
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Soms wakkerde hij het vuur aan, en dan woelde het in den ketel; doodskoppen
kwamen boven, met de haren ineengeplakt, beenderen, met lappen vet daaraan,
werden dooreen geworpen door 't danig koken, dat het ratelde in den ketel.
Het deed hem deugd, dat ratelen te hooren, en dan dopte hij dat alles weer onder
met een dikke ijzeren roede...
Eens, brandde 't vuur te hevig, het water bromde, proestte langs boven uit den ketel,
ging sissend neervallen op het vuur, en dikke rookwalmen golfden op tot tegen het
gewelf...
't Werd Wannes aardig in zijn kop, het bonsde daarbinnen, alles dwarrelde vóór
zijn oogen...
De beenderen begonnen te bewegen, ver boven den ketel uit, ze hoopten zich tot
een geheel en daar bovenop kwam een doodshoofd staan, hol kijkend met zijn diepe
oogkuilen; twee rijen tanden blekten, en het sloeg zijn kinnebakken op en neer.
Daarrond, en daarboven, en daaronder, allemaal rook en vlammen, en te midden
van dat alles danste het spook zijn akeligen doodendans.
Wannes was ijlings rechtgesprongen, sloeg de deur dicht, en vluchtte naar boven
op zijn kamer; rillend viel hij daar neer en... sliep in...
Woest verwilderd was zijn haar dooreengeplakt; het schuim stond op zijn lippen,
en zijn oogen stonden starlings open, dof kijkend naar de zoldering...
Opeens scheurde hij zijn kleedsel los, wrong zijn handen krampachtig rond zijn
hals; met zijn nagels krabte hij zijn vel kapot dat het bloed er uit sprong; hij stampte
met zijn groote beenen rond in 't wilde, en uit zijn keel kwam een dof geratel...
- ‘En niet afkoken!... ha ha! ze koken mij niet af!’ riep hij ‘ha! de beesten! ze
blijven van mijn lijf!...’ en hij schuimbekte.
Dan viel hij plots neer, met zijn kop tegen den muur; zijn kloekgespierd lijf zakte
machteloos ineen als een klomp afval...
Zijn gezicht was paarschblauw geworden; zijn oogen puilden uit en... zóó lag de
lijkvreter daar tot 's morgens...
- ‘Delirium tremens’ zei de hoogleeraar 's anderendaags, toen Wannes hem angstig
het gebeurde vertelde.
- ‘Ge moet het alcohol drinken laten, en dan zult ge zeker genezen...’
Maar Wannes dronk alle dagen meer en meer; hij gaf er niets
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om, zijn lijf stilaan te voelen wegkrimpen onder 't hevig branden van den genever.
***

't Zou onweêr zijn van avond. De lucht was drukkend geweest den heelen dag; en,
ver naar 't Westen heen, kwamen grijze wolkenmassa's opeengehoopt aandrijven,
als gierende spoken, zoekend naar een prooi... Eén vóór één besprongen ze de zon
die zinken ging, als om ze te verwurgen, tot ze eindelijk zakte diep weg achter een
somber-zwarten wolkenmuur.
Een rilling liep door heel de natuur, en dan, als alles voorbereid was op het orkaan,
schoot een vuurpijl van 't Westen uit, scheurde met een lange, knetterende lichtgolving
de benauwende donkerte uiteen, en spetterde open met een dof geratel...
Een tweede bliksem flitste, ... een derde...
Een dof, aanhoudend gerommel rolde rond.
Wannes was in de ontleedzaal gegaan; van door de vensters die naar het Westen
uitkeken, had hij het onweer zien losbreken; 't kwam dichter en dichter; het
schaliëndak boven hem rammelde; de wind gierde daar boven in rond en zong,
brieschend, een doodenzang; - geesten die spookten, en hunne half-rotte lichamen
kwamen opzoeken.Het weerlichtte heviger.
't Scheen Wannes, dat al die vuurpijlen samen smolten, en mikten op de lijkenzaal,
en op hem, den lijkvreter.
Bij poozen was het hel licht in dat kot van akeligheid: twaalf lijken lagen daar op
blauwe, steenen tafels, de eene heel bleek, geel-bleek; anderen rood-blauw
opgezwollen, met diepe oogkuilen en de haren verward; allemaal heel naakt, en die
naaktheid kwam beter uit nu, met de donkerte daarbuiten.
Wijven waren er ook, uit het oude-wijfjes-huis; met ingevallen borsten, lagen ze,
den kop naar beneden geduwd, de scherpe kin vooruit, en den mond wijd open, met
witten slijm er in.
't Was of een akelig gegrol opsteeg uit al die kelen, en uit die opengereten buiken,
waaruit nog bloed droop, en stinkend vocht...
Daar boven, tegen de zoldering, hing een kristusbeeld, kalm, en daarrond stond
in roode en zwarte letters: ‘Venturus est judicare vivos et mortuos’.
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Wannes liep de zaal rond, met verwilderden kop; hij had een groot mes gepakt, en
kapte en stak daarmeê in 't wilde rond, in al de lijken één voor één; de brokken vleesch
en afgehakte armen stampte hij woest weg met zijn voeten; zijn handen dropen van
bloed; hij zwaaide zijn wapen boven zijn hoofd: - ‘Ha! Ha! ik ben een lijkvreter!...’
riep hij bulderend; hij wrong zijn mond, als wou hij heel de wereld daarin verzwelgen,
en zijn tanden knarsten...
't Bliksemde schrikkelijk; de muren schenen losgeschud, en 't doodsgehuil van
den wind boven op het dak, gierde voort.
Daar, in den hoek, lag een oud, uitgemergeld wijf, met krom getrokken beenen,
mager, met scherp vooruitspringende schenen, en knoesten op haar knobbelige teenen.
Een lichtstraal schoot er op af... en Wannes stond pal.
...Opeens kwam het wijf stilaan rechtgekropen; haar beenen werden rond, en haar
borsten, eerst vormeloos-plat, werden wulpsch afgerond; een lange haarlok hing over
haar schouders, en ze stond daar, te midden bliksemlicht, in haar vleeschelijk-naakte
schoonheid.
- ‘Anna!...’ huilde Wannes.
Ja, zij was 't.
Driftig schoot hij op, wierp zijn mes weg, en liep in dolle vaart op het wijf af; hij
pakte ze rond de lenden, wroette met zijn handen tastend rond, en dan smakten ze
beiden neer op den grond, dat het plofte...
En 't onweer bromde voort...
's Anderendaags vond de leeraar twee lijken op den grond: - het vrouwenlijk, waar
hij daags te voren aan gewerkt had - het was blauw, en het rook al naar ontbinding,
- en het lijk van Wannes, heel bleek, met de oogen starlings open, en den bebloeden
mond op de uitgestorven, droge lippen van dat wijf...
Op 27en Oogst 1913
G. Ras
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Poëmata
Reges Tharsis...
O knaap van Tharse! in hermelijnen
witpelsen kleed hebt gij de reis
volbracht in vreugde en peis
naar torenrijke stad door verre sneeuwwoestijnen...
Leidde U een sterre, flonkrend veilig
den nacht dóór van onzeekre Tocht?
want 'k heb U lang gezocht
betrachtend rusteloos uw beeltnis vrede-heilig.
Offren we saâm door avondsteden
Christo die ons gebonden houdt,
met wierook, mirrhe en goud
de boordelooze ziel vol zuivre dankbaarheden:
Om donckre diamantenoogen;
geheimen die Gods vinger sloot;
om gratie die Hij bood
aan bleek en brekend hart in zalvend mededoogen;
om bloesemwitte maagdenhanden:
Bloemen van licht aan blank altaar;
om blondgetemperd haar...
om de eindelooze reis door de ongemeten landen...
O Prins van Tharsis! Christo puregewijde. Alleluja! Nu luidt
de klok den toren uit
om ons vereend geluk dat eeuwiglijk moet duren...

Gery Helderenberg
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De Moeder
Zestien jaar was ze - zoo jong!
Ge zaagt nog dat wanneer de eerste verrukking voor het opengaande leven door
haar had gezinderd, ze waarlijk mooi moest geweest zijn.
We kennen ze wel die wonderlijke mooiheid die straalt uit de graciele slankheid
van het jonge vroeg-bewuste lijf; uit de fijne snee van neus en wangen; uit de weelde
van den droogen haarbos die zacht kroezelig is lijk een greep haverbellen en uit den
vranken tartenden blik van metaalachtig-blinkende oogen onder lange zijige wimpers;
- een mooiheid vluchtig en prikkelend lijk een lenteaandoening en die eigen is aan
erfelijk-tuberculeuzen.
Misschien was het toen wel dat de ruwe mannelijke drift in dewelke toch altijd
hunkert de lust tot schenden en breken, zich aan haar had vergrepen, een dier avonden,
wanneer het ziekelijk verlangen naar het onbekende haar dronken had gemaakt.
Nu reeds was die kortstondige maar heerlijke jeugdmooiheid voor goed uitgebloeid.
Zij die niet lang zullen leven leven rap.
Ik heb dan dat jonge nog ongevormde lijf zich zien verwringen; het verbaasd
opengaan van die oogen gezien en gehoord dat zeurend gekerm in den harden en
langen barensarbeid.
Een avond dat ik mijn gewone ronde deed door den slaapzaal van het moederhuis
die kil en naakt is met zijn witte gazlicht en zijn wijde bloote muren en wel geschikt
om den indruk van vervreemding nog te verzwaren welke al die sukkels, die voor
eenige dagen daar te gaar zijn overvalt, was ik verwonderd blijven zitten aan het
voeteinde van haar bed.
Ze lag half gedekt, den kop op den elleboog, met groote holle
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oogen zonder blik te kijken naar het wiegsken waarin tusschen de plooien van het
deksel haar kindje zachtjes kreunde.
Het was van eerst af een armzalig kindeken geweest, met op zijn klein wezentje
die ernstige uitdrukking van hen die altijd in de hand van de dood liggen.
Wat een ellende toch in het leven!
Ik had al gehoord 's morgens die drooge hoest die haar door de borst scheurde en
ik zag zoo duidelijk dat daarbinnen de tering begon te knagen.
Binnen enkele dagen werd ze op straat geschopt en dan zou het tobben zonder
einde of uitkomst beginnen, tot ze binnen een jaar of twee terecht komt op een bed
in 't gasthuis om er nog eenige dagen met rotte longen naar adem te snakken. Ik zag
het daar voor mij, het weg-gezet worden in de deftige diensten omdat ze een kind
had; het zich afbeulen zonder genade aan het ongezondste werk omdat ze verplicht
is dat kind in het leven te houden, een kind dat haar uit het lijf zuigt de kracht die ze
zelf zoo noodig heeft en een kind dat toch niet leven kon!
Ik meende dat terwijl ze daar zoo lag met raadselachtig gezicht naar die wieg te
staren, dat zij ook dat alles zag en dat ze wachtte zonder het zichzelf goed te bekennen
misschien tot het sukkelachtig borelingsken wel zou willen sterven.
***

In den nacht heb ik opeens in mijn ooren een akelige schreeuw, lijk de schreeuw van
een beest die plots vastgeraakt in een klem, een schreeuw die rillen doet.
Ik sta op en ik loop naar den slaapzaal.
In 't halfdonker zie ik haar, een wilde uitdrukking van angst en en wanhoop op
het gezicht en de losse haren levend op hare naakte magere schouders. Ze staat bij
het nachtlicht en ze heft een voor een de oogschelen op van het kindeken, om naar
het leven te zoeken in die oogen.
De andere vrouwen hebben allemaal hun kindje bij zich genomen en ze drukken
het weigerig tegen de borst.
Als ze mij ziet springt ze op mij toe:
- ‘Is het dood mijn kindeken?’
- ‘Het mag niet dood zijn, het moet leven’.
- ‘Het is mijn kind’.
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Ze heeft de hand op mijn schouder geslagen. Ik voel haar nagels me in 't vleesch
dringen.
Op dat oogenblik bij die ontploffing van moederlijkheid heb ik door mijn lijf
voelen gaan een siddering van hoogen eerbied.
Hoe heb ik kunnen twijfelen aan de alles tartende kracht die zit in de natuur!...
Dr. A. Verstreken

Vers
Mijn blanke duive, wiek nu zacht
over de landen in den nacht;
kom, langs mijn venstertje zoo klein,
stil in mijn stemmig kamerlijn...
Mijn blanke duive, 'k luister lang
of 'k niet het zachte ruisch-gezang
van kleine vlerkjes hoor, die zacht
naar mij heen-wieken in den nacht.
Mijn blanke duive, 'k ture wijd
of je uit die donkre oneindigheid,
niet wuivend aan-wiegt op den wind
naar je verlaten, treurig kind.

Lente 1913.
Jos. Maville
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Uit ‘Landes Flandriae’
Ik houd van de heide.
Alles is er zoo stil en zacht, en 't schijnt er alles met zoo 'n zachte hand gezet ook
en gekleurd. De wolken op den blauwen zomerhemel zijn er zoo wit en zoo kalm.
Ze lijken rustig-drijvende schepen.
Alles is er zoo stil;
't is heel eventjes maar dat een gebroken windje fezelt door de sparren, heel
onmachtig en ftisisch; men hoort de naalden vallen uit de boomen op de naalden die
reeds liggen op den boschgrond, ros en geel.
De zandige vlakten zijn mul onder de voeten. Er zijn hoogten en laagten, en de
wind jaagt het zand weg en verder.
Er groeien roze en purperen heidebloemen, veel in aantal, tintend gansch het
uitzicht van de eendige vlakte, die lui en roerloos ligt tot aan den halven kring der
verre mastebosschen, heel donker en geheim.
Er groeien dikke biezen; hun groene halmen glanzen.
Er zijn oasen in de heide.
Ik weet een vijver liggen met zilveren water.
Hij is breed en niet diep. Waterbiezen groeien aan den boord. Dorstige vogelen
drinken er soms.
In 't midden ligt een eiland hoog en rond. Daar staan witstammige berken met
droeve blaren; er groeit een treurwilg die zijn takken met de punten hangen laat in
't water.
Het eiland en de boomen zijn weerspiegeld in het water, en ook de wolken en de
zon worden weerkaatst.
In 't ronde tiert het spitsig bruine gras, mager en lang; voor wie luisterend er ligt
klaagt de wind er door, geheimzinnig en droef.
Soms is er in de verte een geblaf van honden of een gedommel van een trein,
ergens heel ver.
En alles is er mystiek en droef.
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Ik houd van de zee met haar hooge bergen van water die rollen en dansen en op
malkander vallen met geweld en gedruisch;
van de kalme zee aan 't wagen, uit de verre wentellijnen haar golven stuwend,
likkend met geklots als lippensmachten de zandige stranden, de ruige blonde duinen;
met woekerend kruid en biezen en roozen der duinen; met in de verte 't vredig
henenvaren van een visschersschuite met haar donkerbruine zeil, zoo zacht omvloden
van den gouden adem van de zonnezindering.
De meeuwen, krijschend, scheren met hun vleugelen de baren, en doppen de punten
van hun pennen in 't schuim. Ze stijgen en draaien en wentelen en buitelen dooreen,
of kringen in sierlijke glijing. Ze zijn blank als hoopgedachten ter levensreize; of ze
zijn grijs van ouderdom.
Ik houd van den wind die zacht is en streelend in den heeten zomer, en die stil het
koren wagen doet, buigen en heffen.
Ik houd van den wind die de heerlijke bosschen doet ruischen en hun hooge zeelied
zingen; van den wind die woest en wild van de noorsche zeeën komt gewaaid; en
gaarne laat ik den wind spelen door mijn lokken en ze oplichten en neerstrijken.
Want de koude streeling van den noorschen wind geeft stalen godenleven.
Ik houd van de wegen die lang en lastig in den zomer, wit en stoffig zijn en droog;
de wegen die recht en oneindig-ver loopende leiden, of in breede bochten naar de
blijde dorpen en de drukke groote steden;
de wegen langs wier kanten grachten zijn, en hooge boomen die van ouderdom
voorover buigen, en ginder ver, heel ver, in nevel een welfsel vormen als van een
kapel.
De torens steken uit het groen geweld der boomen op, of rijzen gansch aan 't einde
van een steenweg. Ik houd van die torens, die spits van naalden zijn, of plomp, maar
stoer als wachters bij de zee, en waarvan de klokken heilig klinken door de galmgaten,
trillend over 't veld.
Lier 1913
Huibrecht van Ael
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Zie, ik sta aan de deur en klop
Apoc III 20.
'k Sta aan uw deur en klop...
Ach! lieve richt u op
En doe mij open!
'k Heb reeds een langen nacht
Eenzaam en droef gewacht...
'k Was moe geloopen...
Een snoer van paarlen als
Een sieraad voor uw hals
Zal ik u koopen;
Van edelsteenen schoon
Een koninginnekroon...
O, doe mij open!
Mijn voeten en mijn zij,
Mijn handen allebei,
Verwond door boozen;
En in den uchtendglans
Straalt om mijn hoofd een krans
Van roode rozen.
De marmren dorpelsteen
Is van mijn lang geween
Om u bedropen...
Zóó sta ik voor uw deur
Mijn zielsvriendin! en treur
En snik: doe open!

Breda
P. Fidelis, Kapucijn.
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Vlaamsche Arbeid
Over Bouwkunst(*)
Het Dak
Wij willen thans het dak beschouwen, niet als een vrije uiting van fantasie, doch als
de beschutting bij uitnemendheid van onze huizen.
Het dak is, als de voornaamste beschutting tegen het weer, eigenlijk de hoofdzaak
van het huis en speelt in de schoonheid daarvan een voorname, ik zou bijna zeggen:
de voornaamste rol.(1)
Eenige van de meest teekenende bedekkingen zijn; het rieten dak, dat er uitziet
als eene onkwetsbare vacht; het leien dak, dat een dicht geschubd hard pantser gelijkt,
en dat effen is, zoodat alles er gemakkelijk langs glijdt; vandaar het spreekwoord:
van een leien dakje, en het ouderwetsche pannen dak, waarvan de zwaardere
schubbenrijen van boven tot onder loopende groeven vormen, waarin het water tot
straaltjes bijeenloopt, en als door gootjes naar beneden kan stroomen. Dit alles spreekt
duidelijk uit den vorm van deze daken.
Hoort eens wat Jozef Muls zegt van de daken in Antwerpen:
‘Ik ben zoo dikwijls bij het wandelen over het Groenkerkhof te Antwerpen,
getroffen geweest door het aanzien van de wijde, effen, scherp hellende vlakken die
het koor en de middenkerk van de Lieve-Vrouwekerk bedekken. Nog meer misschien
door het hoogerrijzende dak, met de kleine venstertjes, van het Vleeschhuis terzelfde
stede. De groote daken zijn een pracht voor een bouw. Zij zijn schoon als ze blauw
glanzen en tintelen in de zon, als de stormregens over hunne blinkende vlakken
gutsen en pletteren, als de sneeuw ze dekt in den winter met witte watten die
maagdelijk blijft en zuiver, als lang de straten in de diepte reeds in bruine
modderpoelen zijn verandert, wie waardeert niet de poëzie der diep-tot-bij-de-aarde
dalende groote strooien daken der boerenhoeven uit de Kempen? Te lande en waar
het mogelijk is zouden de daken wijd over de muren moeten uitschieten. Een afdak
boven een deur of een venster is ook van een stemmige lieflijkheid. De moderne
stedehuizen halen een groot part hunner leelijkheid uit de afwezigheid van zichtbare
daken, terwijl de vlakke effen gevels daarentegen

(*) Vervolg van blz. 354 nrs 8 en 9.
(1) De volksmond heeft het dak voor het geheele huis genomen in spreekwijzen als: onder dak
brengen, voor: ergens thuis brengen, en dakloos, voor: zonder te huis.
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altijd hooger en hooger klimmen. In de middeleeuwen helde het eene verdiep boven
het andere uit en in de smalle straten kwamen de daken omtrent tegen elkander als
oude vrouwtjes om een koutje te voeren. Hoe prachtig nog het spel der daken, gezien
van op een toren eener oude stadswijk, en, o, de troppeling van al die zwart-roode
kappen van op een terras der Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, of die zee van blauwe
daken, ontwaard op de Citadel van Namen.’
‘Men is ontstemd dan, iederen keer, als de wandelende blik een zinken dak ontmoet.
Want die dekking is leelijk...’
Het meest eenvoudige, het meest practische en dan ook op oude huizen het meest
algemeene dak bestaat uit twee schuine tegen elkander opgezette vlakken, die het
nuis geheel bedekken. Men noemt dit dak in de bouwkunde ‘Zadeldak’.
Aan twee zijden van het huis loopt het dak dood tegen de gevels, die daardoor
driehoekig eindigen, zoodat men van de straat af de schuine lijn van

Fig. 1

het dak in den topvorm van den gevel kan volgen. ‘Topgevel’.
Die topgevel kan schuin of met kleine trapjes zijn; bij beide vormen kan men de
schuinte van het dak even goed zien (A en B).
Maar hoe minder men zich houdt aan die eenvoudige en duidelijke vormen van
topgevels, des te minder blijft er ook te zien van de eigenlijke daken, des te
onbeduidender worden de Silhouetten. In de 17e eeuw trad een verval tijdperk in,
hetgeen zich aan onze huizen vertoonde doordat men voor de oorspronkelijke en
natuurlijke schuine of trapjes gevel nog wel niet zeer leelijke maar reeds willekeurige
modellen in de plaats ging zetten.
Zoo begon men met topgevels in den vorm van een holte of dubbel gebogen lijn;
iets later kwamen er toppen als recht afgesneden en voorzien van groote krullen ter
weerszijden. (C en D). Soms kwam ook voor die krullen artistiek beeldhouwwerk
in de plaats, wat echter niet wegneemt, dat de nieuwe bouwtrant den grondvorm van
den kopgevel niet uitdrukte, wat hij op de eerste plaats uitdrukken moest, namelijk
het schuine dak.
In de 18e eeuw maakte men het nog erger door de schuine vlakken van het dak
weg te stoppen achter een groote waterpasse kroonlijst (F) die hier in de plaats kwam
van den kopgevel, aan welke laatste van de straat al juist zoo duidelijk de daklijnen
te zien waren.En den vorm, die, in weerwil van de spreekwijze ‘last not least’ de revolutiekasten
van onzen eigen tijd veelal hun weinig teekenend silhouet
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verleent, is het zadeldak, aan de voorzijde eerst weggeschuind en dan weer opgevuld
met een dakvenster, dat als een dikke knoest op het kleine voorvlakje van het dak
zit en waaronder zich eene groote vooruitspringende lijst bevindt, die zoowel het
dak als het grootste gedeelte van het dakvenster aan het gezicht onttrekt. (E).
Tegen dit soort misvormingen van het uiterlijke van onze gebouwen trok reeds
eenige tientallen jaren geleden met veel kracht de bekende litterator en AEstheticus
Jos. Alberdink Thym te velde en men mag hem werkelijk de eer geven dien dakvorm
in miscrediet te hebben gebracht, wat er voor in de plaats kwam was alweer een
soortje slechter.
Men kreeg de platten en alsof dit nog niet erg genoeg was, men kreeg platten
waaraan op zeer doorzichtige en dus nog al belachelijke wijze het voorkomen werd
gegeven van het schuin dak (G). Men kan ze dan ook wel haast volmaakt leelijk
noemen, die moderne plat afgedekte ‘revolutiekasten’ zooals die in onze nieuwe
buurten overal te vinden zijn. Waren de platten gewoon als platten afgewerkt, zooals
men dat waarschijnlijk of zeker vroeger zou hebben gedaan en zooals men dit aan
sommige gedeelten van de Nieuwe beurs kan waarnemen, waar, langs de platten,
eenvoudig een gemetselde balustrade gemaakt is, dan was dit ten minste zoo goed
mogelijk, zoo wáár mogelijk, het drukte uit wat het was. Men beging echter op al de
nieuwe, de nieuwste huizen de zonderlinge dwaasheid van aan de voorzijde, langs

Fig. 2
Hetzelfde huis, voorgesteld op zes verschillende wijzen van plat of dak voorzien.

de platten een schuin strookje dak te timmeren en daar onder langs weer een
uitspringende goot.
Dat was toch mijl op zeven, omdat bij een plat dak een schuin dak niet meer noodig
is, althans niet een minuscuul strookje schuin dak langs den voorgevel. De werkelijke
reden voor dit strookje dak, is dat men geen weg wist om de gevels een behoorlijk
aanzien te geven met het platte dak en nu een schuin dak simuleerde.
Op het eerste gezicht ziet men trouwens het verschil tusschen echte daken - die
werkelijk over het huis heen staan - en strookjes daken, die langs
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een plat afgedekt huis de functie waarnemen van het bekende vijfde wiel aan een
wagen.
In de aanwending der topgevels, is de moderne bouwkunst ook het spoor bijster
geraakt.
Bovenstaand figuur stelt voor een hoekhuis, dat, hoewel de ramen gelijk zijn, op
zes verschillende wijzen overdekt is, en welke respectieve silhouetten men overal in
de stad aantreft.
Bij A en D zijn op zijn eenvoudigste een plat en een schuin dak op het huis
voorgesteld. Bij E en F heeft men den topgevel, die aan den voorgevel van het huis
natuurlijk is, om de voorzijde van het schuine dak af te sluiten, op zij herhaald in
plaats van een dakvenster te maken. Bij B en C ziet men de overbodige strookjes
dak langs het plat. Bij C zijn te onpas nog topgevels daar dwars voor gezet.
Het verschil tusschen E en F is, dat de ontwerper van dit huis bij F zich blijkbaar
het onnatuurlijke van den dakvenster-topgevel bewust was en nu niet alleen den
topvorm van den voorgevel op zij herhaalde, maar ook door een deel van den zijgevel
een weinig te doen vooruit springen, de voorstelling wekte van een tot onderaan
voorgeplakt geveltje of wel van een tweede, illusionair huis, dat met zijn voorgevel
uit den zijgevel van het eerste komt kijken.
Nu, aardig gevonden is dit zeker, maar dwaas er bij.
Een zij-topgevel, zooals C, E en F te zien geven met een stukje dak achter zich,
dat dwars in het hoofddak of tegen het plat aan uitkomt, is aan geen enkele behoefte
ontsproten, is een geheel willekeurig maaksel en staat dan ook leelijk.
Men treft hen bij oude gebouwen tamelijk zelden aan, terwijl men tegenwoordig
bijna geen dak meer ziet dat eenvoudig over het huis heenstaat, en dat, behalve de
topgevels aan het einde van het dak D er niet nog eenige andere van precies hetzelfde
maaksel op zij in de goot heeft staan.
Een dakvenster heeft ten doel den zolder te verlichten. Zooals het woord
‘dakvenster’ aangeeft, is de venstervorm hoofdzaak en doel en de zijwanden om het
eventueele dakje er op zijn slechts middel om, niettegenstaande het dak van het huis
achterover helt, het venster rechtop te kunnen zetten; dit is wenschelijk, daar schuin
achteroverliggende vensters besneeuwen en spoedig lekken. Het ligt in den aard der
samenstelling dat de zijwanden onmiddelijk naast het venster staan en het dakje niet
breeder is dan het venster; hierdoor ontstaat dan ook de gewone dakvenstervorm.
Het schuine dak is vóór alles de van den weg af zichtbare, dichte bovenkant van
het huis, de afleider van alles wat er van boven op neerkomt. Zeer terecht noemt men
de schuine bovenvlakken dan ook dakschilden.
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Daar men een plat dak van de straat af niet ziet, spreekt dit ook niet als een
beschutting, en is het minder mooi, dan een schuin dak.(1)
Het schuine dak is echter niet alleen om AEsthetische redenen boven het platte te
verkiezen, maar ook uit een oogpunt van duurzaamheid, en zou het schuine dak een
weinig de kosten van het huis bezwaren, dan kan dit geen voldoende reden geacht
worden om het op alle moderne huizen weg te laten, daar het op den duur en met
inbegrip van reparatiën en vernieuwingen aan de platte daken, nog zeer de vraag is
of het wel werkelijk op hooger kosten komt dan deze.
Men verstaat de eenvoudige, doch grootsche uitdrukking van het dak niet en heeft
slechts oog en gevoel voor ‘geldprotz’ dat is de zaak.(2)
Groote gebouwen zijn nog minder dan de gewone huizen een onafgebroken geheel:
zij vormen veel meer een complex van omsloten ruimten en in het bijzonder zijn het
de dakvormen, die hier den samenbouw van verschillende zalen en vertrekken
uitdrukken.
Hoe naïever en duidelijker die samenbouw is, des te mooier vinden wij
onwillekeurig den hoofdvorm. Verschillende ruimten of vertrekken namelijk, kunnen
ieder een apart dak hebben, zoodat men van buiten, aan de verschillende daken, het
bestaan der inwendige ruimten onderscheiden kan. Bij vele kerken b.v. zijn de
zijbeuken afzonderlijk afgedekt met één schuin dakvlak (lessenaardak). Traptorens
en kapellen hebben ieder afzonderlijk nog een dakje.
Vooral in de middeneeuwen werden kerken en kasteelen in afzonderlijke deelen
overdekt, meestal zóó, dat de bekapping van het middengedeelte met enkele torens
boven de omringende lagere deelen uitstak, waardoor men alle daken overzien, en
daardoor de ruimten onderscheiden kon.(3).

(1) Dakvlakken, die het voorkomen hebben van geringe geslotenheid (men denke hier b.v. ook
aan de doorzichtige spits van den Groote-Kerktoren in den Haag) of dakvlakken met te veel
uitsteeksels, b.v. een groot aantal dakvensters, maken niet zoozeer den indruk van beschuttende
en afleidende vlakken en zijn dan ook gewoonlijk leelijk.
De leelijke silhouetten der nieuwe huizen ontstaan in hoofdzaak doordat de huizen niet
eenvoudig meer overkapt zijn. In de oude wijken ziet men met genoegen naar de daken, in
de nieuwe stad zijn het samenraapsels van puntige en spitse kapvormen, zoo goed en zoo
kwaad als het ging, aan de frontzij van het huis vòòr het eigenlijke plat opgesteld.
(2) Hoeveel onbeduidende, ja ellendige, maar toch kostbare ornamenten ziet men niet aan de
gebouwen geplakt. Zie ons Postkantoor te Amsterdam met zijn vodderig, maar toch uit de
landskas voor goed betaald beeldhouwwerk. Is de manie om de geheele gevels met groote
spiegelruiten te bezetten niet kostbaar? En hoe licht wordt dikwijls niet besloten tot kostbare
materialen, tot dure marmersoorten, die tot de wezenlijke uitdrukking van een gebouw zoo
weinig toe of afdoen.
(3) Een mooi voorbeeld is nog de Oude Kerk, te Naarden, waar men van buiten zeer duidelijk
het dak van den middenbeuk, van den zijbeuk en van den dwarsbeuk onderscheidt. Ook de
St-Bavo te Haarlem is op die wijze bedekt en dankt hieraan een groot deel van zijn expressief
uiterlijk. Van bijna al onze middeneeuwsche kasteelen kan men hetzelfde zeggen.
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Gedurende de Renaissance echter werden alle deelen van eenzelfde gebouw evenhoog
opgetrokken en liep een kroonlijst om het heele gebouw heen, zoodat men niet meer
aan de hoogere en lagere daken de ruimten onderscheiden kon,

Fig. 3
Verwarring der ruimten, door schuin inelkander loopende daken van schip en dwarsschip.

en het gebouw meer en meer den vorm van een vierkante doos kreeg.
Wanneer de verschillende ruimten ieder van een apart dak voorzien zijn, ontstaan
de meest variëerende vormen die voor de bepaalde stemming der ruimten bij uitstek
typeerend kunnen zijn.
Zoo zijn bij voorbeeld een middeneeuwsche kerk en een Kasteel aan de wijze van
het groepeeren en bedekken
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Fig. 4
Kerk, wier ruimten duidelijk gescheiden zijn, door ongelijke hoogte van schip en dwarsschip.

der ruimten reeds uit de verte van elkaar te onderscheiden. Op grootere gebouwen,
als kerken, stadhuizen en gestichten is de plaats, waar verschillende daken e l k a a r
ontmoeten, nadere beschouwing waard.
Op kerkgebouwen willen wij dit eens toepassen:
Fig. 3 stelt voor een k e r k g e b o u w , waarvan de bekappingen van schip en
dwarsschip met schuine grenslijn in elkaar schieten en ons den

Fig. 5
Een middentoren scheidt de even hoog geplaatste daken van schip en dwarsschip.
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indruk geven alsof ook de binnenruimten op die wijze in elkaar gevoegd zijn, wat
niet het geval is.
Bij fig. 4 is dit schijnbaar puntig in elkaar gevoegd zijn van schip en dwarsschip
vermeden, doordien hier het dwarsschip veel lager is en tegen den zijmuur van het
middenschip haaks doodloopt.
Bij fig. 5 heeft het dwarsschip zijn grootte als op fig. 3 behouden, doch eindigt nu
tegen een vierkanten toren, die, van binnen op vier hoekpijlers rustend, boven de
kruising van schip en dwarsschip deze ruimte van buiten doet zien, welke laatste
nòch tot het schip, nòch tot het dwarsschip behoort en die men dan ook eenvoudig
onderscheidt door den naam van ‘Kruising’. De beide laatste figuren geven een
voorbeeld van duidelijke ruimteafscheiding: op het eerste gezicht blijkt ons uit den
vorm van het gebouw de bepaalde samenstelling en den juisten vorm van den
hoofdbeuk, de zijbeuken, het transept en de kruising, die - hoewel inwendig door
zeer groote openingen met elkaar in verbinding staande - toch als afzonderlijke
ruimten nevens elkander liggen.
Bij zeer vele nieuwe gebouwen is het echter volmaakt ononderscheidbaar, over
welke binnenruimten de daken eigenlijk heenstaan, en dit is in bijna ieder geval
oorzaak van een minder teekenend silhouet.
(Wordt vervolgd)
A.J. Kropholler

AEsthetica
Schepping (vervolg)
Al wat wij in materie of door denken of isoleeren of integreeren kunnen bestaat op
zichzelf en is door onzen geest erkend, doch de waarheid kunnen
wij niet

{isoleeren}

dan door haar eigen geest,
doch daar wij ook de

wij niet

{integreeren}

dan door haar eigen geest,
doch daar wij ook de

materie isoleeren door de identische bestanddeelen dezer materie welke in begrip
in ons zijn, d.i. dat wij de verstandelijke eenheid tusschen onzen geest en die materie
verwezenlijken, zoo isoleeren wij ook de waarheid door het begrip (vorm erkend
door waarheids'zin, ziel der waarheid in ons) doch dat begrip is levend in ons en
bewust in ons, dus is ook de waarheid die wij erkennen buiten ons levend en bewust
erkenbaar (bewust = op zichzelf staand en bestaand wezen)
De vorm der erkenning is het woord der waarheid ontvangen in den geest (zie
wetenschap)
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De

{integrale}

vorm der waarheid is dus:
het Woord, (engramma)

De

{integreerende}

vorm der waarheid is dus:
het Woord, (engramma)

De

{integratie}

vorm der waarheid is dus:
het Woord, (engramma)

Het Woord = daad

{geworden

Het Woord = daad

{wordend

Het Woord = daad

{kunnende-worden.

scheppen is, gevormde waarheid voelbaar daarstellen
scheppen is, het hoogste genot, het genot van den geest barend de waarheid der
Waarheid
de apollinische denking (beschouwing) ontvangend door de dyonisische voeling
bevroedt de vorm der waarheid: de schoonheid.
Het woord is de staat van 't zijn dat één is
dus:

één-stand van zijn

dus:

de staat van zijn

dus:

de vorm van zijn

dus:

de daad van zijn

dus

{de schoonheid van het woord is de
waarheid

en

{het woord der schoonheid is, waarheid

en

{de waarheid der schoonheid is in het
woord

en schoonheid is scheppings-geest (vorm der waarheid)
ziedaar de drie vormen van het absolute zijn (vòòr de openbaring in het woord)
doch na de openbaring, d.i. verwezenlijking tot daad (in het kunstwerk b.v.) zijn
er enkel twee vormen meer (de scheppingsgeest arbeidend zijnde)
het woord is geworden daad (ecphorie)
de waarheid

{blijven bestaan op
zichzelf

ongegeven

de scheppingsgeest

{

niet-lijdend
scheppend

zij blijven evenwel oorsprong van scheppingsmacht
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elkaar bewust opzichzelf en door het reeds geworden woord en toch op zichzelf
bestand nog te scheppen door het woord, andere vormen van waarheidsschepping
des geestes
Het woord is dus, ofschoon Daad geworden, nog bestand van zijn = op zich zelf
bestaand, en bestand te scheppen met den Geest der waarheid (oorsprongen van en
uit het woord), terwijl te gelijkertijd het Woord hun oorsprong weg en einde-zich
van vermenigvuldigende verwezenlijking is
ziedaar de drie-éénheid = onafhankelijke drie-oorspronkelijkheid van het zijn
de waarheid is dus de metafisieke werkelijkheid, het woord erkenbaar door den
geest der ziel 't is te zeggen zooals de werkelijkheid voor de zinnen des lichaams
voelbaar is de waarheid voelbaar voor de ziel.
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De waarheid is dus drievoudig erkenbaar en verwezenlikt, of er is geen waarheid.
De waarheid is rond ons zinnebeeldig voelbaar, doch voor de ziel werkelijk
voelbaar, indien de geest zuiver-zinnebeeldig emblèmatisch begrijpt.
Beschouw een vrucht der aarde
uit haar einde (rijpe vleesch) spruit het begin (de kern der voortschepping)
het begin (kern) is in haar einde (rijpheid van vleesch)
het einde
was in haar begin
het begin
wordt einde en begin weder
dit is tastbare waarheid
en uit de rijpe vrucht kiemt niet een vrucht, (dit ware geen schepping, God alleen
brengt zichzelf voort zonder meer, dewijl al wat hij schiep, scheppingsvermogen
bezit, d.i. oneindige zichzelf-voortscheppingskracht) maar een boom welke menigte,
onnoemlijk getal en oneindig-mogelijke schakeering van vruchten kan voortscheppen,
een heele schepping gewordt uit die vrucht
dus is die vrucht een zichzelf oneindig-voortscheppende kracht.
Indien zulks waar is voor een vrucht, zal dit ook voor God in den vleeze, vrucht
zijner schepping, wel meer, het moet waar zijn of er is geen God, er is dan enkel een
zinnebeeldige godheid - doch dan is er ook geen waarheid - dan is er niets dat waarlijk
bestaat - dan bestaat er niets, ook wij niet, vermits wij de waarheid van ons eigen
bestaan niet zouden kunnen erkennen, vermits er geen waar erkenning's princiep zou
wezen als oorsprong der erkenning
A. een gedacht heeft drie oorsprongen, waaruit de geest het schept
1) uit de zinnelijke werkelijkheid, de vorm der vrucht, (door de zinnen gevoelde
werkelijkheid)
2) uit onzen wil, ziel, de erkenning in vorm van des geestes-begrip welke vorm
zinnebeeldig gevormd van beeld der werkelijkheid waargenomen door
lichaamszinnen = voeling in vorm
3) uit de waarheid zelve welke de ziel erkent als vorm welke de geest spontaan
schept, ziet, voelt, draagt, in zijn materie d.i., substans van werkelijkheid
wezenlijk-verstandig, dóórheen de weggedachte werkelijkheid, met de waarheid.
Deze is gedachte der ware kunst.
B. Doch er is een gedacht, basis eener kunst welke enkel twee oorsprongen heeft
1) de werkelijkheid-schijn (geschiedenis, levenstoestanden, materie, enz.)
2) de geest schikkend die toestanden tot een geheel (door de persoonlikheid of
onpersoonlijkheid des kunstenaars).
Dus is - A - de opperste gedachte der aesthetiek de schoonheid = de vorm der
waarheid ontvangen door den geest.
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Waarheid is de drievoudige vorm der Eenheid,
Alle werkelijkheid is drievoudig (in drie richtingen) waarneembaar; indien dus de
waarheid een werkelijkheid is moet zij in drie richtingen waarneembaar zijn, want
waarheid is met afysieke, eigenlijk intrafysieke, werkelijkheid
erkenbaar

{voor de ziel als oorsprong {voor den geest als
waarneming
{door

{door

{voor de materie, het vleesch, als wording
{door
de mensch is dus een schepping uitgaande van waarheid verwezenlijkt in wording,
de wording is onbegrensd, onsterflik, oneindig-tot-verwezenlijking
doch die richtingen om waarneembaar te zijn moeten zelf uitgangspunt van
waarneembaarheid zijn, d.i. waar te nemen waarheid
dus moeten die richtingen uitgangspunt, verwezenlijking en wording zijn al te
samen en alles op zichzelf, anders kunnen zij slechts ten deele waargenomen, dus
niet als ganschelijk-bevredigende waarheid waargenomen, dus niet in waarheid
bevredigend zijn, dus niet volmaakt, dus niet waar
doch om waar te nemen (erkennen) moet de waarneming geschieden door de esens
zelf des waargenomene (onwaarheid kan geen waarheid waarnemen) indien er twee
waarheden konden bestaan zouden zij elkaar niet kunnen waarnemen zonder onwaar
te worden tegenover elkaar, dus onwaarheid; doch de onwaarheid kan niet bestaan
zonder dat de waarheid besta of geen van beiden bestaat dan bestaat er niets, (want
iets bestaat door zijn waarheid of of door zijn on-waarheid tegenover de waarheid,
het onzijdige bestaat niet indien het zijn en het niet-zijn niet bestaan, anders wordt
het onzijdige het zijnde hetgeen onmogelijk is want het onzijdige moet voorafgegaan
zijn door het zijn, en wordt dan het niet-zijn.
Dus bestaat de waarheid in drie zich-zelf-verwezenlijkende richtingen welke één
wezen, het zijn uitmaken, dat volmaakt is.
een kunstenaar is een voelend scheppend wezen der waarheid
de waarheid erkent zich door de waarheid
dus indien de mesch waarheid erkennen kan, heeft hij een zin der waarheid, een
scheppingswaarheid, de ziel zijns wezen
ziel = hetgeen waardoor zijn wezen in waarheid bestaat, (to ov)
doch de erkenning der waarheid geschiedt driedubbel
zij erkent (zich) door herschepping in materie des geeste.
De waarheid bestaat door zichzelf, anders is zij betrekkelijk waar, dus niet absoluut
waar, de waarheid is axioma haars zelven, doch daar waarheid zichzelf niet kan
waarnemen zonder zichzelfherschepping, schept zij haar eigen lichaam in materie
en wordt erkenbaar voor alle wezens van waarheid.
wij zijn wezens uit den oorsprong en erkennen dit door den geest der waarheid
bevleeschd in ons door het woord der waarheid.
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Door de liefde erkent de geest de waarheid en wordt haar, schept haar in daad.
Dus daar wij menschen zijn, d.i. wezend door ziel, geest en vleesch moet de
waarheid erkenbaar zijn voor de ziel (haar zin) voor den geest (haar schepping) voor
het vleesch (haar ontvangenis).
anders is er geene waarheid dan door den geest in het vleesch, en het vleesch, als
materie, vergaat (d.i. wordt kwaad door vernieling) tenzij het in en door den geest
worde

Toepassing II. - De Ziel.
De ziel is: = hetgene in ons {uit}
dat erkent, princiep

zichzelf-erkenning,

De ziel is: = hetgene in ons {van}
dat erkent, princiep

zichzelf-erkenning,

zin der waarheid
de zintuigen der ziel = hetgene waardoor de ziel erkent
de zintuigen des lichaams = hetgene waardoor het lichaam erkent,
de ziel is princiep van bewustheid
princiep = begin uit oorsprong = beginsel in schepsel.
de zintuigen der ziel zijn

{geest, zin van verstanding

de zintuigen der ziel zijn

{hart, zin van voeling, zin van intuitie

de zintuigen der ziel zijn

{wil, zin van oordeel, waarheids princiep,
hoek

vizie van goed-kwaad.
de zintuigen des lichaams als zulk

{zicht

de zintuigen des lichaams als zulk

{tasting

de zintuigen des lichaams als zulk

{gehoor

de zintuigen des lichaams als zulk

{reuk

de zintuigen des lichaams als zulk

{smaak

de zintuigen, des lichaams, als zulk zijn: natuur, passief, ontvankelijk, dierlijk
de zintuigen der ziel zijn scheppend, d.i. tot daad bemachtigd
deze daad wordt kracht, d.i. verwezenlikende macht, door erkenning van zichzelf,
en die erkenning geschiedt door wêerspiegeling van zichzelf in materie, dòòr de vijf
zintuigen des lichaams, die wêerspiegeling is een wederindruk van zichzelf, een
wêerkaatsing van het ziels-princiep op de materie, welke materie-vorm is waarin
zich een andere bewustheid scheppend erkent.
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De materie is dus even onafhankelijk van de Bewustheid die haar schiep, dan onze
ziel onafhankelijk is van de natuur welke zij erkent.
Doch de ziel erkent lijdelijk, d.i. door zintuigen die on-scheppend, d.i. niet door
zich zelf bestaan, terwijl de Bewustheid die zich in materie erkent d.i. als
rechtstreeksche verwezenlijking zijner macht van scheppen.
God is dus geen ziel doch iets meer, de ziel eener ziel, d.i. een ziel welke
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wil geest hart is, en niet zooals voor den mensch en ziel welke wil geest hart heeft,
want hebben is vorm uit het zijn.
Dus is de ziel één princiep bewust in drie {wil, arbeidend door schepping
vormen
Dus is de ziel één princiep bewust in drie {hart, door liefde
vormen
Dus is de ziel één princiep bewust in drie {geest, door in verstandbrenging
vormen
die drie vormen reflex bewust arbeidend zijn nochtans onhafhankelijk tegenover
elkaar, in vermogen van wezen en in functie van daad-verwezenlijking hunner
scheppingsmacht, doch in volmaakte daad zijn zij één, ziel des volbrachten arbeids.
Het hart ontvangt in werkelijke voeling (schepping) de daad van den wil door den
geest
dus verééning van wil en daad door het woord in den geest,
dus geestwording van den mensch in het zijn
zoo geschiedt alle volmaakt scheppings-werk zoo wordt de ziel zuivere vorm in
het zijn.

III Dood?
Onze geest is eindig.
Dus zijn einde is zijn begin weder.
Want dood bestaat niet in schepping ‘tenzij als zinnebeeld’.
Dood is anti-schepping
Dus, indien de Dood bestaat, (daar hij een slot is) sterft alles, heel de schepping,
het heelal zijn Dood, want dood kan niet een afzonderlijk wezen zijn, een afzonderlijke
vorm van het zijn, dood is noodzakelijk, indien hij bestaat, een wet, zelf voor het
zijn, of is een vierde eind-vorm van het zijn.
Dus dood bestaat niet, of is iemand.
Doch, de mensch wordt zijn daden, - zooals een boom zichzelf wordt en de vruchten
die hij herzaait, zoo leeft onze bewustheid voort in onze schepping - of de adequate
bewustheid dezer schepping leeft voort in onze bewustheid die lijdt of geniet door
haar - of wij worden de schepping onzer levensdaad - wij worden ons eigen kunstwerk.
Dood is dus:

{ideëele}

wording

{reëele}

{overgang van
bewustheid dóór
materie =
{

geest-lijden-geest.
d.i. vormgeboorte van ons wezen in het zijn: overgang van bewustheid tot het
werkelijke zijn.
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dood is wording voor ons zooals voor den boom welks vrucht, gevallen, rot in de
aarde, maar er kiemt tot een nieuw wezen, zoo ook onze generatie naar en in den
geest, als het lichaam valt.
De mensch is een eindvorm van wezen in het zijn, (omdat het zichzelf erkent) dus
een bestand- (bestaande) vorm van het zijn
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dus is dood (val des vleezes-vrucht) zijn {verwezenlijking
ontkiemen tot
{wezenlikheid
in schepping; de gevallen vrucht rot weg, doch de kiem (de ziel) wordt.
Elk mensch, na zijn dood wordt dus een heele schepping, d.i. valt met
zijn waarneming het heelal genietend

en arbeidt voort in het
absolute bewust-

lijdend
zijn des geestes, - erkennend zichzelf Daad zijner daden, levend-gesproten uit
zichzelf, openbaring van zichzelf in het zijn (wordt oor-deel)
De bewustheid is dubbel
actief

scheppend

passief

lijdend

gezinnebeeld door licht
duisternis

het licht straalt door de duisternis, doch indien deze het Niet is vat zij de warmte
(scheppings-arbeid) des licht niet
indien de duisternis iets is (in vorm van waarheid) ontvangt en geniet zij licht en
warmte
dus de duisternis bewust van haar Niet is ook bewust van niet-ontvangen des licht
en warmte, scheppings-genot (liefde naar den geest)
Het vuur is

{tegen-licht}

vergaat.

{passief}

is lijdend

{lijdend}

brandt

Het licht schept, warmt
het vuur is in het licht, lijdend, dood-bewust
het vuur is dood licht
materie is gestold vuur... enz.
Ik zeg, er zijn maar twee geesten
goed

scheppende

kwaad

vernielende

al wie dus aan dood, en vooral aan eigen dood (aan einde van zichzelf) gelooft is
vernielend
doch vernielt niets, tenzij zichzelf, hij geeft aan zijn wezen een richting die afkeert
van het zijn, en daarvan zal geheel bewust worden door den dood, d.i. door stijging
van bewustheid in materie (kwade vorm,) en, zooals de oorsprong van alle lijden is
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niet te zijn wat men zou willen zijn d.i. te wezen tegen den wil in, zoo is ook het
absolute lijden, niet te zijn in het zijn.
Generatie der waarheid
1) oorspronkelijk gedacht, als oorsprong of uit den oorsprong
2) erkenning, aanblik in geest
3) loutering door voeling in geest, ideëele geest-maagdlike conceptie ten goeden
doel
4) ontvangenis in vorm
5) generatie door dood (in materie, woord b.v.)
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6) herbevruchting dezer materie door arbeid (in de geesten der lezers b.v.)
7) verrijzenis door 't woord in daad.
terwijl het oorspronkelijke gedacht nog berust en rust in het brein des
oorspronkelik-denkende, ofschoon het zich verwezenlijkt in en door den
waarnemenden voort - in scheppenden arbeid der andere geesten welke het erkenden
- het wordt Daad, het is Daad
die generatie geschiedt dus werkelijk door den maagdelijken geest.
Een scheppingsgedacht is dus de geworden vorm der waarheid
De ziel, zin der waarheid voelt in de waarheid, of voelt uit de waarheid; de geest,
vormt, ontvangt door arbeid van
verbeelding, geheugen, denking.
De verbeelding op zichzelf is bijzakelijk, vermits men zich enkel verbeelden kan
hetgeen door de zinnen des lichaams waargenomen altoos bijzakelijk, voorbijgaand
is.
Het geheugen is bijzakelijk vermits het een afstand van tijd bedoelt
De denking is mekanisch als arbeid der schedel-materie, deel hebbend aan den
algemeenen arbeid der materie.
Deze drie vermogens, ol liever arbeids-krachten verrichten hun arbeid op reflexe
wijze, d.i.
dat ze één zijn dóór den geest welke hun arbeid bestuurt en in hun zinnebeeldigen
vorm (in vorm gekozen uit hun arbeids-beweging) zijn waarheid ontvangt, waarheid
welke de ziel voelt.
De zuivere geest ontvangt de waarheid door zichzelf en neemt dus zichzelf waar
als waarheid der ziel, hij geniet de waarheid
doch om haar te verkondigen, d.i. erkenbaar te maken moet hij haar zinnebeelden,
d.i. door arbeid van verbeelding, geheugen, denking, waargenomen beelden
verwezenliken.
De geest kan zich dus, indien hij zuiver is, gansch afzonderen van de materieele
verbeelding, geheugen, denking.
Hij is vrij te dalen tot materie of te genieten van de waarheid, hij kan arbeiden,
zich erkennen in materie, en alzoo erkenbaar worden voor anderen.
of genieten: zich erkennen in waarheid, welke de ziel voelt, en, gansch afgezonderd,
zelf der verbeelding, geheugen en denking, zuiver wezen, in stilstand, in samenwezen
met de waarheid der ziel.
De geest kan ook zich afkeeren van de waarheid der ziel, en de materie schikken,
de ideale materie der verbeelding, geheugen en denking en in haar vorm ontvangen
(niet meer de voeling der ziel) maar de voeling des lichaams, drift, liefde, enz.
Ik herneem mijn begin
De schoonheid is de vorm der waarheid
de waarheid, indien zij bestaat, heeft een vorm, een werkelijke vorm
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en de puurste vorm van de vorm is het woord
dus indien de waarheid bestaat is zij door den vorm woord, alleen erkenbaar voor
den geest
het woord is de sprake der menschen
1) dus is de schoonheid, de waarheid (indien het woord valt)
2) of is de schoonheid, het woord (indien de waarheid niet was)
1) Indien het woord valt, valt de waarheid mits haar woord-vorm niet wezenlijk
beantwoordt aan een werkelijk-zijnde, dus levende idee.
2) en indien de waarheid valt wordt het woord de vorm der laatste waarheid vermits
dan zelf de werkelijkheid door het woord uitgedrukt geen bestaan zou hebben,
dan staat het woord op zichzelf als laatste waarheid
doch indien de waarheid als idee valt, valt alle idee vermits geen enkele zou wáár
zijn
alzoo isoleert ge dan het woord nogmaals als vorm op zichzelf
Doch het woord is uiting van leven, van denken, van scheppen uit den mensch
dus is de Woord-vorm op zichzelf uiting van leven, denken, scheppen uit een
Bewustheid die bestaat op zichzelf door het woord, en door de mededeeling,
bemachtiging, bekrachtiging en omvorming van zichzelf in het woord erkent in den
mensch, uit hem weder wordend tot daad in het zijn.
Het woord is dus het tweezijdige Boek des Heelals, des Levens, het Boek der
Waarheid.
dit wil zeggen dat het woord, als vorm op zichzelf elken woordvorm door mensch
gesproken ontvangt en behoudt, het woord in 't Heelal is de middenvorm van den
Geest God's.
Elk mensch dus, al sprekende, schept in het ‘zijn’, schrijft woorden in den levenden
en levend-zichzelf-erkennenden vorm, het woord, dat Gods vorm van aanwezigheid
in 't Heelal is.
Elk woord is een zwaard dat oordeelt, in de al-Bewustheid van het Woord dat God
is, degene die het spreekt.
De schoonheid is dus de schepping zelve, de natuur
niet de schepping-materie, welke enkel de aanschouwelijke vorm en kracht is
aanwezig om het woord te dragen, doch
de schepping-geest, de wording in den geest Gods door eigen bewoording
d.i. zichzelf vorming

{in den vorm van het God's woord, dit is
de ware
{door
{samen met

schoonheid
d.i. de schoonheid die niet droom, fantasie, noch utopie is, doch werkelijkheid in
levens-wezen
onze oorsprong en ons einde zijn in God, en de vorm waardoor we bewust
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worden is het Woord en door dien vorm worden we vorm-daad in de eeuwigheid, Gods Heden.
Emiel van der Straeten

Oude Kunst
Maria kussende haer Kindeken
't Sa 't sa mijn lief, mijn herte-braecke,
Mijn toeverlaet immers nu dooght,
Dat mijnen mond eens u ghenaecke
Want 't is den wil van die u sooght.
Mondeken soet, ick moet u kussen,
Om mijnen brand alsoo te sussen.
De biekens cleyn op d' inckel-tipkens
Haelen hun aes en heunigh soet
Van u roo-glatte suycker lipkens,
In coeverheydt, en over-vloedt.
Mondeken soet, ick moet u kussen,
Om mijnen brand alsoo te sussen.
Maer mondeken waer in ghegoten
Is al het geurigh muscleiaet,
Wat reden ist dat ghy ghesloten
Soo langhen tijdt voor mij nu staet?
Mondeken soet, ick moet u kussen,
Om mijnen brand alsoo te sussen.
Ach! dat ick kuss' die purpur rooskens
Van uwe wanghskens sonder vleck,
Welck ick, u Moeder, t' alle pooskens
Met mijnen aedem over-deck
Mondeken soet, ick moet u kussen,
Om mijnen brand alsoo te sussen.
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Ach! dat ick kuss' die crollend' hairkens,
Die flichelen dweersch, ende crom,
Ghelijck of doen cleyn waeter-baerkens
U hoofdeken heel om end' om
Mondeken soet, ick moet u kussen,
Om mijnen brand alsoo te sussen.
Ha! hoe sijn ooghskens naer my schieten
Hun sprietelinxkes vlammigh-heet.
Schiet, ooghskens, schiet, ick zal genieten
Meer vreugdh daarvoor dan yemand weet
Mondeken soet, ick moet u kussen,
Om mijnen brand alsoo te sussen.
Maer wat! och siet, siet my beswijcken,
Siet my ter aerde sincken neer.
Helaes! mij siel gaet van my wijcken,
Sonder dat sy wilt comen weer.
Mondeken soet, ick moet u kussen,
Om mijnen brand alsoo te sussen.

Justus de Harduyn

Spaanders en Splinters
Houdt ge van muziek?
Luister dan even naar de serenade waarmee de huiskapel van ‘Sint-Michiel’
(Brugge) Cyriel Verschaeve vereert. Het gaat fortissimo con amore uit
bewonderingsdronken koper. Boem! tararara...
‘Zijn doen, zijn gang, zijn stand, zijne breede schouwen met diep-stralende oogen,
alles teekent in hem den drager der heerlijkste droombeelden, den verwerker van
geniale gedachten in roemwaardige kunstscheppingen. Als men hem ziet en men
kent zijn denken en doen, dan komt het woord onvrijwillig op de lippen: dat is een
onzer grootsten, een der grooten onder de wereldkunstenaars...’
‘Hij is aan 't worden de groote dichter en denker die onzen tijd in de toekomst zal
vereeuwigen door zijn onsterfelijke denk- en uitingskrachten... Hij is een drager der
toekomst voor zijn volk, met hem gaan wij in blijde bewondering de toekomst te
gemoet, we zien
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op naar hem als naar het licht op den berg... Ja, Oorda, ge zijt een brenger van heil
aan het Vlaanderen van heden, ge zijt een zaaier van roem op ons groot verleden, gij
zijt de morgenstar aan de glorierijke kimmen der dagende toekomst van Vlaanderen.’
Boem!
Roep de muzikanten binnen, Oorda, en trakteer ze met champagne. De jongens
hebben 't verdiend. Tenzij ge dacht, dat ze al genoeg hadden. Want ze lijken inderdaad
een beetje door den neus geboord. Maar kom, dat moet ge hun vergeven, ge moet
zoo nauw niet zien, de zon mag wel eens in 't water schijnen. 't Is immers vakantie,
en in de vakantie zijn de Vlamingen allicht wat beroesd, wat opgewonden en
uitbundig. 't Is de tijd van de kermissen, de feesten, de stoeten, de standbeelden, van
de dansende leeuwen en van ‘Wij eischen, enz.’ Wij nuchtere, verstandige, immers
bejaarder menschen, wij herdenken den goeden tijd, dat we ook zoo deden, we
glimlachen toegevend, en trekken tegen malkander een oogsken van verstandhouding.
We betreuren alleen dat zoo'n dingen gebeuren op het erf van een ‘Algemeene
Katholieke Boekenschouw’, die voor heeft, zoo beweert ze, de Vlamingen zakelijk
en onpartijdig voor te lichten.
't Is niet waar, he, wat die A.K.B. ons wil wijsmaken: ‘Al dat afbrekend gezeur
nopens onzen vriend Pater Callewaert is onrecht en we meenen het goed voor te
hebben, wanneer we hier schrijven dat C. Verschaeve onlangs zelf getuigde nog
nergens iets zoo schoons en zoo echts omtrent zijn persoon en werk gelezen te
hebben.’ Ik kan niet aannemen dat ge iets van dien aard zoudt getuigd hebben. Want
daarvoor zijt ge te bescheiden, zooals alle mannen van echte verdienste en ware
grootheid. Die geven geen wenken aan de kritiek, oefenen geen zedelijken dwang
uit, zelfs niet in schijn. Die laten het gerust over aan 't oordeel der nakomelingschap
(stijl van Van der Palm zaliger) of ze al of niet behooren ‘tot de grooten onder de
wereldkunstenaars’, tot het gezelschap van Homeros, Aischulos, Sophocles, Euripides,
Dante, Shakespeare, Goethe. Gij kunt het moeilijk zelf doen, maar mag ik in uw
naam protesteeren? Kijk eens, waar moet dat heen, en waar blijft de grondwettelijk
erkende vrijheid van het oordeel en van het woord, als we voortaan over u moeten,
moeten schrijven zooals Dosfel het deed in zijn Opstellen en Callewaert in Hooger
Leven, op gevaar af, als we 't anders doen, ons te hooren toebijten: Ge schrijft niet
‘echt en juist’. In welken toestand komt nu Dr. J. Persijn, nu door de A.K.B. van hem
wordt verlangd dat hij in 't lang en in 't breed zal
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schrijven in den geest van Callewaert en Dosfel, nu hem wordt voorgeschreven zich
te luchten in ‘geestdriftige uitboezemingen’, over u te spreken met denzelfden eerbied
en hetzelfde ontzag als over Homeros, Aischulos... (zie boven). Ik weet niet wat
Persijn van plan is, maar meine wenigkeit, die u nochtans van harte genegen is en
geenszins de laatste om u te waardeeren, loopt niet mee met uw blinde bewonderaars.
Ik acht blinde bewondering evenmin als blinde gehoorzaamheid, niet erg
menschwaardig. Blind zijn is een gebrek. Ons Heer heeft ons de oogen van geest en
lichaam geschonken om ze te gebruiken. En per slot zijt gij zelf, uw gave en uw
roem, met blinde verheerlijking allerminst gebaat. Dat weet gij zelf ook wel.
En gij die uren lang de werken der groote meesters hebt bewonderd, zult ook wel
weten dat uw werk nog geen feilloos meesterwerk is. Daar hebt ge b.v. uw Jacob
Van Artevelde, dien ze te Brussel hebben opgevoerd. Een loffelijke daad van wege
de ‘Zonnebloem’ en de bijval dier daad was verdiend. Maar we weten allen dat een
Vlaamschgezind stuk bij een Vlaamschgezind publiek allicht bijval oogst, vooral als
het zich eenigszins verheft boven het trouwens niet zeer hooge peil van ons tooneel.
Daaromtrent geen begoocheling dus. We moeten ons tegenover uw stuk stellen zooals
een Hollander, een Duitscher, een Engelschman dat zouden doen, onpartijdig en
objektief, noch voor-, noch tegeningenomen. En dan komen er wel tekortkomingen
voor den dag.
Ten eerste is het te lang. Niet alleen omdat het meer opdischt dan de geestelijke
maag van den schouwburgbezoeker verdragen kan - na een zeker tijdverloop is de
bezoeker voldaan, vermoeid, niet langer voor genieting vatbaar - maar ook omdat
het lijdt aan gerektheden, herhalingen, overtolligheden. Er kunnen zonder schade,
nee, met voordeel, vijf, zes honderd verzen uitgelicht worden.
Ten tweede, staan er veel verzen in, die maar verzen zijn in schijn, en in
werkelijkheid proza, en dan nog niet altijd van 't beste. Ten bewijze schrijf ik uw
eerste regels gewoon achter malkaar en laat de beginhoofdletters weg.
1e Moet hij niet hierlangs komen als hij thuiskeert?
Burger.
2e Neen, niet noodzaaklijk; 't achterpoortje kan hij gebruiken aan den Paddenhoek.
Burger.
1o 'k Ben razend! 'k zou een kerk in brand steken! (N.-B. De e achter ‘een’ en
Burger. achter ‘brand’ schrap ik: die stonden er maar als verstopssel).
2e Ik dien bisschop liever!
Burger.
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1e Waartoe dienen kerken, zoo wij er buiten moeten staan te schilderen gelijk uit
Burger. school gejaagde jongens! 't Zal niet! Den rooden haan erover liever!
enz. enz.
Ten derde, uw bewonderaars roemen gaarne de ‘gedachten’ van uw stuk, en
‘geniaal’ is de eigenschap, die ze er gewoonlijk aan toekennen. Over de eigenschappen
dier gedachten zullen we hier maar niet twisten. Ze mogen zijn wat ze willen, maar
met gedachten alleen maakt men geen dramas, daarvoor heeft men levende menschen
noodig. En nu dunkt me, neem niet kwalijk dat ik het zeg, dat er op uw planken wel
eens aangekleede poppen spelen. Die Geertrui b.v. lijkt me een onbestaanbaar
verzinsel. Zoo 'n helleveeg heeft er nooit geleefd. En heeft ze al geleefd, dan zal me
geen mensch diets maken, dat ze ooit aan een man is geraakt, laat staan aan een deken
der wevers. Ook de meeste andere personen hebben te veel weg van allegorische
‘sinnetjes’, van karikaturen in 't goede of in 't kwade: ze zijn meer verzonnen dan
geschapen. Ser Jakob praat heel mooi, en heel veel, té veel zelfs, maar hij doet zoo
weinig, en wat vreemd en wat onhistorisch om zijn dood zoo grootendeels tot een
kwestie te maken van: Cherchez la femme.
Voorts bevalt me niet dat al de personages zoo wat dezelfde rhetorische taal in
den mond voeren, zich zoo weinig van malkaar onderscheiden, zoo 'n onnatuurlijke
taal spreken. Nu, smaken verschillen en ik wil den mijnen niet opdringen.
Evenmin wil ik mijn oordeel opdringen. Ik zal daarin het voorbeeld van
‘Sint-Michiel’ niet volgen. Bovendien, al heb ik hier tegenover den eenzijdigen lof
wat eenzijdig den blaam gesteld, ik hecht er aan uitdrukkelijk te verklaren dat ik heel
goed en heel gaarn de groote bedoelingen en wezenlijke hoedanigheden van uw
tooneelwerk zie en waardeer en met spanning de uitvoering tegemoet zie van uw
grootsche plan om al de glansperioden van onze Vlaamsche geschiedenis, tot een
spiegel en prikkel, op de planken te brengen.
Houweel
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Sint Antonius en de Varkens
't Begon bij boer Dries. Op een morgen, midden in den winter, begon zijn schoon,
rond, dik, vet, rozig varken, dat nog geen dag den kost had geweigerd, altoos zijn
trog gulzig had leeggeslobberd, dat zonder kikken of mikken groeide als een wolk
tot vreugde en trots van den boer, op een kouden, vinnigen vriesmorgen, heel vroeg
nog: de zon hief juist haar gloedrooden bollen schedel boven de kale, schrale,
bibberende wereld, viel het varken ijselijk aan 't huilen en schreeuwen, dat het sneed
door merg en been. Zijn bloed stollend van gepaktheid, sprong boer Dries overeind
achter 't haardvuur, waar hij zijn schenen zat te warmen, liet in plotse alvergetenheid
zijn steenen pijp stuk vallen op den tegelen vloer en riep:
- ‘Wat is dat? Wordt 't varken vermoord?’
Maar hij wachtte 't antwoord van zijn stomgeschrokken vrouw niet af, hij liep
klompklabetterend de keuken uit en de werf op. Hij ontgrendelde bevend het
zwijnskot, tuurde naar binnen, maar zag geen steek voor zijn oogen:
- ‘Breng de lantaarn!’ beval hij den knecht, die hem achterop kwam, en, daar deze
hem verbouwereerd aangaapte: ‘spoed u!’ snauwde hij er buiten adem bij.
Want het zwijn, het zorgvol gekweekte, kostelijke zwijn, lag erbarmelijk te kreunen
en ge hoordet zijn pooten krampachtig stampen en krabben in 't stroo.
Eindelijk kwam de bollantaarn en zond haar fletsen schijn in 't nauwe, lage,
stikdonker kot.
Daar lag 't arme dier met zijn snuit in den mest verwroet op d' eene zij klagelijk
te stenen en vreeselijk te jaagbalgen. De boer stond er treurig op te kijken. Wat was
er aan te doen? Wat scheelde er? Zoo 'n stom beest kan zijn leed niet vertellen. Hij
beproefde om het wat te laven, eerst met koud water, dan met warm, maar het lustte
noch 't een noch 't ander; hij poogde het op zijn pooten te zetten, rechtop, maar het
tuimelde als een logge zak weer omver; hij haalde
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er buren bij, maar die trokken de schouders op, waren niet wijzer dan de boer zelf...
Het varken lag daar en kon niet geholpen worden. Het bleef liggen op de plek waar
het gevallen was bij den plotsen, geweldigen aanval der wreede onbekende ziekte,
het werd van lieverlede stiller, het gejaagbalg werd matter en korter - even na den
noen rekte het zich uit in een laatste stuip, rochelde, gaf den geest.
Zoo was 't begin, doch daarmede was 't niet uit. In den nacht die volgde werden
drie buren uit hun slaap geschrikt door den noodkreet in hùn stallen. Ze ijlden ter
hulp: ook hùn varkens lagen te krimpen en te wringen van de pijn, neergeveld door
dezelfde heimelijke, ongenadig-moordende plaag. Wat ze ook deden, baden en
jammerden, er was geen zalf of plaaster die hielp: hun beesten stierven, evenals dat
van boer Dries.
En nog was 't daarmee niet uit. Wat het kwaad liep voort als een wind die blaast
en snuistert in alle hoeken en gaten, als een woedende vlam die alles vernielt en geen
halmpjen overslaat, als een booze geest, dien niets weerhoudt noch weert, die
onzichtbaar-almachtig dringt door muren en wanden. Van hoeve tot hoeve vloog de
besmetting. Géén die ontglipte aan 't noodlot. Overal waar een varken was, kwam
de ontzettende ziekte, besprong onverhoeds het argeloos dier, smakte het neer,
martelde het, doodde het. De boeren krabden in 't haar, sloegen de handen ineen,
zuchtten en schreiden van klare wanhoop.
- ‘God barmhartig! wat moet er van ons geworden? als nog maar alleen de groote
varkens stierven, die toch rijp zijn voor 't slachtmes, maar 't verrekt allemaal, oud en
jong, tot de arme kleine biggetjes toe die nog zuigen aan de tepels. Wie helpt ons uit
den nood?’
Toen luidde de herder van Mollebroek de klok en riep zijn geteisterde parochianen
samen naar de kerk. Hij beklom den kansel, die vrome grijze man, en sprak:
- ‘Lieve Cristenen, wanhoopt niet, wanhoop is zonde, maar vertrouwt en luistert
naar wat ik u zeg. Ik zeg u dat de redding nabij is. Te Musscheveld berust de relikwie
van Sint Antonius, den heiligen kluizenaar uit de woestijn, die door den duivel, onder
de gedaante van een varken, schromelijk bekoord en beproefd werd, maar hij bad,
weerstond en overwon. Overmorgen valt zijn jaarlijksche feestdag. Doet boete, biecht
en gaat te Onzen Heere, dan trekken we samen in plechtigen stoet naar Musscheveld,
zingen er de hoogmis, verkondigen er den lof van den Heilige. Doet dat en ik
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verzeker u: Sint Antoon keert de helsche plaag die uw stallen verwoest.’
- ‘Ja, dat zullen we doen’, zeiden de boeren, ‘Sint Antonius zal ons helpen.’
En ze belegerden den biechtstoel van hun herder, beleden rouwmoedig hun zonden
en gingen te Onzen Heere. En als de feestdag rees in 't Oosten, stapten ze stoetsgewijs,
biddend, Mollebroek uit met het kruis voorop, en ook de koster ging mee en de
misdienders en de zangers der kerk. En toen ze te Musscheveld kwamen, offerden
ze een kaars als een mast voor het beeld van den Heilige, kusten vroom het heilig
gebeente en gingen driemaal, biddend, met de pet tusschen de vingeren, rond het
heiligdom; en hun herder zong de hoogmis en preekte van Antonius' macht en
goedheid, en hun koster speelde 't orgel terwijl hun zangers zongen en de misdienders
de kerk volzwaaiden met wolken wierooks. 't Was waarlijk schoon en stichtelijk: de
lieden van Musscheveld waren ontroerd en boden de pelgrims spijs en drank, maar
de pelgrims weigerden en zegden: Nu niet, een andermaal! We vasten tot we thuis
komen.
En ziet, hun bedevaart werd gezegend: van dien dag af hield de ziekte op, en de
varkens, de oude en de nieuwe, groeiden en gedijden als nooit te voren. Uit
dankbaarheid beloofden ze plechtig hun bedetocht ten eeuwigen dagen elk jaar te
hernieuwen, en die belofte hielden ze.
Ze hielden die belofte zoolang ze leefden en ook hun zonen hielden ze, maar met
hun kleinzonen liep het spaak. Die hadden de ramp niet bijgewoond, kenden ze alleen
nog uit vage verhalen die malkander tegenspraken en waarover ze ongeloovig het
hoofd schudden. Oudemenschenpraat! spotten ze. Sprookjes om kinderen in slaap
te lullen! Wie heeft het gezien?
Zóó vermetel werden ze op den duur, dat ze de heele geschiedenis voor leugen
scholden en de bedevaart dan ook maar afschaften.
Maar dat bekwam hun slecht. Want Sint Antoon is geen heilige, die zich voor den
gek laat houden. Almeteens kwam de plaag terug en waarde door de stallen lijk een
alverdelgend oordeel. 't Was een geschreeuw en gekrijsch of de wereld verging: de
doodskreten der dieren en 't gejammer der boeren weergalmden van hoeve tot hoeve.
Ze gisten niet lang naar de oorzaak van 't onheil.
- ‘'t Is een straffe des hemels!’ klaagden ze ootmoedig en klopten op hun schuldige
borsten. ‘Sint Antonius, vergeef het ons, 't zal nooit weer gebeuren. Van nu af tot
het einde der eeuwen
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doen we ieder jaar de bedevaart, we beloven het plechtig voor ons, onze kinderen
en kindskinderen tot in 't verste nageslacht, zoolang er een Mollebroek bestaat.’
De heilige liet zich vermurwen - hij weet wel dat men zevenmaal zeventig keer
vergeven moet - maar 't leek toch of hij de oprechtheid der belofte op de proef wilde
stellen. Immers, drie dagen voor zijn feest begon het te sneeuwen zooals het sedert
menschengeheugenis niet meer gesneeuwd had. Dag en nacht sneeuwde het door,
zonder ophouden. Of liever, het werd geen dag, zóó dik, zóó zon- en lichtverduisterend
dwarrelden de zware vlokken gestadig neer uit den hemel. Het was of de
sneeuwengelen hun heelen voorraad, genoeg voor tien jaar, op eenmaal uitschudden
over de wereld. De aardbol kreeg een ander uitzicht, vreemd en onkennelijk. Zelfs
de stokoude menschen, ter plaatse gewonnen en geboren, zochten met verbijsterde
oogen over de witte effen vlakte en herkenden met moeite de ligging van lang bekende
woningen, bosschen en wegen. Al wat uitstak en oprees, daken en kruinen en struiken,
't lag alles bedekt, bemutst en bemanteld met dikke wittigheid, vervormd en vermomd
tot vreemde gedrochten. Wee! wee! hoe zouden ze nu naar Musscheveld? Want als
ze buiten traden zonken ze weg tot over hun knieën. Hoe moest hun pastoor daar
door, die oude duts die sukkelde op een stoksken? Maar het moest, het moest. Hier
hielp geen zuchten of kermen, ze hadden beloofd te gaan en ze zouden gaan. En ze
gingen ook. Ze stopten hun broek in hun laarzen, grepen hun schoppen en spuugden
in hun handen. En allen tegelijk, rap als kabouters en sterk als reuzen, vielen ze aan
't steken en scheppen en hoozen naar links en naar rechts, vorend door den sneeuw
als de ploeg door 't veld, zwoegend dat 't zweet van hun kaken bolde, maar openend
een pad voor zichzelf en hun herder, voor hun koster en zangers en misdienders, tot
vóór 't portaal van Musscheveld-kerk. Dat was een karwei! Om nooit te vergeten!
Maar ze werden ook treffelijk beloond: de plaag verliet hun parochie.
Jaar volgde nu op jaar en eeuw volgde nu op eeuw, en elken winter ging de
bedevaart van Mollebroek naar Musscheveld. De vaders gaven 't vrome voorbeeld,
de zonen volgden het slapjes na, maar de kleinzonen lieten het weer zitten. Altijd
die kleinzonen! Niet dat ze thuis bleven, jeemenis nee, dat had ze verveeld. Maar
hoe deden ze?
- ‘Gaat gij maar voorop’, zeien ze tegen den pastoor en den koster en de zangers
en de misdienders, ‘wij komen wel na.’
En de pastoor met zijn helpers toog voorop, en zij, te velen
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althans, kwamen na op hun zeven gemakken, met de handen in de zakken en de
zakken vol geld. Was de hoogmis niet uit en de kerk niet stampvol, nu, dan staken
ze nog even den kop binnen en bleven tot 't kruisken. Kwam 't volk al uit den dienst,
ook goed, dan stapten ze maar mee de herberg in en kwakten een borrel achter den
kraag om zich te verwarmen. En dan trokken ze naar een andere herberg en dronken
een glas bier, immers: koud bier maakt warm bloed. En van daar naar een derde
herberg, want er waren veel herbergen in Musscheveld, haast elk huis was er één,
en overal zopen ze borrels of pinten. En 's middags kermis, varkenskermis: ze waren
de gasten der Musscheveldenaars en voor ieder Musschevelds mennegat was een
brandplek te zien, want daar was een zwijn gekeeld en gewalmd, en op Antonius'
feestdag werd dat opgedischt voor de overkomst. En na den noen herbegon de ronde
van herberg tot herberg, en de harmonica's speelden en de muzikanten en de orgels,
en er waren springgrage deerns voor 't grijpen, en er werd gewalst, gepolkaad en
gemazurkaad dat de ruiten dreunden. Leve Sint Antonius! Ze zwierden en tierden
en wallebakten den heelen nacht door en 's morgens vierden ze met slense gezichten
en schorre strotten het feest van Antonius' varken, vierden het zoo grondig en degelijk
dat ze aldra als echte varkensbeesten onder tafels en banken te snorken lagen...
Sint Antonius zag het aan, maar maakte zich niet boos. Hij zond ook geen
straffende, alverwoestende plagen meer: dat wilde hij niet, zoolang de herder van
Mollebroek elk jaar zijn hoogmis zong en zijn lof verkondigde. Maar wanneer er
toevallig een Mollebroeksch varken ziek werd, dan haalde hij de schouders op en
zei:
- ‘Laat ze den veearts roepen, ik doe er mijn hand af.’
J. De Cock
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Voor een ziek meisje(*)
I
Afscheid
Hoe maakt me weer zoo droef te moede
de weeke schoonheid van uw lach;
hoe gaat dit rijke hart weer bloeden
dat u, helaas, niet minnen mag.
Hoe gaan mijn duistrende oogen branden,
nu 'k u weer missen moet, zoo lang,
bij 't laatste wuiven van uw banden
en uwer stemme gouden klank.
Ik voel de pijnende angst weer rijzen
of ik nog ooit u weer zal zien...
Dit is misschien de laatste reize,
de lange, laatste groet misschien.
Want gij zijt krank, o droef-begeerde,
o broze en pijnlijk schoone schat,
en toen 'k uw lijden kennen leerde,
te dieper heb ik liefgehad.

(*) Uit een nieuwen verzenbundel die eerstdaags verschijnen zal.
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Steeds gaat mijn hope in vrees verbangen,
steeds wekt uw lach de heugenis
aan duister leed en diep verlangen
naar wat niet te bereiken is.
'k Voel, lijk ten spiegel van mijn oogen
de trage goude zonneval,
dat, al te vroeg deze aard onttogen,
me uw levenslicht ontzinken zal...
Moet liefde, onnut, zich zelf verteren?
Brengt elke vreugde een bittren hoon,
en blijft in deemoed steeds te ontberen
van alle liefde 't laatste loon.

II
Nachtliedje
Wat verre en diep gedempt geschrei,
wat bang gesnik ontwekte mij...
Ik hoorde in slaap en eenzaamheid
gelijk een kindeke, dat schreit.
Mijn handen en mijn aangezicht
zijn bleek in 't roerlooze licht;
en 'k zie me zelve vreezig aan,
ten spiegel, klaar van stille maan.
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De nacht en roert; en, in de straat
geen stap, die door de stilte gaat;
maar zwaar klopt 't angstig hart me als lood,
of stond ter deure een man in nood.
Riept gij, mijn meisje, hebt gij geweend,
heeft door den nacht uw stem gesteend,
daar ge eenzaam ligt in 't verre land
en ziekte uwe oogen open brandt...
Ik hoorde in slaap en eenzaamheid
gelijk een kindeke dat schreit.

28-12-11
Aug. van Cauwelaert
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Over Parijs
(uit mijn dagboek)
Na het sluiten van het Louvre, het hoofd, half dronken van te veel genoten heete
wijnen, ben ik traagjes naar de Notre Dame gekuierd en op de torens geklommen.
Het zicht van op de hooge terrassen is iets onvergetelijk. Het heeft niet die
eigenaardige bekoorlijkheid der zichten van uit onze torens in oude vlaamsche steden
met die groezeling van roode en blauwe zadel-daken, kleine kronkelende straatjes
en daar rond, in de verte, de groene velden en boomen in 't verschiet tot aan de einder.
Hier, zoo wijd de oogen dragen, niets dan huizen die wegduiken als een zee aan
den horizon, met platte daken en duizende schouwbuizen die omhoog steken. Daarover
drijft een blauwachtige mist en daaruit steken op de ontzaglijke gebouwen, hier en
daar in de stad: de onafzienbare praal van het Louvre met zijn kolonnaden, de kerken
met hun koepels, het Opera, het Trocadero, de Eifeltoren, de groote triomfboog, het
groote wiel.
Daardoor loopt schoon de Seine waarover ontelbare bruggen liggen. Daaruit gonst
onophoudelijk als een zucht van de zee het groote leven der millioenen menschen
die bewegen in deze stad.
Ge kunt van den eenen toren naar den anderen wandelen over de gaanderij die
langs den voorgevel loopt. Hier staan die beroemde chimera's, wanstaltige gedrochten,
die de zonden verbeelden en met verschrikkelijke grijnzen de groote stad beloeren.
Het is eene fantastische en schrikbarende dierengaarde. Het zijn de levend mogelijke
gedaanten van een os, van een olifant, van een hond, van een jakhals, van een gier,
van een duivel, van een mensch maar vol van den gruwel der uit de vormen en
houdingen duidelijk sprekende wreedheden en ontaardingen eener allerlaagst
gezonkene menschheid.
Achterwaarts ligt daar onder U de pracht der daken met de gebloemde pinnakels
en de perspektieven der schraagbogen die, als de takken van een steenen woud,
harmonisch schijnen te groeien naar hoogten der koornis.
Ontstellend van indruk is die eeuwenoude grijze wereld van

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

410
steenen, zoo vol diepe en droeve ernst te midden het oppervlakkige leutige leven van
deze onafzienbare genot-stad.
Parijs is grootsch van aanleg. Huysmans in A Rebours en La Cathédrale spreekt van
nauwe, kronkelende stemmige straatjes. Hausmann is gekomen en heeft de
huizenmassa van Parijs onder de hand genomen en er door gekapt en gekerfd met
een niets-ontziende, reusachtig-denkend en - vormend dwingeland - geweld. Het is
nu de stad der verre perspectieven. Van stonde aan is het hier een spel uw weg terug
te vinden. De straten loopen koninklijk naar verre hoog-op-bonkende gebouwen of
slanke zuilen als de collonne Vendôme en de collonne de la Bastille, die ge op een
half uur afstands ziet staan en als groote bakens.
Onder de schoone perspectieven is hier de avenue de l'Opera. In de diepte steekt
de gouden kroon omhoog die de koepel is der trapzaal. Daarachter en daarboven
wordt het gebouw voortgezet in den vorm der grieksche tempels met fronton. Hoog
in top rijst Appollo die met wijd-uitgestrekte armen een gouden lier op de lucht houdt
geheven. Op de hoeken steigeren bronzen paarden die met opgestoken hoeven den
hemel gaan beklauwen.
Een ander prachtig vergezicht is dat van af het Palais Bourbon naar de Madeleine
toe, overde brug der Seine, de Place de la Concorde met den Obelisk en de rue Royale
tusschen de hooge zuilen der ministerie gebouwen in de rue de Rivoli. Die grieksche
tempel in de diepte besluit den einder met zijn grootsche zuilenrij.
Maar het meest imponeerende gezicht is dat van uit het Cour du Louvre, door de
glorieuse gebouwen der Tuïlerieën, over de Place de la Concorde, door de breede
laan der Champs Elysées, met haar bosschen van boomen op den triomfboog l'Etoile.
Dat strekt zoo wijd, zoo wijd, dat die ontzaglijke praalboog maar nauwelijks meer
zichtbaar is op den hemel als eene blauwe nevelachtige verschijning.
Het leven in de straten is hier prachtig van drukte en beweging. Hier is altijd zooveel
volk op de been als er bij ons alleen met stoeten en plechtigheden te zien is. Voeg
daarbij het aanhoudend verkeer van zware rammelende omnibussen met drie paarden
bespannen en vol geladen met hoopen menschen tot boven toe, de snelrijdende en
daverende autobussen, de fiacres met hun belgerinkel, en ge zult een gedacht kunnen
vormen van het gonzend gedruisch dat hier overal wordt vernomen. Die beweging
houdt niet op met den avond, als alles in schitterend licht komt te staan, als
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de schouwburgen als vuurbakens in de verte zichtbaar worden. Zelfs als het gerij en
lawaai boven de straat wat vermindert, verneemt men eerst het gerommel van den
metropolitain onder den grond, dat is als een van ver aanrollende donder, wanneer
hij hier of daar onder een stille straat voorbij komt gereden.
Het is verwonderlijk 's morgens, bij de bureau-uren, die stoeten van menschen uit
den grond opgekropen te zien komen en 's avonds weer heele kudden in den grond
te zien dalen om met den ‘metro’ terug naar de buitenkwartieren te vertrekken.
De uitgestrekte makadam-vlakte van het ‘Parvis de Notre Dame’ vermindert den
machtigen indruk van de kathedraal die daar te lang op voorhand gezien wordt en
zonder nevenstaande gebouwen die het ontzaglijke harer verhoudingen zouden doen
uitkomen. Zij moet langs achter of opzij gezien worden om tot haar volle waarde te
komen van ontzettende steenen massa die als een gedrochtelijk beest uit de tijden
van den mammouth de omliggende stad schijnt te verpletteren.
Ik ben er nu al zoo dikwijls ingeloopen en nog blijft de indruk bij het binnenkomen
altijd even geweldig. Het is alsof ge van den helderlichten dag den duisteren nacht
binnentreedt, zonder overgang, zoo hevig is de tegenstelling van het licht buiten en
binnen de kerk. Maar die duisternis wordt stilaan een wonderbaar ontroerend licht,
waarin ge de zuilen ziet rijzen en in de verre diepten de paarsche ramen schitteren.
Ge stapt voort door dien nacht tot daar plotselings in de zijbeuken, op een verbazende
hoogte, die ontzaglijke rozen open bloeien, purper langs den noorderkant en roos-rood
langs den zuiderkant. Het zijn als reusachtige schilden van louter edelsteenen
amethisten, robijnen, chrysoprasen. In het koor trilt door de hooge ramen een toon
van oud-goud en in de laagte tusschen de zuilen die het koor sluiten is een geelachtig
paarsch lichtgeschemer. Naderbij gekomen, ontbranden de ramen tot een verblindend
vuurwerk.
Er staan er drie groote nevens elkaar in de kapel van het H. Sakrament die het
uiterste deel vormt van de kerk: het raam der profeten die over Maria hebben
gesproken, het raam van het leven der H. Maagd, het raam harer verheerlijking in
den hemel en op aarde. Het stijgen van schoonheid door die ramen is wonderbaar.
Bij de profeten zijn de kleuren nog gedempt en de teekening sober, het leven van
Maria wordt blijder en rijker van toon, maar de verheerlijking is een zang en een
jubel van kleuren zoo schoon dat de oogen als gefascineerd blijven staren en genieten,
onverzaadbaar.
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Het is dezen Zaterdag 10 December 1910 de vooravond van het eeuwfeest der Balie
of, meer bepaald, de honderdste verjaring van het decreet van Napoleon waarbij de
advokaten-orde hare vaste en tot nu toe steeds onveranderde instelling kreeg.
Ik had lust eens naar het ‘Palais de Justice’ te wandelen waar 's anderendaags groot
feest ging gehouden worden.
Het is klokke zes. Een fijne stuifregen valt zonder ophouden en doet het makadam
der straten blinken onder de bleek-gele schijnen der gazbekken en den breeden lichtval
der fel-laaiende winkelramen. Gezoef van slijk-speersende auto's die voorbij schieten,
hoefgeplof en belgerinkel van huurkoetspaarden, voet-geruisch en haastig beweeg
van gaande en komende menschen onder de arkaden der rue de Rivoli.
Ik moet de ‘Place du Chatelet’ over steken. Ginder op den lichtelijk begloorden
hemel en achter een wagend vool van regen rijst de sombere tour St Jacques boven
de woelige zee van logge wagens en wemelende menschen.
Voor mij uit klimt matig de glimmende rug van het Pont-au-Change met links en
rechts in de diepten de metaalglansen der geluidloos voortgolvende Seine. Van onder
den luifel van mijn regenscherm krijg ik Tanagra-beeldjes te zien en een kleine witte
Venus van Milo, die een bleek en huiverend Italiaanderken op de brugleuning heeft
uitgestald in het licht der gazlantaarns.
Ik geraak op den linker-oever. In het wenden op het Quai aux Fleurs moet ik
wachten voor eene van die zware Parijsche vuilniskarren die luid-bollend over de
kasseien de brug weer optrekt. Ik denk aan Curie die een morgend dat hij naar zijn
laboratorium ging zijn geleerd hoofd gepletterd kreeg onder een van die hooge plompe
wielen.
In de halve duisternis van de verlaten kaai liggen of staan gereekt verwarde struiken,
met aardklonten, en donker-groene kersboomen.
In de verte rechts rijzen op den hemel, ros-doorgloeid van de avondlichtende stad,
de donkere torens en de koepel van het Palais de Justice. Daar wordt het feest thans
voorbereid. Ik stap onder de sombere kappetorens door. Twee drie vensters zijn daar
boven verlicht. Het zijn lijk laaiende schietgaten in den nacht der torenwanden. Werkt
daar iemand? Is het misschien een scherpzichtige onderzoeksrechter die een moeilijk
enkwest met koppigheid doorvoert? Ik wend den hoek om onder het tour de l'Horloge
en sta plotselings voor de ijzer-vergulde grillie van het Paleis met in 't midden de
kroon en de koninklijke lelie van Frankrijk.
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Ik treed binnen. Een enkel oogenblik nog weerklinkt het gezucht der tramhoorns,
die over den boulevard rollen, nog even wuift een geur van benzine en geroosterde
kastanjes... ik ben in de galerie de la Sainte Chapelle waarvan ik buiten in 't
voorbijgaan de slanke naald had ontwaard, de pinnakels en de gouden engelgestalten
die op den hemel lijnden.
Ter rechter hand loopt de ver strekkende gallerie Marchande en heel in de diepte
is daar een felle gloed waarop donkere schimmen bewegen. Ik krijg het gevoelen dat
daar iets buitengewoons gebeurend is. Maar de gaanderij is zoo lang en ik aarzel op
die verre klaarheid toe te treden. Ik ga mijn weg door langs de galerie de la 1re
Présidence. De stilte van een kloosterpand. Hier en daar een licht dat zwak den gang
poogt op te klaren.
Ik geraak in het vestibule de Harlay. De monumentale trap stijgt opwaarts naar
het Assisenhof. De zaal is verlicht. Ik klim naar boven. Municipale wachten bewaken
de deur maar versperren geen toegang. De deur gaat open en even valt een felle
lichtschijn op de traptreden. Een vrouw daalt naar beneden. Zij heeft ros-blond
geverwde haren en draagt een buitensporige café-concert hoed. Zij treed voorbij en
ik riek een scherpe lilas-geur. Ik duw de deur open en ben op het Assisenhof.
De wachten bewaken een kudde van leegloopers en nieuwsgierigen die tegen de
staven der openbare omheining staan gedrumd. Verder ontvouwt de kleurige en
beweeglijke bloemhof van laatste-mode-hoeden. Zwarte advokaten-toga's liggen
zwaar getast in de gestoelten langs de wanden. Heel in de diepte liggen achterover
drie roode toga's in groote leunstoelen verzonken. Door den afstand zijn de gelaten
der rechters niet kennelijk in het licht der elektrische lampen onder de gras-groene
kappen. Het openbaar ministerie is aan 't pleiten voor de gezwoornen die zichtbaar
aan 't druilen gaan in de welige warmte van de maar schaars verlichte zaal.
Een jonge verlaten vrouw had een revolverschot gelost op haar ontrouwen minnaar.
Bezwarende omstandigheden der misdaad: den morgen voor haar moordpoging had
de ongelukkige in haar handzakje het wapen benevens een viooltuiltje geborgen...
Ter tafel van de overtuigingsstukken ligt een revolver, een handzakje en een verslenst
viooltuiltje, dat er uitziet als dor hooi. De beschuldigde, bleek en nietig, is neergezeten
tusschen twee wachten. Nu en dan gaan haar groote oogen opwaarts naar de witte,
verouderde gordijnen die de hooge ramen aan den overkant versieren. Vóór haar zit
een advokaat die een dossier doorzoekt. De prokureur is uitgepraat, hij
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schijnt voldaan en veegt zijn kaal voorhoofd met een witten zakdoek. De roode toga
zijgt neer nevens haar drie verwanten. De verdediger staat recht en begint te zeuren
met een neusstem. Ik ben toen buiten gegaan.
Terug in het vestibule de Harlay afgedaald, slaag ik de galerie Larmoignon in, en
daar krijg ik de plotselinge openbaring van de klaarheid die ik daar straks in de diepte
der galerie Marchande had ontwaard. De ontzaglijke salle des pas perdus staat heel
in vuur. Het licht leekt langs de muren de zuilen en de gewelven. Drie rijen van negen
witte kroon-luchters zijn er tusschen de zuilenreeksen opgehangen en dalen neer van
de gewelven. Prachtige gobelijnen behangen de wanden der zaal waar enkel nog
zichtbaar blijven, rechts, het gedenkteeken van Malesherbes en links het wit marmeren
standbeeld van Berryer, de toga open op een rendingote, het hoofd achterover
geworpen en de linker hand op het hart in een patethisch gebaar. Lange tafels staan
gereekt heel de zaal door om de talrijke genoodigden te ontvangen die uit heel de
wereld den oproep der Parijsche balie hadden beantwoord. De hamers van tapissiers
en timmerlie gaan druk in korte en klare kloppen. Deurwaarders en portiers zien het
werk na. Een advokaat in toga geeft aanwijzing en zijn handen in de broekzakken
fronsen de toga omhoog. Morgen zouden die tafels bedekt staan met witte ammelakens
en het licht zou glimmen in de kristalen roemers en het zilverwerk. Langs de hooge
draperijen in rooden vloer, die in reusachtige plooien zijn opgetrokken langs de
zijportieken, zou de stoet binnenkomen van den voorzitter der Republiek, zijne
ministers, de vreemde toga's de frakken en witte hemden die de tafels zouden sieren.
Het zou prachtig zijn. Thans gaf de nuttelooze praal der gobelijnen, en de overbodige
lichtgloed aan de ontzaglijke zaal een uitzicht van het festijn van Balthazar dat door
Barbaren gestoord werd die met schatten wegloopen of van een vreemde circus waar
de verhoogen gereed staan om een monster-vertooning van kunstemakers of een
wapenschouw van de kampvechters van Léon Cladel.
Ik ben weer langs de galerie de la St Chapelle naar buiten gegaan en, op den
boulevard van het Paleis, in een voorbijtrekkende taxi gesprongen. Ik laat mij
neerzetten op het Boulevard des Italiens. Orkesten zeuren achter in de open
koffiehuizen. Menschen zitten om de kleine ronde tafeltjes. De gezichten zijn vaal
en bleek onder het gele licht der gazbekken of het paarsche licht der elektrische
gloeilampen. Cigaretten rooken, kopjes koffie laten nauw-zichtbare dampwervelingen
ontsnappen, monden zuigen lange
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strooipijlen in limonaden met schilfers van glinsterend ijs. Ik ben bij Duval binnen
gegaan. Voor iemand die een tijd lang Parijs bewoont is het neerzitten in een
restauratie als een rust van de dagbezigheid, als een thuis gevoelen. De kelners
bewegen elastisch tusschen de smalle tafeltjes. Ik bestudeer een oogenblik de
spijskaart en bestel.
Het is vier uur en een zondag nanoen. Ik ben gaan wandelen in den hof der Tuilerieën.
Het is wel opvallend hoe al wat in Parijs openbaar gebouw of wandeling is vroeger
toehoorde aan de koningen en keizers. De hof der Tuilerieën, de hof van het Palais
Royal, het Louvre, waar vroeger enkel edellieden en edelvrouwen gezien werden,
staan nu wijd open voor het volk. Dat is toch wel de tastbaarste uiting van den
republikeinschen regeeringsvorm.
Ik wandel langs de middenlaan met de witte marmerbeelden. In de zijwegen slentert
hier en daar een rentenierken of een huisbewaarster-met-verlof, die musschen te eten
geven. Heele vluchten flodderen rond die goedhartige zielen, komen 't brood uit hun
handen pikken en vliegen mêe overal op hun traag slepend wandelingsken.
De groote ronde watervlakken om de fonteinen hebben gele en roode weerschijnen
van den avondhemel boven de stad.
Fijne en slanke dames bewegen licht en gracielijk. Roode broeken van soldaten
gaan voorbij, bedelaars staan te wachten of snoepen aan een ‘madeleine’.
Het is bijna niet mogelijk over de Place de la Concorde te geraken waar de
onafgebroken stroom van rijtuigen en autos voorbij komt, die van de Champs Elysées
in zinnelooze vlucht naar de rue Royale worden gejaagd.
Ik ben onder de naakte kastanjeboomen der zijlanen op een bank gaan zitten, juist
tegenover het Grand Palais, dat schitterend verlicht is voor het Automobiel Salon.
De lucht is bijna zoel ondanks den wintertijd. De onafzienbare kollonnade van het
paleis staat scherp afgeteekend op de roode schijnen van onzichtbare lampen.
Ik luister naar het onophoudelijk gerol van rijtuigen en auto's, het dof geplof der
paardenhoeven op den vloer der laan, het heldergerinkel der koetsbellen en van tijd
tot tijd het ver rommelend gedonder, dat uit de aarde dreunt en het voorbijrollen laat
vermoeden van den metro onder de laan.
In de vallende duisternis wordt het licht rooder achter de zuilen ginder in de diepte,
de immense glazen koepel van het paleis begint
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te gloeien in den nacht en 't is of dat hij elk oogenblik zal gaan bersten en naar den
hemel roode torsaden jagen van geweldig laaiende vlammen.
Het wordt als een Roomsch vizioen uit den brand van Nero. De zoeklichten op de
vier hoeken van het paleis doorvorschen den nacht met hunne fatidieke stralen. Zie:
daar gaan zij den gouden koepel der Invalieden over de Alexanderbrug verlichten.
Zie: een gouden vierspan steigert ginder hoog op den hemel en verzwindt in den
nacht.
Ik ben terug gekomen langs de kaaien van de Seine met al die bruggen in de verte
achtereen en zoo schitterend verlicht dat de hemel zelf licht blijft boven de stad en
het daarboven is als een durende maneschijn.
Het is aangenaam in de entreactes op de comédie française naar het kleurig beweeg
te zien der rijke dames in luxueuse toiletten met geflonker van edelsteenen en
aigretten, tusschen de zwarte habieten der heeren.
Het is een ordelijke wemeling over de roode tapijten door de schitterend verlichte
wandelzalen. Ge moet dan boven die hoofden den bekenden grijnslach zien van
Voltaire die daar in zijn marmeren zetel als oude verbitterde man vooroverleunt.
Bij het uitgaan van den schouwburg staat het groot vestibul vol lakeien in livrei,
die op hun meesters wachten. In al de aanpalende straten, honderd meters ver, staan
de rijtuigen en de auto's om de menschen weg te voeren. Het aankomen en wegrijden
van elk gespan wordt streng geregeld door de agenten, den korten witten stok in de
hand. De straat loopt vol van heeren met hooge hoeden en hagelwitte cols, die uit
hunne pelsen frakken lichten. Vrouwen in prachtig-kleurige mantels met opgefronste
rokken zoeken naar hun rijtuig of roepen een voorbijslenterend koetsier.
Op het Opera is dat uitgaan nog mooier. De zuilen gaanderij die langs den wijden
voorgevel loopt is verlicht door onzichtbare lampen die een eigenaardig
wit-groenachtig licht verspreiden gelijk daglicht. Dat geeft een buitengewoon schoone
indruk achter de zuilen en de gebeeldhouwde fries. De marmers en de steenen krijgen
hunne natuurlijke kleur. Het is of de dag blijft voortduren in dat groot gebouw, door
den nacht. Aan de voor- en zijgevels staan kurassiers te paard met blinkende harnassen
en hooge helmen met lange haarbossen, om het verkeer der rijtuigen te regelen. Dat
geeft een grootsch uitzicht en betuigt den eerbied waarmee het opera hier omringd
is als de eerste kunstinrichting van Frankrijk.
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De stad was hier twee dagen zonder licht ten gevolge der werkstaking der électriciens.
De ville lumière was geworden de ville ténèbres. Het was aardig om zien hoe de
chike cafés als Café de la Paix, Grand Hôtel enz. verlicht waren als in den ouden tijd
met een simpele kaars op een kandelaar of in den hals van een champagneflesch
gestoken.
Andere cafés als Café de Paris in de avenue de l'Opera hadden verlicht met
venetiaansche lantaarns en dat gaf een vroolijk carnaval-uitzicht.
In kleinere herbergen en winkels waren er kaarsen in aardappelen gestoken die
tafels en toogen met gelen schijn begloorden.
Een belofte van lente is in de stad gekomen. Het is hier zoo zonnig en zoo warm dat
het waarlijk heerlijk is door de prachtige hoven en lanen te kuieren waar overal de
eerste bloemen van het seizoen reeds worden aangelegd en waar de boomen volop
beginnen te botten.
't Is nu eerst dat de stad schoon begint te worden. Vroeger was het zicht overal
begrensd door dampen en mist. Nu zijn de verste perspectieven helder verlicht. Al
de gebouwen die vroeger maar van nabij te bekennen waren staan nu wijd en zijd te
zien overal. Bergen van huizen worden ontdekt op de verhevenheden der stad. De
Seine vroeger met smoor bedekt, loopt helder nu en wijd met haar groen en snel
vlietend water onder de ontelbare bruggen die omhoog welven als trotsche praalbogen.
Te Montmartre in het cabaret ‘les Truands’ ziet het eruit als in een roovershol.
Wanstaltige figuren van bandieten staan rondom op de wanden geschilderd. Voor in
de zaal is een tooneel waar danseressen en liedjeszangers verschijnen. De dienst
wordt hier waargenomen door een soort struikroovers in kleurige middeleeuwsche
kleederdracht. Elkeen die binnenkomt wordt, hoed-af, begroet met den naam
Monseigneur, heel ernstig en met een diepe statige buiging. Het klinkt er aanhoudend
van ‘duc’, ‘comte’, ‘duchesse’. Daar even ging de deur open voor een jong paar, en
de deurwaarder kondigde aan: ‘une dame du monde avec son valet’. Daarna verscheen
een bejaarde dame met een oude heer en het klonk: ‘madame la duchesse avec un
prince du sang, recevez taverniers!’ Door de zaal gaan af en toe de geestige
kwinkslagen der bandieten.
Daarbuiten op de Montmartre-laan gloeien de roode en groene draak- en
duivelsoogen in den gevel van het cabaret de l'Enfer.
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Daarneven glanst het blauw en roos portaal van le Ciel en duistert wat verder de
zwart-gesloten rouwgevel van ‘le Néant’.
Rond de Place Pygale en in de aanpalende straten branden geel de ramen der
nacht-cabarets waar de soupers worden opgediend. Zware daverende autobussen
komen het plein opgereden. Huurkoetsen en taxi's bewegen op en af onder het
verblindend licht der gloeilampen voor het ‘théatre de la Cygale’, waar de
laatst-nieuwe revue werd opgevoerd. Menschen wemelen lijk donkere schimmen op
den lichtgloed. Ginder ver steekt de ‘Moulin Rouge’ zijne roodgloeiende wieken op
den donkeren hemel van Parijs. De licht-reclamen schitteren als robijnen en smaragden
boven de hooge gevels en op de duistere lucht worden, als met onzichtbare handen,
groote namen in vuurletters neergeschreven, terwijl lichtslangen er om heen krullen
en beurt om beurt ontbranden en verdooven.
Het is eigenaardig hoe bijna iedereen hier mooi gekleed gaat. Het is als een strijd
om zoo keurig mogelijk onder de oogen der menschen te komen. De fêtards met glad
geschoren gezichten, de cigarette in een hoek van den mond, dragen met zwier hunne
in de heupen passende jassen en zij hebben een manier van den hoogen hoed achteloos
en wat achterover op hun hoofd te zetten. De Parisiennes zijn verschijningen van
gratie in hare elegante toiletten. Alles zit bij haar zoo passend en onberispelijk. Boven
de overvloedige pelsen achteloos om het lijf gewikkeld komt het kleine gezichtje uit
onder den zwierigen weelderig bepluimden hoed.
Overal is die indruk van luxueus leven: de winkels langs de avenue de l'Opera en
de rue de la Paix zijn als eene bestendige tentoonstelling. Juweelen, - ringen,
diademen, en halssnoeren, - met ongekende pracht en schittering van paarlen en
edelsteenen, liggen te glimmen op het bleeke ivoor-gele veloer, achter de glanzend
verlichte spiegelramen. Er staan prachtige schilderijen van oude meesters, marmers
en bronzen van Rodin bij de kunstverkoopers. Er zijn porseleinmagazijnen met
Sèvre-vazen en Kopenhaagsch porselein en émaux van antieke en hooge waarde. Er
zijn éventailswinkels met zeldzaamheden in dit artikel die tot duizend franken en
meer het stuk kosten. Dat geeft u overal een gevoel van weelde, want die dingen
worden gekocht en dezen avond, misschien in een loge op het opera, is daar eene
demie-mondaine die met een achteloos gebaar dat keurig in miniatuur-geschilderd
éventail van een Madame de Pompadour voor haar gepoudreerd gelaat doet wuiven.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

419
Ik ben nog eens naar het Louvre geloopen. Ik ben door de beneden-zalen de sfinksen
en kolossen uit Egypte, de reusachtige leeuwen met menschenhoofden uit Assyrië
en de marmerbeelden uit Griekenland zonder aandacht voorbijgegaan. In de verte
was daar op het donkere der wanden de witte eeuwig-bekoorlijke verschijning der
Venus van Milo. Ik ben den trap opgestegen onder het geweld der vooruitvliegende
zegepraal van Samothrace, die daar verminkt en toch zoo almachtig op haar hooge
geelmarmeren voorsteven staat. Ik heb op het eerste verdiep het kleine deurtje
gevonden dat mij rechtstreeks voert in de zaal der italiaansche primitieven en voor
de schoonste schilderij uit het Louvre, de hemel van Fra Angelico.
De H. Maagd in blauwe mantel wordt gekroond door Jezus in rozig-purper kleed
en diep blauwen mantel, onder een troon baldakijn van azuur en goudlaken. Overal
zingt het blauw in teere en diepe tinten. Het is de blijde hemel. Daarrond zijn de
maagden, de heilige vaders en patriarchen in mantels, zacht steen-rood, blauw, groen,
rozig. De haren zijn blond als zomerkoren, als het goud van heilige vaten en aureolen.
De handen zijn innig te zamen of open van stille verbazing over de schoone kroning
boven de negen trappen, die flonkeren als regenbogen, als kostelijke mozaïeken, als
dooreen-wemelende vlammen. Rond den troon zijn de engelen die de snaren tokkelen
en de vedels strijken, terwijl de lange bazuinen opsteken in het azuur van den hemel
en de vreugd van het heilig hof en de glorie der hemelkoningin verkonden. De
aangezichten zijn wit van een zielezuiverheid die niet meer van deze aarde is. De
verrukking zijgt als een licht uit de oogen die open zijn in gebed dat nooit endt en
dat is als een lach.
Ik wilde wel, als de tijd daar is, dat dit vizioen het laatste mocht wezen dat ik te
zien vermag als ik mijn oogen zal sluiten voor eeuwig.
Jozef Muls
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Uit het Boek der Veropenbaring
Hoofdstuk IV (2-11)
Et ecce sedes posita erat in coelo et supra sedem sedens.
Joannes zag - (Hoe ben ik zoo vermetel
te zeggen wat hij zag!) - hij zag een Zetel,
en, op dien hemeltroon, Eén, die geleek
Jaspis- en Sardis-steen. - Zachtgroenend toog
daarrond 't smarragd van eenen regenboog.
Daaronder vierentwintig Ouderlingen
op zetels, die den Opper-Troon omringen.
Zij droegen blank gewaad, en, op hun hoofd,
een kroon van goud wiens glanzen nooit verdooft.
En van den Opper-Troon ontsnappen vlammen,
en bliksems, en gebeuk van donder-rammen,
(symbolen van Gods majesteit en macht;)
en, vóór den troon, de zevensterre-pracht
der zeven-lamp: Gods geesten alle zeven.
En, vóór den troon, zag hij de gratie leven
der lenige levenszee: 't kristaal te klaar.
Hij zag Mensch, Rund, en Leeuw en Adelaar,
vier wezens, met zes-vleugelen-vol-oogen,
rondom den troon elk naar zijn aard gebogen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

421
Zij zongen dag en nacht, en keer om keer:
‘Is heilig, heilig, heilig God de Heer,
De Almachtige Gewezen, Zijnde, Zullende!
Zoo zongen zij den hemel stâag vervullende
met heerlijkheid en eer en dank, gewijd
aan Hem, die troont, en leeft in eeuwigheid!
De vierentwintig Ouderlingen vielen
dan neer vóór Hem, vóór wien 't Heelal moet knielen
en wierpen biddend neer voor Godes Troon
hun eerbiedwaardigheid en gouden kroon,
al zeggend: Heer en onze God, uw eere
uit heerlijkheid, en onze dank vermeere,
gij die 't Heelal, en wat er in is, schiept,
en tot uw eigen roem in 't leven riept!

Verzuchting
Joannes zag U, God de Vader
lijk Jaspis: sneeuwig' Heiligheid
Scheld kwijt, dat ik onvoorbereid,
en zondezwart U nader!
Joanes zag ù Sardis-kleurig:
Bloedrood om uw Gerechtigheid:
oh, straf mij niet onvoorbereid!
'k Ben om mijn zonden treurig!
Joannes zag smarragd omgroenen
uw Heilig- en Gerechtigheid:
Smarragd is uw Barmhartigheid:
wil u met mij verzoenen!
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Laat in den Boog - (ik ben gebogen!)
dien regenboog mijn ziele gaan:
en sneeuwwit zal ik vóór uw staan
en vóór uw vierige oogen!
Joannes zag des Levens golven
in 't helder Meer vóór uwen troon:
Verleen me door uw zoeten Zoon,
daarin te zijn bedolven.
Dan mag het lied der vier Figuren:
Mensch, Rund, en Leeuw en Adelaar,
en 't lofgebaar der Grijzen-schaar,
U prijzend, eeuwig duren!

Hoofdstuk V (1-10)
Ik zag in 't rechterhand van Hem, die troonde
een boek, dat zeven zegelen vertoonde:
zoo vast verzegeld was die rijke rol
met Gods geheimenissen overvol.
Ik zag een sterken engel, en zijn roepstem
klonk dreunend als de donder: Roep hem, roep hem,
die waardig is te ontsluiten 't zevenslot,
en 't geen besluit 't geheimnisboek van God!
En niemand in den hemel, noch op aarde,
noch in de hel bevond zich dezer waarde.
Ik weende danig; daar er niemand was,
die 't heilig boek mocht openen of las.
Ik hoorde een Ouderling me moed inspreken:
‘Ween niet! Eén mag de zeven zegels breken
de Leeuw uit Juda's stam, de Zegenaar,
maakt Gods verholenheden openbaar.’
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Ik zag, en zie, vóór Hem die troonde,
en bin' den kring der Dieren en Gekroonden,
zag ik een Lam, dat éénmaal wierd geslacht,
't Droeg zeven hoorns, en zevenoogen-pracht.
Ik zag hoe 't Lam tot bij den Heerscher kwam,
en uit diens rechterhand de boekrol nam.
Daar deed het Lam 't gevreesde schrijfboek open!
de vier Bestaansels lagen neergestopen;
de vierentwintig grijzen vielen neer
vóór 't Lam. Elks harpe trilt. Hun gouden schaal
zwiert reuken, (onze beên,) door Sions zaal.
Zij zingen een nieuw lied, en zeggen: Heere,
gij zijt het waardig, en het is uw eere
't verzegeld Boek te mogen opendoen!
Gij wierdt gedood, en bracht ons Godes zoen.
Uw Bloed heeft vrijgekocht, voor God, zoovelen,
als ieder stam en taal en volk u mededeelen.
Wij zijn, door U, Gods Rijk; geen onderdanen
der aardsche dwingelanden meer, die wanen,
dat alles vóór hen buigen moet. Wij zijn gewijd,
zijn Gods, en heerschen over aarde en tijd!

Verzuchting
Oh Lam, ik val met de Ouderlingen
eerbiedig vóór U neer!
Gij kocht me vrij van zonde en zeer
en ieder duivelsch dwingen.
Ik zwier met hen de wierookschale,
die reuk en bede u biedt;
en zing met hen hun nieuwe lied
in mijne Vlaamsche tale.
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Ik ben uit Vlaamschen stam gesproten:
Dien heeft uw bloed gewijd
om U ten allen tijd
te schenken hemelloten.
Oh Lam, sla 't Boek der Boeken open
't verzevenzegeld boek.
En blijft mijn naam u zoek; ...
ik hoop, en ik blijf hopen!...
Blijf zoeken, Lam, en gij zult vinden,
dat ik uw naam beleed,
en voor uw glorie streed,
U bovenal beminde.
Ik vreeze toch! Oh zeven zegelen,
voor een, die varend was
op Gods genadeplas
en toch geen vaart kon regelen
spijts uwe zeven geestesgaven,
die lichtten overal
en wezen naar den wal
der eenig-veilige haven!
Oh Lam, sla 't boek der boeken open.
Mijn angst, ... mijn hoop is groot:
want ik, hoe boos, ben rood
en door uw bloed bedropen!

Jan Hammenecker
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Nocturne
De Droeve
Ik zeg u, dat gij weg moet gaan!... Ga slapen!
Oh, duivelskind, oh Droefheid, die me sart!
Ga weg! Ga weg! En laat mijn arm hart
een poosje rust, een rustig poosje rapen!
Gij kermt, en doet mij kermen, zwarte smart!
Houd op, Ik heb op u zoolang gekeven.
Ik ben om u veel nachten opgebleven;
en, zooals gij, waren die nachten zwart.
De Vrede
Ik ben de droefheid niet. Ik ben de vrede,
die gij verstooten hebt, die sammelend treur,
en klinke-rammel aan uw zieledeur.
Doe open!... 'k Ril, ik, schamele kouw-gekleede!
'k Ben schamel; maar ik ben toch uwe Vrêe!
Wat hebt gij buiten mij, spreek op, bezeten?
Wat ik u was kan ik, niet gij vergeten.
De Droeve
't Is waar: zij nam al mijne vreugden mee!
De Vrede
Ik was uw gezellin, toen nijdig fluiten,
- vergeet het niet, - uw ooren tuiten deed.
'k Bleef u getrouw tot in uw diepste leed!...
Nu gij me missen kunt, houdt gij me buiten!
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Doe open! 'k Huiver in den wilden wild.
Ik hoor, - ook gij? - de schouw benauwelijk huilen,
en 't nachtelijk jammeren uit hondenmuilen!...
En dat ik toch uw deur niet open vind!...
De Droeve
Kom binnen, Kind!... Wilt gij nog binnenkomen?...
De Vrede
Zoolang ik Vrede ben!...
De Droeve
Ik ben beschaamd...
De Vrede
En ik ben fier, dat gij me wedernaamt!
Hoor, vriend, de winden zwijgen en de boomen!...
De Droeve
Oh Vrede, uw bijzijn is me goddelijk zoet!...
Hoe kon ik u, mijn eenigen schat, verjagen?
De Vrede
Nu moogt gij, vriend, nu moogt gij niet meer klagen.
Ik ben met u! Terug is alles goed!

Jan Hammenecker
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De Profundis
Ik ben niet heilig, Heer! Met de profundis-lippen
uit diepe ziel geweld laat ik dien zucht ontglippen.
Wie toch kan heilig zijn? Oh moeilijke stiel
te moeten wroeten in de diepten eener ziel.
Geen enkelen perel schier kan duikelend ik ontdekken.
Wat vindt uw oog er in dan pek en teer en vlekken?
Ik ben gelijk die stroom, van wien ik lezend vond,
dat zijne bronne brokken pek naar boven zond.
Hoe kan ik, Zuivere God, in perels pek verkeeren?
Wie zal mij, dompelaar, dit wonder kunnen leeren?
Oh, Gij die machtig zijt en goedertieren, zult
mij zoo niet laten met onedelheid vervuld.
Laat uit mijn ziele, fonkelende bovenbronnen,
perels uit Jesus bloed, en mijne boet geronnen.
Vermorzeld hef ik, Heer, mijn rouwvol smeekend hoofd
naar U, die redding aan uw Israël belooft.

Allerzielen 1913
Jan Hammenecker
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Vlaamsche Arbeid
Over Bouwkunst(*)
Kleuren.
De verschillende kleuren zijn het voornaamste hulpmiddel om te onderscheiden wat
wij zien.
Konden wij geen kleuren zien, dan waren wij half blind en zagen geen tiende van
wat wij thans onderscheiden. Zoo zouden wij b.v. op een wijd veld geen land van
lucht en geen gras van bloemen onderscheiden.
Het door verschil in kleur beter uitkomen van bepaalde deelen van een geheel
maakt die deelen eerst recht in hun schoonheid zichtbaar en verhoogt gewoonlijk
niet weinig den indruk die het geheel op ons maakt.
Stellen wij ons voor een groene klimopplant met de bekende groene bloesempjes,
welke plant tegen even groene schutting geleid is. Hoe oneindig veel fraaier is het
niet, wanneer men zich b.v. de schutting helder wit denkt, en begroeid met een plant
waaraan roode besjes of bloesems prijken?
In het laatste geval doet de kleur ons gemakkelijk in het tafereel, dat zich aan ons
oog voordoet, de ongelijksoortige deelen van elkander onderscheiden, (bloesems
van plant en plant van muur) terwijl in het eerste geval de kleur, die op alle deelen
dezelfde is, eigenlijk niets bizonder doet uitkomen.
In de bouwkunst zouden wij dergelijke gevallen kunnen voorstellen als een gevel
van rooden baksteen met roode voegjes, roodgeschilderd houtwerk en roode
dakpannen.
Hoe veel aardiger komt dan niet ons Paleis op den Dam, b.v. voor met zijn
bontgrijzen gevel, donkere voegen, helderwit raamwerk en blauwzilverig leien dak.
De contrasten zijn hier niet overdreven sterk maar genoeg om 't een bij 't ander
duidelijk te doen afsteken.
In het algemeen verhoogt het den indruk van klaarheid en rust, en derhalve van
schoon, als de kleuren de afzonderlijke deelen van een gebouw (b.v. baksteen, stukken
zandsteen, voegen, houten kozijnen, luiken, dakpannen etc.) tegen elkaar doen
uitkomen, en dit juist voldoende om ze behoorlijk

(*) Vervolg van blz. 381 nr 10.
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onderscheidbaar te maken en dus zonder dat een ot ander deel door te felle kleur de
aandacht voor zich alleen opeischt en zonder al te groote contrasten te vormen, welke
immers in plaats van een sprekend, een schreeuwend effect zouden veroorzaken.(1)
Tusschen wit als het volle licht en zwart als de afwezigheid van licht hebben de
verschillende kleuren afnemende intensiteit, waarbij de volgorde is: geel, oranje,
rood, groen, blauw violet. Geel de scherpste, violet de zachtste kleur.(2)
Wit spreekt van alle tinten het sterkst. Buiten schildert men witte banden om be
boomen; ook maakt men de deuren der landhekken wit, om bij avond den toegang
te kunnen vinden, daar wit zelfs in 't donker nog spreekt. Aan de loopplank der
schepen ziet men witte randen geschilderd, die de grenzen der plank scherp doen
zien.(3)
Dof zwart absorbeert alle lichtstralen en wordt dus eigenlijk niet gezien. Vandaar
dat de inkijk in een onverlichtte ruimte ons eveneens dof-zwart d.i. niets te zien geeft.
Vandaar ook, dat witte letters op een zwart bord gemakkelijker gelezen en op grooter
afstand worden gezien dan zwarte op een wit bord, (hoewel het witte bord op zichzelf
weer meer spreekt dan het zwarte).
Alles wat donker uitkomt op een lichten grond valt slecht in het oog en maakt
daardoor gewoonlijk geen aangenaam effect; het oog valt op den achtergrond en niet
op hetgeen op dien achtergrond geschilderd staat.
Piedestals b.v. behooren daarom zwart of van zeer donker materiaal te zijn, opdat
zijzelf zeer weinig spreken en de aandacht niet afleiden van hetgeen er op geplaatst
is.
Wanneer wij thans uitgaan van de gedachte, dat de kleuren de deelen van het
gebouw moeten doen onderscheiden, komt het allerzins natuurlijk voor, dat gedeelten
die door hunne grootte reeds spreken, zooals de muren en dakvlakken, geen wit of
schelle kleur behoeven om gezien te worden, daarentegen, dat de kleine gedeelten:
de voegjes, het raamwerk etc. wel een sterke kleur noodig hebben om niet geheel uit
't oog te vallen.
Wit is, doordien het boven alles uitspreekt, uitermate geschikt voor kleine
bouwdeelen.
Zoo ziet men aan onze oude gebouwen, die wij door landgenoot en vreemdeling,
om hun schilderachtig aspect hooren roemen, paarse of grijze

(1) Onze taal betitelt dat zeer karakteristiek, want men kan een voorwerp of versiersel, dat zijn
vorm in de schrille kleuren aan het oog kenkaar maakt vergelijken bij iemand, die luidkeels
uitschreeuwt, hetgeen hij op bescheiden toon had kunnen zeggen.
(2) Goethe noemt in zijn ‘Farbenlehre’ de eerste drie actieve, de laatste drie passieve kleuren.
(3) Een fraai en in ons land algemeen gebruik is alléén de uiteinden der stijlen van gewoonlijk
groen geschilderde houten hekken wit te maken. Het geheele hek komt door de goed-sprekende
witte uiteinden voor, zonder het schrille van een wit hek te hebben.
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muren, zachtroode of zilverig blauwe daken, daarentegen veelal lichtgeel houtwerk
en lichtgrijze voegjes tusschen de steenen.
Daarentegen herkent men bijna al het nieuwe aan eene in 't oog springende
protzerigheid in vorm maar ook in kleur.
Dit laatste b.v. doordat kozijn en ramen dezelfde gele kleur dragen als de randen
en figuren van gele baksteen, die op de willekeurigste wijze het muurvlak verbreken.
Dit zelf is, zoo al niet krijtwit, dan toch vuurrood; de kleine voegjes zijn met zwartsel
gekleurd of op andere wijze zooveel mogelijk weggewerkt, zoodat eigenlijk onderling
gelijke bouwdeelen tegen elkaar afsteken (gele en roode baksteen) en onderling
verschillende bouwdeelen (baksteenfiguren en kozijnhout b.v.) juist door de kleur
één lijken.
Daarbij komt nog dat de groote vlakken in een helle kleur prijken (schelroode
baksteen) zoodat deze zich geweldig aan 't oog opdringen, terwijl de kleinere deelen
door een gedempte kleur geheel verloren gaan. Ook misbruikt men de kleur als een
waar paardenmiddel om ‘afwisseling’ in de architectuur te verkrijgen, nl. door om
den ander vuurrood en helgeel bouwen van de gevels; dit komt helaas meer en meer
in zwang. Ook voor verschillende gedeelten van eenzelfde huis verschillende kleuren
van baksteen te gebruiken komt zeer in de mode; zoowel het een als het ander trekt
op een allerbanaalste wijze de aandacht.
Zooals wij gezien hebben verhoogt het het expressieve van een bouwwerk, wanneer
de onderdeelen, die een verschillende functie verrichten, en uit verschillend materiaal
samengesteld zijn, zich door verschillende kleur afscheiden.
Nu bestaan echter de verschillende onderdeelen meestal zelve weer uit kleinere
deelen (echter van eenzelfde soort) b.v. een deur uit planken, de muur uit steenen
een dakvlak uit pannen en ook hier maakt het een recht aangenamen indruk als deze
samenstelling door een lichte nuanceering der hoofdkleur duidelijker zichtbaar is.
Bij onze oude huizen is dat het geval.
Het vroolijk rood der pannendaken heeft daar allerlei nuances en lijkt als gestippeld,
terwijl ook de kleur der baksteengevels in duizend tinten van paars tot wijnrood het
oog verrast.
Ook onze oude muren hebben die levendige tinteling, die de schilders zoo gaarne
afbeelden.
Evenals in de Perzische tapijten de draden van één kleur, op den keper beschouwd,
toch van ongelijke kleur blijken, vindt men in den rooden muur van een baksteen
gebouw oranje, roode, bruine ja blauwe en gele steenen dooreen. Dit staat in de verte
onvergelijkelijk veel mooier en levendiger dan de zoogenaamd gesorteerde steen
onzer moderne gebouwen.
Letten wij eens op, hoe de muur er uitziet van het huis., waarin wij
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wonen. Het is alles één kleur, alsof al de steenen in één verfpot gedoopt waren. Dat
ziet er dan ‘netjes,’ maar eigenlijk innig vervelend uit, en geen schilder zal het in
zijn hoofd halen ons woonhuis voor zijn pleizer op het doek te brengen.
Bij oude huizen zijn de kleurspelingen deels ontstaan doordat men maar raak
gebouwd heeft, met verschillend gekleurde steen, deels heeft de tijd het zijne gedaan.
De oude pannendaken b.v. waren eerst effen rood, later werden zij bemost en vuil;
des winters is dit vuil er bij stukken afgevroren zoodat thans de oranjeroode kern der
dakpannen overal door groenachtige mostinten heen komt kijken.
Guido Gezelle heeft onze kleurrijke oude pannendaken in het volgend gedichtje
bezongen:
De oude roo dakpannen schijnen zoo schoon
schuren bedekkende en boeien,
laat er de zonne vanuit heuren throon
vierige vonken op gloeien.
Duister, zoo waren ze, een wijle geleên,
vunzig, oneffen bedegen;
deerlijk ontodderd en schamel, beneên
't vochtig gezijp van den regen.
Blijde nu blinken ze, in 't zadgroene veld;
schuren bedekkende en boeien:
'k zie mij zoo geeren, in 't zonnegeweld
de oude roo dakpannen bloeien.

Zooals we gezien hebben, is zwart het minst geschikt om den vorm van een bouwdeel
te doen spreken, en zwart als kleur op gebouwen over het algemeen niet fraai staat.
Over het algemeen, want een uitzondering op dezen regel maken b.v. onze oude
stadstorens. Met hun loodbekleeding die bij zwart af is, maken zij juist een ongemeen
fraai en rustig effect, doordien zij zich tegen de veelal witte wolkenlucht, als donkere
silhouetten afbeelen.

Duidelijkheid en Regelmaat
Weinige en groote bestanddeelen, dit zijn de eerste vereischten, wil een gebouw een
rustigen klaren indruk op ons maken.
Een gebouw kan voldoend gesloten wand- en dakvlakken en teekenende
hoofdvormen hebben, als het daarbij te onregelmatig of peuterig versierd is (of ook
in kakelbonte kleuren geschilderd) gaat het effect van rust te loor en daarmede dat
van schoon.
Te kleine vormen neemt men slecht waar en wat men slecht waarneemt, kan men
ook slecht mooi vinden.
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Sommige bouwdeelen b.v. onze tegenwoordige baksteenen zijn voor gebouwen die
men eerst op grooten afstand in hun geheel kan zien, te klein en het treft ons daarom
zoo aangenaam aan zeer oude kerken en kasteelen de groote baksteenen van vroeger
te zien, die behalve door hun gevarieerde tinten, ook door hun grootte veel duidelijker
spreken dan het kleine formaat, dat men soms toevalligerwijze voor restauratie er
vlak naast gebruikt heeft.
Dat de onderdeelen van een huis van niet te kleine afmeting mogen zijn, leeren
ons onze oude huizen ook, evenals onze voorvaderen een wijze maat wisten te houden
in het versieren.
Dit blijkt uit de wijze waarop men de witte zoogenaamde spekblokjes en banden
aanbracht in de gevels van 1550-1650 evenals de loofkrullen van later, of het
spitsboog-ornament van vroeger, overal is een zekere spaarzaamheid en grootheid
van vorm betracht.
Men moet ze zien, die bommen van kerken en kasteelen, met hun recht- en slechte
torens, die indrukwekkende erfenis onder middeneeuwsche voorouders. Soms is de
gloed der baksteenmuren gedoofd door een laag aschgrauwe pleisterkalk, soms zijn
de spitsboogvensters vreemd vervormd, de torens van grillige spitsen voorzien. In
hoofdzaak blijven ze imponeeren door klaarheid, duidelijkheid in samenstelling en
versiering.
Evenzoo ook die raad- en gildehuizen met spitse trapgevels, wier zacht rood wordt
verbroken door lijstjes en blokjes van geelwitte steen wier dikke gele kozijnen witte
vensters met kleine ruitjes omsluiten en waarin een effen groene plankendeur in
breeden eenvoud den toegang vormt.
Onrustig wil van een gebouw zeggen: het verstrooit door te weinig geordende of
te klein uitgewerkte detailvormen (of ook te scherpe kleuren) te zeer onze aandacht
dan dat wij nog rustig de samenstelling, den eigenlijken bouw kunnen beschouwen.
Niet alleen constructiedeelen doch ook versieringsvormen, die te klein of niet
eenvoudig genoeg zijn om goed te kunnen worden onderscheiden, op den afstand,
waarop men het geheele gebouw het best overzien kan, dragen niet bij tot verfraaiing.
Toch ziet men het dikwijls dat deze zijn aangebracht op een wijze, dat, als men den
gevel op eenigen afstand beschouwt, zij door schaduw of kleur sterk spreken en
daarbij te klein zijn of te oneenvoudig van vorm, om voldoende onderscheiden of
mooi gevonden te kunnen worden.
Zijn zulke ornamenten in grooten getale aanwezig, dan geven zij het heele gebouw
een wiemelend en (daar zij evenals een snel geprevel eigenlijk niets doen verstaan)
tevens onbeduidend voorkomen.
Een zekere ordening van onderdeelen moet in een bouwwerk bestaan om niet den
indruk van een warwinkel te maken. Toch wordt de waarde der regelmatigheid
dikwijls mijlen ver overschat en is regelmaat in zichzelf een dood element.
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Een juist beeld van de geringe waarde der regelmaat op zichzelf als oorzaak der
schoonheid, geven in het vervelende en leege effect dat zij maken vele kazernegevels.
Regelmaat is dan ook geen doel voor den bouwmeester maar evenals grootte van
vorm en tegenstelling van kleuren een middel om duidelijkheid te bereiken.
Daardoor alleen kan zij de schoonheid van een gebouw bevorderen, n.l. door den
rustigen aanblik van een samengesteld geheel eenigermate te verzekeren.(1)

Een greep uit de overweldigende massa gekunsteld in de nieuwe stadwijken: 3 × 4 gelijke huizen,
ongelijk uitgedost met topgevels, torens, enz.

Het moderne Stadsgezicht
Onze oude stadjes waren zoo pittoresk, niet door de trapgeveltjes zooals men wel
eens meende, maar doordat bijna iedere vorm, dus ook de topgevelvorm, er op zijn
plaats was.
In onze moderne steden zijn er in negen van de tien gevallen geen topgevels, of
zij zijn te onpas aangebracht d.w.z.: niet aan het eind van het dak.
Men krijgt daardoor niet meer den indruk van een aaneenrijing of groepeering van
huizen maar van een saamgebakken huizenmassa, die er overal zoowat hetzelfde
uitziet.
Dit onderscheidt de nieuwe stadsbuurten wezenlijk van de oude: De oude bestaan
over 't algemeen uit afzonderlijk gebouwde huisjes, de nieuwe daarentegen uit huizen
bij groote aantallen te gelijk gezet en onderling weinig

(1) Regelmatigheid en grootte van vormen vergoeden elkaars gemis in het teweegbrengen van
een rustig effect. Zoo maken versieringen die te klein zijn om behoorlijk te kunnen worden
onderscheiden, soms toch nog een tamelijk behoorlijk effect, wanneer zij alle precies in één
vlak liggen en de hoofdlijnen ervan uit cirkels of rechte banden bestaan. Ook het ornament
der oude middeneeuwsche architectuur maakte, niettegenstaande het soms op zichzelf moeilijk
te onderscheiden was, een rustig effect door de tenminste regelmatige plaatsing of herhaling
ervan. Omgekeerd leveren de oude gebouwen van den barokstijl het bcwijs dat onregelmatige
vormen mits zij zeer groot zijn, toch een rustige indruk kunnen maken.
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verschillend. Begrijpelijk is het dus dat onze bouwers het zich tevergeefs moeilijk
maken, den afwisselenden indruk van de oude huizenrijen in de tegenwoordige
massawoningen te leggen, en dezen het hun niet passend uiterlijk op te dringen van
afzonderlijke huisjes met allerlei topgeveltes in groote variatie.
Van dit wanhopige pogen getuigen voornamelijk de voorgevels. Opmerkelijk is
het, dat de achterkanten van vele onzer huizen er minder dwaas uitzien dan de
voorkanten, die dikwijls aan het wanstaltige grenzen.
Vooral onnatuurlijk is in onze nieuwe wijken het per se anders er uit willen laten
zien van overigens geheel gelijke huizen waarschijnlijk om daardoor de afwisseling
te verkrijgen die men wel eens in de oude huizenrijen heeft waargenomen.
Om dit te bereiken stalt men allerlei verschillende dakvenster- en topgevelvormen
boven de goot vóór een schuin strookje dak naast elkander uit, soms ook om het
andere huis een dakvenster en een topgevel (voor één en hetzelfde gebruik), soms
ook dakvensters in het midden en topgevels aan de kanten - ‘dwaas en leelijk’ is het
eenige wat men hiervan zeggen kan.
Dat men de werkelijke gelijkheid der huizen zoekt te verbergen door willekeurige
en onregelmatige plaatsing van in het oog springende bouwdeelen, zooals erkers,
balcons, torentjes of heele daken en dit speciaal aan de voorzijde der huizen, bewijst
dat men het schoon te veel zoekt in afwisseling, zonder zich te bekommeren om den
zin der vormen.
De oude huizenrijen hebben trouwens al zijn ze onregelmatig, gewoonlijk toch
niets grilligs, ieder huis op zichzelf is eenvoudig en van ongezochten vorm, het is
gebouwd zonder dat men gestreefd heeft naar bizondere regelmatigheid of
onregelmatigheid.
In de oude wijken bestaat de afwisseling geheel vanzelf, door de verschillende
hoogten der huizen en doordat elk huis zijn eigen bouwer had. Niet alleen de gevels
verschillen, maar de geheele huizen n.l. in de breedte, hoogte, indeeling, bestemming
en gebruik. Wanneer echter een aantal huizen gelijk en gelijktijdig gebouwd waren,
hadden ze ook gelijke gevels.
Het moderne stadsgezicht maakt in hooge mate den indruk van verwardheid.
De grootste vrees van menig bouwer is, dat zijn huis er te eenvoudig en wellicht
voor den leek te goedkoop uit zal zien. En niet om nut of noodzakelijkheid, maar om
het wat te ‘versieren’ maakt hij er dan maar heele topgevels, dakschilden en
tempelkroonlijsten aan, geheel doelloos, soms ook nog gekleurde banden dwars door
den gevel; dan nog een tierenlantijntje hier en een paar onzinnige fratsen daar, en
klaar is Kees.(1)

(1) Het zou zeer te wenschen zijn als onze bouwers tot het inzicht gebracht konden worden, dat
een versiering in de bouwkunst niet onafhankelijk van de constructie bestaan kan, en dat een
versiering ook niet iets mooi op zichzelf is dat men aan het huis aanbrengen kan en dat dan
door zijn zelfstandige schoonheid het huis opsiert, zooals schilderijen een wand, of een vaas
een schoorsteenmantel.
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Onze armoedige nieuwe wijken zijn eentoonig en vervelend; de rijke hebben een
onnatuurlijke afwisseling, die de onmacht der bouwers om iets dragelijks voort te
brengen des te duidelijker in het licht stelt.
Men zou van hun werk, dat soms handigheid en routine vertoont met Salomo
kunnen zeggen:
‘daar is een zekere slimme listigheid maar zij gaat niet recht’.
Wij leven in een tijd van bluffen en pronken, in een tijd, waarin laag wordt neergezien
op al wat eenvoudig is.
Onze huizen en straten, zij zien er niet meer typisch en gemoedelijk uit, zooals
die uit vroegeren tijd: zij hebben niets meer van den ouden eenvoud en rust meer
over.
De moderne winkelhuizen zijn klatergoudpaleizen, verguld en glimmend vol
flodderige krullen en bochten.
De villa's en woonhuizen onzer burgerij zijn in het klein nabootsingen van een
vorstenverblijf uit den pruikentijd of van een ridderkasteel, of wel het zijn moderne
gedrochten met deuren alsof er straks een giraf uit komt stappen, met spiegelruiten,
alsof men er dingen achter te koop uit moet stallen, met beeldhouwwerk en gekleurde
tegelschilderijen van nul en geenerlei kunstwaarde in de gevels; alles eraan schijnt
gemaakt te zijn om den niet bouwkundigen wandelaar te doen opzien van
verwondering.
De naïeve eerlijkheid in het bouwen, die in de oude steden zoo rustig stemt en
zulke oorspronkelijke stadsgezichten schiep, heeft plaats gemaakt voor een nuchter
scepticisme, zich uitende in het algemeen gevoelen dat het begrip ‘schoon’ een
bepaalde manifestatie van den mammon dus een kwestie van geld is. Meer geld,
mooier huis.De allermooiste huizen zijn dan natuurlijk in Berlijn, Brussel of Parijs waar voor
weelderige Opera, Rijksdag of Justitiepaleizen de rondgeleidende koetsiers de
vreemdelingen in verrukking brengen. Men maakt zich dan wijs, dat de bouwkunst
hier toch heel wat anders is dan in Holland en dat zulke prachtige gebouwen bij ons
maar niet te vinden zijn - alsof door het besteden van veel geld grootere kunstwerken
ontstaan zouden.
Van een groot deel der buitenlandsche luxe-architectuur kan men met een regel
van Vondel zeggen:
‘Maar ziet men op den geest, waarin alleen de preijs leijt
Dan vindt men haar ontbloot van rede en van wijsheid!’
Het is niet zoozeer, dat het nieuwe altijd de charme mist van het oude, maar de
nieuwere huizen zijn over het algemeen veel slechter van teekening dan de oude,
veel slechter dan de gewone timmermanshuizen van een eeuw geleden.Onze architectuur is afgedaald tot een geflans met dakjes en venstertjes en
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alle mogelijke bouwonderdeelen, waarbij er in het geheel niet op wordt gelet, om al
die dingen juist daar te maken, waar zij noodig zijn, en juist in dien vorm zooals men
ze behoeft.
Men is gewoon geraakt aan het slaafs uitvoeren van Charlatannerie-ontwerpen,
aan plannen van menschen die zelf niet de minste vakkennis hebben en het mooi
zoeken in vreemde fratsen en kunstgrepen.
Men haalt, onder den invloed van het parvenu-dom, den neus op voor datgene wat
het minst geld gekost heeft, voor het ongekunstelde en voor de hand liggende, waarin
alleen het mooi te vinden is.
In een mooie versregel klinkt ieder woord mooi; leest men echter de woorden niet
in hun volgorde, dus niet op hun plaats, dan doen diezelfde woorden ons niet meer
aangenaam aan.
Zoo is het ook met de onderdeelen der bouwkunst. Dezelfde details die aan een
oud gebouw soms den indruk van schoon teweegbrengen, maken een belachelijk
effect, te hooi en te gras aangebracht, zooals men ze aan onze tegenwoordige huizen
terugvindt.
Hier ziet men tot hun eigen spot zuilen waar niets op steunt, bogen die niets dragen,
‘blinde vensters’, strooken van een schuin dak vóór een plat, topgevels dwars langs
het dak, kerkramen aan burgerwoonhuizen, traptorens van een oud kasteel boven op
het plat van een revolutiekast.
Waar dan nog een enkele maal details op hun plaats zijn aangebracht, is hier hun
grootte en vorm gewoonlijk nog ongeevenredigd aan hun doel. Waar b.v. een
waterloop aan een huis noodig was ziet men in plaats van een goot een groote
kroonlijst getimmerd.
Waar men tegenwoordig weer moeite gaat doen, om zorg te besteden aan den
aanleg der steden, zal deze zich noodzakelijkerwijze moeten zien aangevuld door
een wederkeeren tot een betere bouwtrant, willen onze steden weer het oude schoon
herwinnen, of liever een nieuw stadsschoon in zich zien opkomen.
Wilde men bij het bouwen slechts alles zoo geschikt mogelijk voor het doel maken,
waarschijnlijk zou er weer langzamerhand een eigen fraaie en naïeve bouwtrant
ontstaan, evenals men die vroeger had.

Lichtwerking
Ik hoop mijn lezers door voorgaande beschouwingen de oorzaken van mooi en leelijk
in de bouwkunst eenigermate verduidelijkt te hebben, zoodat meer voorbeelden om
dit te toetsen voorloopig achterwege kunnen blijven en wij kunnen besluiten met
enkele opmerkingen over het licht waarin men gebouwen ziet.
Wij zien een bouwwerk nooit geheel op zichzelf, doch steeds in een
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omgeving en met een achtergrond. Het is in verband daarmede dat wij door de werking
van het licht en het daardoor ontstane kleur effect een afwisselenden indruk omtrent
het schoon van een gebouw kunnen krijgen.
Op een afstand lijkt een licht gekleurd gebouw bij zonneschijn in eenigszins nevelig
weer ijl en etherisch; des avonds als de zon er achter is ondergegaan, staat het als
een dichte zwarte massa tegen de ijle lucht.
Draagt een gebouw bonte kleuren, dan worden deze bij zonlicht nog schriller; bij
vollen maneschijn worden zij getemperd en maken soms een sprekend en tegelijk
rustig effect.
Schemering verwaast den vorm van een onrustig en overladen gebouw, dat hierdoor
tot een eenheid samensmelt; het middaglicht accentueert alles, ook overtollige en
leelijke vormen die nu te veel stem krijgen en den indruk van het geheel belangrijk
meer dan bij zachter licht, verstoren. In het algemeen werpt donker weer een sluier
over veel leelijks en flatteert de gebouwen aldus, terwijl sterk licht er achter het oog
van het eigenlijke gebouw aftrekt.
Het is verder een natuurlijke zaak, dat bouwwerken, geheel afgezien van hunne
kunstwaarde, als groote lichamen indruk op ons kunnen maken, vooral als donkere
massa contrasteerend met het licht.
Menigmaal ziet men een leelijk en opgedirkt gebouw prachtig afsteken tegen de
roode lucht der ondergaande zon, maar dan ziet men ook niet meer van het gebouw
dan een donkere schim met grillige uitsteeksels en inhammen.
De hoofdvormen ziet men het best wanneer men even na zonsondergang
voornamelijk bij helderen hemel een gebouw op een afstand beziet. Dan nemen we
alleen de hoofd vormen waar, niet afgeleid door den aanblik der details, dan zien we
verschil van vormen. Dan krijgen we een machtigen indruk van een waarachtig
kunstwerk zooals b.v. het Paleis op den Dam dat door zijn schoone lijnen met den
koepeltoren en de standbeelden op het fronton als een wonderschepping boven zijn
omgeving uitsteekt en die al het ware beheerscht.
Een bizonder schilderachtig effect maken bij avond de oude buurten der steden,
waar de huizen aan het water staan als donkere massa's en waarvan de geel verlichte
ramen, op het glimmend watervlak in lange strepen weerspiegelen.
‘Ik wandelde 's avonds door mijn stad
het water zwartvloerig. Elk huis had
zich van boven tot onder met rouw behangen’(1)

Het is dikwijls het lichteffect dat een stadsgezicht bizonder mooi maakt. Ook schilders
doen dit in hun stukken opvallen.
En zeker niet de architectonische waarde der gebouwen maar de ochtend-

(1) H. Gorter school der poëzie.
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zon deed Wordsworth in een gezicht op Londen het schoonste schouwspel ter wereld
zien:
‘Earth has not anything to show more fair:
Dull would he be of soul who could pass by
A sight so touching in its majesty:
This city now doth like a garment wear
The beauty of the morning; silent, bare,
Ships, towers, domes, theatres and temples lie
Open unto the fields, and to the sky;
All bright and glittering in the smokeless air.
Never did sun more beautifully steep
In his first splendour valley, roek or hill;
Ne'er saw I, never felt a calm so deep:
The river glideth at his own sweet will:
Dear God! the very houses seem asleep;
And all that mighty heart is lijing still(1)

Ook bij Shelley vindt men n.l. in zijn schildering van Venetië meer het natuurschoon
dan dat der bouwkunst:
Underneath day's azure eyes,
Ocean nursling, Venice lies,
A peopled labyrinth of walls,
Amphitrite's destined halls,
Which her hoary sire now paves
With his blue and beaming waves.
Lo! the sun upsprings behind
Broad, red, radiant, half reclined
On the level quivering line
Of the waters crystalline;
And before that clasm of light,
As within a furnace bright,
Column, tower and dome and spire,
Shine like obelisks of fire,
Pointing with inconstant motion
From the altar of dark ocean
To the sapphire-tinted skies;(2)

A.J. Kropholler

(1) Composed upon Westminster Bridge-Wordsworth.
(2) Lines written among the Eugeanean hills. Shelly.
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Tooneel
Driekoningen-Avond van Shaekespeare op ons Nederlandsch Tooneel.Het tooneelseizoen dat dit jaar openging is met dat werk uit het wereld repertorium
begonnen; en er ligt aanstonds eene gewichtige beteekenis hierin dat er in Vlaanderen,
waar de cultuur aan 't ontwaken is, zulke feiten van hoogere kunstwaarde wijzen
naar de omhoog groeiende kracht van ons wezen. Den Heeren Van der Horst en
Bertrijn, de zoo bevoegde als uitgelezen bestierders van onzen schouwburg, is hier
een blijk van dankbaarheid verschuldigd. De dagbladen en eene algemeene stemming
tusschen ons beste publiek hebben nog meer gezag aan hun loffelijk werk gegeven,
daar er overal gedrukt wordt op de uiterste zorg en de frissche inkleeding waarmede
Driekoningen-Avond hier opgevoerd is. De tooneelschikking, zoowel als de door
eerste artiesten uitgebeelde rollen, waren zoo verdienstelijk als maar mogelijk is. Mr
Van der Horst, die nevens een hervaren tooneelman, ook nog een zeer fijn bedeelde
erudiet is, was er toegeraakt werk van uit zijne classiesche indeeling naar meer
modernen trant te brengen. En zoo was de bijval van deze opvoering allerwarmst.
Maar eene tweede beteekenis ligt in deze gebeurtenis.
Het is de herleving, misschien beter nog eene hergeboorte van het tooneel in
Vlaanderen. Als wij rondschouwen om ons heen, en zien hoe langs vele kanten de
wilde massa van het flamingantisme de fijne uithoeken van ons wezen onverlet laat
en binnen het woelige bedrijf van veel getier en veel lawaai ‘beneden’, boven op de
bergen de stilte zoo alles verplettrend weegt, is het eene groote vertroosting de stille
en ontelbare pogingen gade te slaan, nu zij van alle kanten zoo vruchtbaar opdagen
om het diepste van onzen aard naar omhoog te delven. Wat op ons Nederlandsch
Tooneel te Antwerpen gedaan wordt, mag men bij die pogingen schatten als een der
daadzakelijkste tusschen velen. Sinds het bestuur der Heeren Van der Horst en
Bertrijn, die onzen Schouwburg naar de hoogte brengen, bezit men in Vlaanderen
een tooneel waar het beste werk met de beste zorgen wordt voorgebracht. De invloed
die hier van moet uitgaan, zal binnen korte jaren met meer klaarheid vatbaar worden.
Reeds stilaan dagen schrijvers op die zich voelen bekoren door de verhevene zending
der litteratuur die het volmaakst het leven en het diepst zijne vreugden en zijne
smarten uitbeeldt. Andere krachten kunnen zich opleiden naar de taak hunnen aanleg
daar heen te brengen waar eene toekomst voor onze beschaving lachend opdaagt.
En dan ook moet men hier wijzen op den plicht die in Vlaanderen 't volk heeft,
waar zij zielen ziet ijveren naar een nationaal doel, en levens zich ziet
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wijden aan zulke volksverheffing, geldelijk en geestelijk eene inrichting te steunen
die als eene as moet zijn waarrond breeder en breeder, en hooger en hooger ons
gansch wezen kan wentelen.Clemens Besseleers

Ontvangen boeken:
Van onze medewerkers:
P. Hilarion Thans.

- Omheinde Hoven
uitgave de Vlaamsche Drukkerij, Leuven.

Aug. Van Cauwelaert.

- Verzen, nieuwe reeks
uitgave Veritas, Antwerpen.

Emiel van der Straeten.

- Soedaneesche legenden
duimpjesuitgave Delille, Maldegem.

D. Van Haute.

- Parsifal, sage
Ark van Noë, tooneelspel
Rijmgedichten
Eenige gedichten
uitgaven van Kerlinga, Brugge.

***

Cyriel Verschaeve.

- Philips van Artevelde
uitgave Kerlinga, Brugge.

Pieter van der Meer de Walcheren.

- Mijn dagboek (1907-1911).

Leo Baaten.

- Gedichten
uitgaven van Paul Brand, Bussum.
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Zomerklacht
Was ist das Hertz des Menschen?
Goethe: Die Leiden des Jungen Werthers.
Weer voel ik weegen op mijn borst het looden leed; is 't nu omdat de zon herrezen
is? Zóó lichtloos trad de zomer in, zóó gloedloos schreed hij voort, in al te lange
dagen vol van grijs gebrek en veel te korte nachten waarin men den nood niet ziet,
zijn grauwe mantelzoomen sleurend over 't ziekgeregend modderveld; en uit 't
ontberen van den blijden luister en den warmen glans, zoo dachten we, ontstond de
weemoed die ons ziele nederdrukte.
En zie nu is de zon er weer; zij is gekomen over enkele dagen, onverwacht, als
een oud bekende wezen dat men vroeger nog wel zag, dan lang afwezig bleef in
verren tocht, maar nu in tropenland hertemperd en tot almacht er ontloken, in
noorderlandsche haven op een plotselingen morgen binnenvoer en schittrend overwon.
Is het nu goed in ons?
Wat wonder is zoo snel geschied.
Aanziet de pracht der Oogst-landouwen, één gulden zee, en hoe nu al de Lentehoop
tot deugdenrijkdom staat gedijd...
Aanschouwt de Zomerboomen toch, de wilgen en de populieren, getroept,
vereenzaamd of gereeksd in 't wit getier van 't licht, zij torschen in het laaiend vuur
hun volle milde weeldekroon, of dampen mede in de warme sluiering des lagen
hemels.
Natuur, ge lijkt me een vrouwe, die als ouderlooze meisje opgewassen in eenzaam
strenge huis met matte ruiten en een zware nagelpoort, er lang verborgen bleeft, en
nu op eens in zware vormen van een rijke Rubensvrucht, in blij verrassing op de
stoep verschijnt, omhangen met de pracht en glorie van uw schoone dertig jaren.
Mannen gaan uw deure langs, en zien u aan, en vol bewondring blijven staan, want
vroeger zagen zij u nooit aldus; misschien ontwaarde een van hen u eertijds eens 't
April, als kleine maagd met rein vertrouwen in haar open oog, en zeide bij zich zelf
‘die draagt
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beloften in haar schoot’; maar ging dan verder naar de donkre stegen waar zijn drukke
levensweg hem voerde en hij vergat u.
... En d' inzet van den zomer kwam en was zoo klam en kil, en gij ge waart uw
kamers bibbrend ingetogen; niemand zag u in geen tijden meer.
O zie! 't is d' oogst en gouden schijn en sperklend zonnevuur, en gij, ge staat nu
daar, o heerlijk beeld van uitgegroeide schoonheid. De jonge mannen blijven staan,
een schok in 't bloed, zien om naar u, maar gij, o fiere toren, ongenaakbaar, sterke
burcht van hoogen adeldom, en eik van schoonheid boven varenkruid, o gij, uw
trotsch is onafscheidbaar van uw koninklijke pracht; ge staart hun hoofden over en
niets en ziet ge dan uw eigen heerlijkheid op duizendvoudge wijs rond u herhaald
en uitgespreid in klaar vertoog.
- Mijn ziele, is 't nu goed?
Ach 'k hoor uw stem die klagend kreunt o kranke kind, en zegt: ‘Ach dat die rijke
vrouwe binnen ga in 't vaderhuis van Eeuwigheid, en dat de poorte toesla bachten
haar; ach dat haar voet geen spoor en late op dorpelen van Tijd; voer snel nu 't rijpe
deugdengraan in duistre schuren van vergetelheid; berg het in dichtgesloten schelven
van 't onherdacht verleden, en laat alleen de grauwe stoppel staan; hij spreekt van
ongenoten weelde, en herinneringen zijn meer duurbaar mij dan al de schatten zelf
die toch voor mij niet waren voorbestemd. -’
- Zoo spreekt mijn ziel!- Is 't goed dan kindje, zal het goed dan zijn?
Maar neen, de zomervrouw die is er nog!
Haar blauwe geuren hangen rond de zilvren wilgenwaaiers, en ze rijzen, ja ik zie
't zoo goed, langs straalbespatte en lichtomgoten stammen tot in populierenwemeling.
- Ach man die draagt mij, uwe ziel, weet gij dan niet de pijn die Zomervrouw mij
doet? doof toch het licht dat van haar oogen gulpt, vaag van het sappig ooft den rozen
levensblos af die haar stille glimlach er op maalt.
En zie toch man die lucht; 't is weer die sterke oneindigheid van vlekloos
oogstmaandblauw waarin d' almachtige zon des morgens stapt en klimt en klimt, en
opperheerschend er alleen regeert; dwingelande die zij is, en onverbiddelijke koningin,
en waarin zij des avonds met een roô belofte voor een nieuwen glorierijken dag te
dalen gaat.
- O, zieltje, kindje, kon ik 't maar voor u, 'k schoof grijze wolken in het zwerk, en
zond een jankend' windenjacht hen achterna,

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

443
en 'k doofde 't schijnsel, kindje toch, houd op met klagen, zeker en ik schudde 't ooft
van naaktgewaaide ellendetakken.- Ach 'k weet het man, dat niets, maar niets in uw vermogen ligt; doch laat me
klagen, klagen is mijn troost, en zegening mijns levens, want ik voel zoo diep in mij
die wonderbare smart die uit het niet gerezen, toch overal terzelvertijd ontstaat.- Och, kermend kindje, ja, ik weet het en ik hoor uw lijdenstemme; maar zoo menig
mensch die bad om zomerzon en rijpend licht en deugdelijken gloed.- Ja, man ik weet het, en 'k ben ook zoo eenzaam met mijn zomerklacht; ik ben
een treurend hangend bladje maar in d' uitgestrekte massa tusschen millioenen lustige
zusterhalmen op de onafzienbre dankbre wereldweide; en mijn stille steenend
stemmeke, het gaat alras verloren in het zwaargetoonde, triomfantelijke lied dat uit
de vroolijke aardekele schatert.
Maar man, gij hoort me toch, en moet me hooren, is 't niet gij moet, wellicht is 't
tegen wil en dank, maar hooren moet ge mij, want 'k spreek zoo dicht bij u; ja binnen
u trilt 't vaag geluid van mijne weeke klacht en 't echoot tegen klankengrage wanden
van uw hert; 't blijft suizen in uw hoofd, is 't niet mijn man, dit bevend zielsgeween?
- Ach ja - mijn kindje, ja voorwaar, 'k hoor alles, want te luisteren dwingt mijn
dichter-zijn, en ik versta uw wee; maar kom mijn wichtje, wees nu zoet; zie 't fel
geschijn vervaagt nu al; de hemelbreede klaterlach van 't licht wordt nu geleidelijk
zachter en nog zachter mondgemonkel; de schadwen lengen zalig uit en groeien
open, wen ze welig dalen nu van overal en nergens; 't laat licht voelt nu zijn
schuinsche kracht begeven; en de stalen sterkte van den puren trans vergaat in
perelgrijze en malve tinten vele; uit d' horizonten 't allen kant wast nu de deemstering
aan, ze nadert, nadert, en de verre boomen staan daar achter reeds verloren, als
eenzelvig met de paarse koeltedampen; nog komt ze nader, zie mijn kindje, hoe 't
vervaagt, vervaagt, en schemert reeds; voelt gij nu niet de stille donkre avond op zijn
zijden teenetippen dichter komen? De hagen van den boomgaard zie, 't zijn effen
zwarte muren reeds waarin geen weemlend lichtgespeel meer venstren komt.
Hoort gij nu niet, die 't onverneembaar hoort, 't geluidloos openvouwen niet van
d'avondmantelzoomen? Ze glijden over loover en de vruchten zijn onzichtbaar in de
duistere gestalten van de blârenreesems op 't getwijg.
Hoor goed, mijn kind; nu staat de donkerte al zoo dicht bij
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ons, en schuift nog nader steeds; een laatste floeren plooi rolt open; zie ik die u draag,
mijn ziele, sta in 't donker van den zomeravond; 't is zwarte kalmte nu alom - is 't
goed nu zeg?- Ach, man, gij wreede man, waarom van Zomer spreken? want louter boosheid
is 't, dien name noemen, zelf in d' avondstond. Nog staat op haren hoogen drempel,
trotsche Zomervrouw te droomen op dit uur.
Zie naar omhoog, weet iemand van wanneer, en hoe 't daar kwam? daar staan als
duizend en nog duizend lichtende getuigen van haar opperheerschappij, de
zomersterren dik gezaaid; want zomersterren zijn heel anders man, veel zoeter en
veel zachter is hun glans. Ze pinklen niet noch roeren lijk in vriezensnacht, maar
lonken vriendelijk en staren stil, arbeiden niet om te verdrijven al het dagenlicht,
volkomen duister wordt het immers niet des nachts, o man, en sterren weten nu haar
pogen vruchteloos en pogen niet, maar enkel zijn ze daar en stralen niet, alleenlijk
staren, staren doen ze, stille onbeweegbaar staren en verpinken doen ze niet.
En ook een volle zomermaan, lijkt aan haar zuster niet, een kerstmismaan die
winterkoning langs de leien banen ment; dan al met eens, 't wordt donker en de lucht
slaat open, met één sprong hangt 't glimmrend koper aan den laag-nabijen-einder.
Maar nu, ha zie daar rijst iets als een rijpe oranje-vrucht, rijst het wel wezenlijk?
blijft het niet onbewogen? is 't wel de maan? is 't niet de zomervrouwe zelve die daar
achter d' elskant ruglings ligt gestreken en uit een stroopijl, spelend, zachtjes zendt
een geluwroode bloem door 't moeilijk openpurprend peerlemoer der nevelkoepels?
Hoe lang duurt niet eer 't wezenlijke kennelijke tinnen maangezicht weemoedig uit
de wolkjes tuurt?
En hoort ge niet de Zomervrouw, zeg hoort ge niet, haar adem gaan uit zwaar
opwellend borstgegolf? hij vaart door 't loover, zonder wijken, slechts alleen met
luider, dan weer lijzer zuchten, hoort ge dat niet? Ach 't loover lokt hem, luistert,
fluistert mee en gaat dan zacht aan 't zingen op de maat en rythmus van haar
orgellongen. Horkt nu toe!- Och ja, mijn kindje, ik hoor ik hoor, maar vreedzaam is 't toch wel, en anders
geen geluid en rijst - nu niets meer zelf het loover slaapt allicht.- O man, gij die me draagt, de zomeravondstilte is vreemd. Het volle rijpe leven
hangt en staat alom, en 't leven lastig zonder roeren blijft; daar ergens in den tijd is
er een onverdeelbaar punt van evenwicht waarin 't volledig kallem is; een oorzaak
uit het niet
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gerezen; 't inhouden zelf misschien, gedwongen houding van te lang een oogenblik:
daar gaat het aan 't bewegen, beweging is geluid, doch onverneembaar eerst gelijk
't bewegen van één vezel zelf; een klein, ook vezelklein geruchtje ontstaat, doch 't
waakzaam sluimrend bladje dat 't verneemt, het gaat aan 't trillen, en 't begint te
zuchten, zuchtjes worden fluisterwoordjes; 't fluistert over aan zijn zusterblad op
eender twijg; een tweede gaat aan 't suizelbeven, 't eerste zwijgt nog niet, herhaalt
maar en herhaalt, en beiden ruischen 't verder op een naasten twijg. Twee twijgen
nu met twintig blâren zijn aan 't feezlen, frazlen 't samen over naar een tak, die zelf
aan 't praten gaat en 't wijsje babblend leert aan d' andre takkebroers, eenstemmig
medebuigend, tot geheel het speeltuig aan het neurieën gaat en groeind' tonen
overwuift op d' ander boomenorgels, en weer 't volle bladrenlied aan 't zingen is en
verder zingt; eenbaarlijk! harmonie!- Ach zielekindje toch.- Is dit uw laatste woord - o man - een machtelooze tegenklacht, en gaan we samen
nu den nacht intreden beiden ongetroost, en dan elkander 't wee toezuchten dat we
voelen heel dien bangen nacht?
- Kom, kindje, laat ons bidden, eene bede sturen tot de Rust.- Man, die mij draagt, bidt gij dan maar alleen, Rust hoort niet mij, Rust hoort
alleen maar menschen - niet allen even goed nochthans, liefst hoort ze menschen die
slechts eten-drinken-leven lijk hun broederbeesten.
Maar mensch toch zijt ge ook, gij dichter die mij draagt, en hoort de Rust uw bede
aan, 'k geniet ook van haar zeemen zalf; 'k woon in uw geest, ik koppel met uw geest
en samen baren wij 't gepeins; ik huize in uw hart, beheersch er rasschen en ook
trager slag; ik vloeie met uw bloed; ik luister aan den binnenkant des trommels van
uw oor; ik ture door het netvlies van uw oog naar buiten en zoo nu Rust, u
dichter-mensch, aanhoort, ik ruste ook. Richt dan uw smeekbee tot haar op.- En biddend zei ik, Rust, o Rust kom toch tot mij, en sprei uw donzen vleuglen
open.
Neem in fluweelgeschoeide-hand, mijn stadig kloppend hart, vouw zachtjes toe en leg dat kloppen stil; zet nu uw fijn satijnen vinger op de bron des geestes, op de
cel waar de gedachten borrlen, stelp die bron: strem zacht het ongeduldig stroomen
van het bloed.
Rust, doe mijn oogen dubbel dicht, opdat ik niet meer hoor, wat men in 't duister
klaarder ziet; stop nu mijn hersenooren af, opdat 'k niet meer verneem de vele scherpe
stemmen uit vervlogen tijden.
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Meer vraag ik van het leven niet; noch schoon, noch leelijk, ook geen goed noch
slecht, geen winter ook geen zomer, geen lachen of geen weenen, geen kermisdeun
noch allerzielenklacht, alleen maar U - o Rust en dat ge blijven moogt.- Rust hoorde en kwam in 't lijf; ik strekte dan mijn leden uit en voelde slaap zacht
dalen over mij.
Toen nog een stond, voor het volkomen kallem was in mij, deed Rust haar vlerken
weg.
- Ziel, zei ik, zielekindje - wat was de reden van uw eindloosdroeve zomerklacht
- gij zegdet niet?
Mijn zielekindje zweeg, of minstens hoorde ik niet haar stem in 't slaapverdoovend
lijf.
- Was-'t-niet-nu-'k-o-ver-denk-om-dat-de-Zo-mer-vrouw-zoo-liefd-loos-was?
Ziel zweeg.... Rust...
1-8-13
Albert Van Driessche
Berto Van Kalderkerke
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Op Reis
Jongens, nu naar Londen!
Goed, maar dat was eer gezeid dan gedaan. Wel stond er een trein vlak voor hun
neus zoohaast ze den steiger af- en de zeepoort doorkwamen, maar hoe ze met hun
drieën ook den trein langs liepen, van den kop naar den staart en van den staart naar
den kop, verwonderd nagekeken en vragend nageroepen door chef en kondukteurs
die haast hadden met 't vertrek, ze vonden geen passenden wagen want ze konden
geen wagen ontdekken met een III op. Eindelijk kreeg een kondukteur ze te pakken
en vroeg hun wat ze zochten.
- 3e klasse, zei Jakob.
- Is er niet, zei de kondukteur, maar tegen bijbetaling kunt ge mee.
- Wat vertelt hij? vroeg Isaak.
- Als we 7 of 8 frank bijbetalen mogen we op kussens naar Londen.
- Loop naar den weerlicht, vloekte Isaak, laat de rijke menschen maar vooroprijden,
wij hebben tijd.
De portieren gingen dicht, de trein floot en ons driemanschap keek hem na.
- Wat gemeene afzetters! zei Bram, ze spekuleeren op onze zee... vermoeienis om
ons erin te laten loopen, maar 't zal hun tegenvallen. Maar met dat al, wannéer kunnen
we nu van hier weg? Jakob!...
Jacob zag al uit naar een statiebediende, maar eer hij d'r een in 't vizier kreeg werd
hij aangeklampt door een minzamen heer die hen dadelijk en volledig terecht wees.
- U hebt een trein te 4.45 u., heeren, een bommeltrein, maar die vertrekt niet van
hier, die vertrekt uit een ander station. Ik ga
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juist dien kant uit, als u 't permitteert, zal ik u den weg wijzen. Komt maar mee.
Ze konnen niet misdoen met te volgen en al gaande gaf meneer ongevraagd
bescheid over vele dingen, eerst in 't engelsch en dan in 't duitsch, maar omdat hem
dacht dat een paar heeren van zijn geleide hem en malkander met onbegrijpende
gezichten aangaapten, beproefde hij het in 't fransch en toen klaarden de gezichten
op en Bram begon een belangstellend vraaggesprek tot groote ergernis van Jakob
die hem, omdat hij na zijn ondervinding te gemakkelijk lont gerook, een
welsprekenden elleboogstomp in de zijde gaf.
- Haal hem niet aan, Bram, vezelde hij in 't vlaamsch, die kerel is op centen uit.
En waarachtig, zoohaast ze aan 't station kwamen waar ze wezen moesten, betoogde
de meneer dat hij met zijn vrouw en kinderen niet leven kon van rozengeur en
maneschijn, waarop Jakob korte metten makend, hem een frank in de handen stopte,
waarop de meneer meesmuilend klaagde: ‘Máár zooveel van drie heeren!’ waarop
Isaak zich kwaad maakte en zei: ‘Ik heb nooit zooveel verdiend met een wandeling
van drie minuten’ en met wijde schreden op de stationsdeur toeging.
In de wachtkamer toetste Jacob zijn engelsch aan 't begrip van de buffetmiss en
klaarblijkelijk met goed gevolg, want de kopjes thee, die hij bestelde, verschenen
verkwikkelijk warm voor hen op tafel en de inlichtingen omtrent den trein, door den
wegwijzer verstrekt, werden hem reeds na de eerste vraag bevestigd. Althans, hij
nam het antwoord voor een bevestiging aan, want de miss scheen hém beter te
verstaan, dan hij haar - maar, om zijn eer op te houden, wachtte hij zich wèl zijn
twijfel aan zijn makkers te verraden.
- We kunnen niet mis, dacht hij, de eerste trein die voor komt staan, zal wel een
trein voor Londen wezen, Dover is immers 't einde van Engeland.
En zoo was het ook: te zijner tijd kwam de bommel voor en reed met hen het land
in.
Ze hadden plaats genoeg, een coupé voor hen alleen, en nadat ze al de berichten
en opschriften ontcijferd hadden die aan de wanden te lezen waren zetten ze zich
zoo gemakkelijk mogelijk. Maar Jakob rilde van kou, hij was nog eenigszins nat van
de zee. Maar hij was ook wijsgeer en wist dus dat redeneeren verwarmt. Daarom
nam hij het woord en sprak:
- Heeren, ge gaat nu naar Londen om kunst te studeeren, maar hebt ge met u zelven
al uitgemaakt wat kunst eigenlijk is?
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Zonder klare beginselen, zonder een helder inzicht in 't diepste wezen van de kunst
belandt ge nergens. Dan kunt ge net zoo goed aan den noodrem trekken, den trein
doen stoppen en terugkuieren naar Dover om met de eerste boot terug te varen naar
huis.
- Allemaal larie, vermeende Bram, ik kan wel een goed schilderij maken zonder
een goed schilderij te kunnen bepalen. 't Zit hem alles in 't gevoel en 't gevoel wordt
u aangeboren.
Jakob grommelde iets van ‘parels voor de varkens’ en ging voor 't raampje zitten
kijken naar de voorbij ijlende heuvelen en dalen, huizen en hovingen, maar Isaak
riep hem terug:
- Spreek op, Jaak, laat uw licht schijnen in onze duisternis.
- Kunst, betoogde Jakob, is levensopenbaring.
- Met uw verlof, zei Isaak, kunst is schoonheidsopenbaring.
- Goed, maar wat is schoonheid?
- Wat bij waarneming behaagt.
- Zoo zegt Sint Thomas, maar ik zeg duidelijker: schoonheid is leven, en schoonheid
scheppen is leven scheppen, en leven scheppen is, per slot van rekening, zichzelf
openbaren, uiting geven aan zijn persoonlijkheid; want een kunstenaar heeft geen
ander leven te geven dan zijn eigen persoonlijk leven, al wat er roert en beweegt in
zijn ziel, in zijn geest, zijn hart, zijn wil, zijn geweten, zijn gevoel, zijn verbeelding,
en 't zij hij het rechtstreeks uit zooals in de lyriek, of onrechtstreeks doordien hij
andere menschen, dieren of dingen bezielt, steeds is het alleen zijn innig, oereigen
leven dat hij uitstort. Alles Vergängliche ist ein Gleichnis. En of Potgieter nu zegt:
‘Onsterflijk maakt de oorspronklijkheid’, of Kloos spreekt van ‘allerindividuëelste
emotie’ of Van Deyssel ‘houdt van het proza, dat als een man op hem toekomt’ ze
bedoelen met verschillende woorden hetzelfde: kunst scheppen is zijn eigen leven
op bekwame wijze overstorten in anderen. De stof waaraan het eigen leven
waarneembaar gemaakt wordt, is geen hoofdzaak, is niet het wezenlijke; het
zoogenaamd leelijke: een hoop steengruis, een mestvaalt, een pad wordt schoon als
het drager wordt van menschelijk zieleleven. Maar des te meer komt er aan op het
gehalte van het geuite zieleleven zelf, op den aard en de waarde van de zich
openbarende persoonlijkheid. Een kleine persoonlijkheid schept geen groote kunst
en een goddelooze, zedelooze persoonlijkheid schept goddelooze, zedelooze kunst,
hoewel toch kunst. Hoe volmaakter persoonlijkheid, hoe grooter kunst - wel te
verstaan, indien de uiting ook volmaakt is, dat is, volmaakt opneembaar door den
bestemmeling. Jezus, het Vleeschgeworden Woord, is 't grootste kunstgewrocht dat
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bestaat, want het is de volmaaktste uiting van de volmaaktste persoonlijkheid. Het
Woord bestond van in der eeuwigheid, volmaakte uiting van den eeuwigen Spreker,
maar was alleen genietbaar voor den Spreker zelf: de Geest is die genieting in persoon.
Om opneembaar, bereikbaar, genietbaar te worden voor de menschen moest het
Woord menschengedaante aannemen. Christus, hoogste meesterstuk, is de hoogste
persoonlijkheid, en hoe meer een kunstenaaar zijn eigen persoonlijkheid op die van
Christus doet gelijken, hoe meer kans hij krijgt om een groot kunstenaar te worden.
Want, weet wel, een persoonlijkheid is opvoedbaar, al is ze in aanleg aangeboren.
Het Woord is neergedaald tot en voor het gánsche menschdom, maar het werd vleesch
uit een joodsche vrouw, in het joodsche land, handelde en wandelde naar joodschen
trant en manieren.
- Jakob! Jakob! waar wilt ge heen? Mijn hoofd duizelt als bij 't Sint Jans
Evangelie...
- Wel, ik wilde betoogen, dat een kunstenaar, ook al wil hij wereldkunstenaar
worden, 't best doet met, naar 't voorbeeld van den Oppersten Schepper, zijn zieleleven
te openbaren in de taal, de menschen en de natuur van het land dat hem naar geboorte
en opvoeding het naaste is, zijn vaderland.
- Dus: wees Vlaamsch om Europeesch, en Christen om groot te zijn.
- Ja, zei Jakob, en daarbij ken uwen stiel en beheersch uw alam.
- O zoo, zei Bram, ik dacht al dat dát niet noodig was. Maar zeg, Jakob, uwe
kunstbespiegeling zult ge mij moeten op een briefje schrijven, anders kan ik ze niet
onthouden, hoor.
- Dat hoeft niet, Bram, ge zijt onbewust op den goeden weg... Maar, als ik me niet
bedrieg, zijn we hier al in 't voorgeborgte van Londen. Mannen, maakt u klaar, we
moeten straks uitstappen.
De mannen maakten zich klaar, maar met het uitstappen moesten ze nog een heele
poos wachten. Wel reed de trein immer voort tusschen al maar huizen, huizen, huizen,
wel stopte hij nu en dan en Bram en Isaak vroegen ieder keer: Jakob is 't hier? Nee,
zei Jaak, als ge hoort roepen, of ievers leest: Charing Cross Station, daar is 't. Evenwel,
ten lange laatste, stopte de trein en dat wel voorgoed, want de portieren werden
opengegooid en 't was: alleman uitstappen, maar 't gebeurde niet in Charing Cross,
't gebeurde in Victoria Station.
- Dat is me nu een grap, zei Jakob, wat nu gedaan? Van hier uit weet ik den weg
niet, en 't is avond en 't begint te regenen.
- We nemen een taxi, zei Isaak, wien 't geld in zijn bil beet.
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- Spreek eens een politieagent aan, raadde Bram, die een vage herinnering had van
een krantartikel over de alwetendheid en gedienstigheid der Londensche politie.
Maar plots ontdekte Jaak in den wirwar van rijtuigen op 't stationsplein een omnibus
waarop Russel square stond.
- Mannen, daar zie, Russel square, dat is in de buurt van onzen square, gauw, d'r
op.
Hij holde voor en een minuut later zaten ze alle drie binnenin de kast en sjokten
straat in straat uit. 't Was onmogelijk iets van de straat te zien en den weg te volgen:
de ruiten waren nat en bedompt; zoo dikwijls de bus stopte spitste Jakob bei zijn
ooren naar wat de kondukteur de passagiers toeriep; maar telkens, ontelbare malen,
was 't hebreeuwsch voor hem, en hij begon al te vreezen dat ze er nooit zouden komen
of reeds hun doel voorbij waren, maar eindelijk was 't wel: Russel square, klaar en
duidelijk. Er viel een pak van zijn hart. Ze sprongen uit, de omnibus reed verder, en
daar stonden ze op een groot asfalten plein.
- Langs waar is 't nu? vroegen Bram en Isaak tegelijk.
- Langs hier, denk ik, zei Jaak na eenig aarzelen, volgens 't plan is 't maar een
minuut ver.
En ze gingen moedig het plein over en een straat in. Maar aan 't eind van de straat
kwamen ze niet op een plein maar aan een kruispunt. Jaak raakte uit zijn lood maar
zei niks. - We moeten alleszins links, redeneerde hij met het plan in zijn hoofd, en
hij sloeg links in. Maar na een kwartier loopens, werd het zijn kameraden te bar.
- Die minuut duurt lang, Jaak. Is dat een Londensche minuut?
- We zijn uit den koers, bekende Jaak, stilstaand, we moeten den weg zien te
vragen.
Den eersten meneer den besten hielden ze tegen. De meneer bedacht zich een
oogenblik, wees met den arm een straat aan en gaf een overvloed van aanduidingen
waarin het kletterhagelde van right's, left's en straight down's, en waarvan ze alleen
begrepen dat ze moesten gaan in de richting van meneers arm. Dat deden ze dan ook
en als ze dat een wijl gedaan hadden, spraken ze een werkman aan die hen een endje
liet meeloopen en dan voor zijn aanwijzingen met genoegen een fooi aanvaardde;
daarna zwierven ze nog een poos en toen gaven ze zich over aan de leiding van een
straatjongen, die ze op den duur voor de deur van 't onvindbaar boarding-hause bracht
en zich den koning te rijk achtte met de paar pence die hij kreeg voor zijn loon.
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Aldus na een half uur dolens en voor den prijs van een shilling bereikten ze van uit
de Russel square hun tijdelijk tehuis op den Torrington square. 't Hing in hun beenen.
Ook, nadat ze geavondmaald hadden, zochten ze hun respektieve bedden op, om
eerst na een verkwikkelijken slaap, kennis te maken met het huis en de stad.
J. De Cock

Mijn zoon...
Mijn zoon, komt ge nu weer naar mij?
Uw schoenen zijn beslijkt van 't modder van de straten.
Waar hebt ge 't zondagskleed van uwe vreugd gelaten?
Ge weent? Is 's levensakker dor? heeft wind en regen
het koren van uw droomen in de voor geslagen?
Kom weer tot mij, mijn zoon, dat gij den moederzegen
weer als een kruis op uwen mond kunt dragen.
Mijn boezem is nog warm, mijn zoenen zijn nog zoet
In mijnen haard brandt nog de roode liefdegloed
In mijne kamer staat nog 't bed van blij erbarmen.
In mijnen mond is troost, vergiffnis in mijn armen.
Wat kan de tijd? Wat kan het leed? Wat kan de zonde
aan mij? Mijn handen leggen 't linnen op uw wonden.
Gij zijt mijn zoon! Gij zijt mijn zoon! Gij zijt mijn zoon!

Lucien De Coster
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Van de twee koningskinderen
Ik heb het kasteel bij maneschijn gezien, het stond daar in zijn verlatenheid te
droomen. Alles was er zoo stil, en ik dacht aan die twee koningskinderen die daar
zoo tragisch stierven. Ik dacht aan Haar die eens het slot bewoonde in die verre tijden,
schoon, omdat zij zoo ver gelegen zijn van ons in het wondere land dat draagt den
droom-doorgeurden naam ‘Verleden’.
Het water lag breed en donker en vergeten; en 't is daar aan d'overkant in die kamer,
waarvan het venster op den somberen spiegel uitgeeft, dat het koningsdochterken,
wanneer de dag ten avond neeg, droomen kwam of bidden of weenen.
Het was ook daar dat ze wanneer, de nacht eenzaam en stil bleef, drie keersen
aanstak en ze zetten ging op het raam-kozijn.
Hij, de jongeling schoon, kwam dan van heel heel verre gegaan door die groote
velden die ik daar straks ook ben langs gegaan. Hij kwam het harte vol wonne, en
de drie lichtekens pinkten uit de verte hem heimelijk tegen in den laten avond.
Als hij dan dicht aan den waterkant stond, dan zag hij de koningsdochter voor haar
klein vensterken staan. Zij stond daar zoo minlik, dat zijn harte ontlook als een bloem
haren kelk voor de zon.
Het slot lag donker en eenzaam met dat breede water er rond. Alles sliep er in en
om, behalve een koningsdochter, behalve een koningszoon, en drie vrome
keersevlammekens die stonden biddend te waken in den nacht.
Hij staarde Haar aan, de schoone, de zachte, met een lichtkrans om haar lieflijk
gezicht.
Haar oogen zochten hem verder op de vlakke velden, tot zij de zachte klank zijner
stem hoorde, die zong zijn avondlied. Zoo kwam hij iederen avond en bracht zijn
lieveken d' avondgroet. Maar
Zij konden bijeen niet komen
het water was veel te diep.
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En dagen vergingen, en iedere nacht was wachten en verlangen, tot
op een nacht.
Het was een zomer nacht; de zware poorten waren gesloten en de brugge opgetrokken.
Langzaam, en een voor een, waren de lampen uitgegaan, en heel het kasteel lag te
rusten en sliep. Het was nacht nu, een drukkende, zwoele nacht, waarin men arme
bloemen hoorde zuchten. Dan kwam een heimlike, wachtende stilte, waarbij geen
looverken beweegt, en die alleen gestoord wordt door het vallen van een rijpe vrucht
in het gras.
De velden en de weiden lagen leeg en wijdsch in de stilte.
De koningszoon was van uit het slot zijns vaders heimelijk vertrokken als de
Venus-ster haar lampeken ontstoken had in de hemelverte. Hij ging al uren lang;
maar nu toch zag hij de drie keersen al die dat koningsdochterken had aangestoken
daar ze veilig heur lieveken zouden lichten tot haar.
Eindelijk was hij hier, eindelijk stond hij op den boord van het slapende water,
dat ligt om het slapend kasteel.
Wat klonk zijn stemme toch zacht als hij zong:
Mijn allerschoonste lieveken
Hier is uw minnekijn.

En zij, die allersoetste kwam voor haar klein vensterken staan, en ze keek naar het
donkere water, en dan over het water heen. De oranjeboomkens bloeiden in den
nacht, en verspreidden een streelende, licht bedwelmende geur. Er hong iets zoo zoet
in de lucht, dat het koningsdochterken er de oogen bij sloot, en haar harte, dat werd
daar zoo week. Ze voelden zich zoo dicht bij elkander in dien weelderig zwoelen
nacht; hun verlangen dat groeide, dat bloeide zoo hoog en zoo groot. En Hij zong:
O mocht ic dijn lippekens cussen
Mijn lieveken door desen nacht,
Ghi zoudet min herteken sussen
En het zouder di werden zoo zacht.

Zij luisterde liefdevol, en hare vingerkens gleden langzaam al over heur lippekens
rood. Ach was daar niet onder heur venster een water donker en breed, en ze zouden
bijeen nooit komen; dat water was veel te diep.
- O lieveken min lieveken ic ben er zoo droef,
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O mocht ghi in 't diepst
Van min herte daar zien,
Min vurig verlangen,
Min liefde bespien,
Ghi zouder ontdekken
Den rood gouden gloed,
Dien 't hart mi doet branden
En jagen min bloed.

O lieveke, o liefde. Wreed stil was het t' allen kanten rondom het kasteel; alleen aan
den hemel gingen er groote donderwolken voorbij. Zij gleden door de lucht als
reusachtige onheilsvlerken die het aangezicht van de maan verborgen en waarin
allengskens al de sterren versmoorden. Van tijd tot tijd snelde een ijllicht door het
ruim, en een lange huivering liep door de bladeren der boomen.
Het onweer naderde; in de verte hoorde men het rollen en ronken, vreemd en dof.
Wat ging er gebeuren. Het was of alles samen spande; ontzettend was het.
En met den naderenden storm groeide hun verlangen nog meer. Konden zij toch
bijeen maar komen, ze hadden elkander zoo lief, en hun hertekens waren zoo week.
Een lange bange trilling ging tusschen de boomen. Weer viel de stilte.
Het koningsdochterken sprak:
O Lieveken kunt de ghi zwemmen,
O zwemme dan ijlings tot mij
Zwem tot bij dees biddende keerskens
Die zullen di lichten tot mij.

En hij de koningszoon was jong, en van vreugde zijn harte hem open nu ging. Een
heldenmoed woonde in zijne borst; hij hield d' oogen gericht op het licht, en met
blijdschap en vreugde sprong hij in het donker water. Met heel de macht van zijn
verlangen naar haar; met heel de kracht van zijn edel gemoed heeft hij strijdend tegen
het valsche water gezwommen.
Het weerlichtte fel, een kwade wind stond op en blies er daar woedend de drie
keersen uit. En als de wind ze dood zag staan dan woei en dan gilde hij van louter
plezier, en sprong razend in het ronde als een razend dolle heks.
Het water dat sliep zijn droomlooze slaap ontwaakte bij het wilde gedoe.
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Het water, greep den koningszoon, en drukte hem vast aan de borst. Hij spartelde en
worstelde, maar het was al om niet, want de storm, het onweer en de donder braken
los en verdronken en versmoorden hem diep.
Ik heb dat slot bij manenschijn gezien, het lag daar stil als een tragisch schoone
herinnering; een van die herinneringen die we bezoeken gaan, als den avond schoon
is, en een weemoedige eenzaamheid ons tot mijmeren noopt.
Er heerschte vrede, en het was of er nooit iets gebeurd was.
Het slot lag te ruste, het water sliep, en het ‘kleine vensterkijn’ was gesloten.
Ik ben weer heengegaan in den nacht langswaar eens den koningszoon kwam, en
ik heb lang gedacht aan die weeke hertekens, en aan het water dat was veel te diep.
Magda Peeters
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De zang
Een meisje trad
langs 't gouden pad
der helling in de zonne,
een meisje blond
met lipjes rond
en blozend van haar wonne.
Zij zong een lied
en wist het niet,
want immer zong haar vreugde:
een lied van min
en lust er in,
dat vogelen verheugde;
tot d'avond zacht
van purperpracht
de bladeren deed ruischen
en 't blonde kind
ging in den wind
nu deunend weêr naar huize;
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daar langs het pad
al fluitend trad
een vlugge herdersjongen
en lachte zoet
hij gaf den groet
tot haar die had gezongen;
zij groette weêr
en zag omneêr
zoo schuchter voor den jongen...
zij stonden lang
en waren bang
terwijl hun harten zongen.
Toen iemand riep
en 't meisje liep
weêr weg van d'herdersjongen,
maar langs het pad,
als 't meisje trad,
nooit heeft zij weêr gezongen.

Emiel van der Straeten
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De oude Oudejaarsavond
Ziezoo, dat was weer gebeurd, vaten gewasschen, keukentje weer aan kánt. Die vette
vatenboel was eigenlijk je naarste werk.
‘O, heb jij 't theekleed al opgelegd? Dat helpt.’
‘Ja, anders moest je me maar weer storen. 'k Heb nog wat werk na te zien.’
En Bertha ging voort, ernstig en voorzichtig, nette blauwe streepjes zettend, waar
ze fouten vond, in het openliggend schrift, dat rechts op het stapeltje werd gelegd
bij de andere, nadat de op- en aanmerkingen onder de thema waren geplaatst.
‘Heb je nog lang te doen vanavond?’ vroeg Ant, zacht en bescheiden, in stil ontzag
voor haar zuster, de schooljuffrouw. Bertha hoorde haar niet. ‘Kan ik de theeboel
daar op tafel zetten?’
‘Ga je gang, ik ben er zoo doorheen’, en zij maakte alvast het tafelmidden vrij.
Toen Ant het mooie blad met 't goede stel erop neer had gezet, hier en daar nog
een stoel verschikt, een pluisje opgenomen had van het vloerkleed, ging ze zitten.
Ze voelde haar beenen. Nou maar effetjes rusten, hé hé!
Er was rust en orde in de kamer. Bertha zat daar zoo net en stemmig boven de
tafel te schrijven. Bij de kachel zat de oude man, ingedut, de krant afgezakt op de
knieën; op zijn rommeltafeltje lag de bril, met de zijstukken omhoog. Dat Vader
sliep, gaf een veilige rust. Regelmatig ging zijn hijgen en snuiven door 't vertrek.
Als de jongens nu maar niet zoo vroeg terug waren. Ze maakten den ouden man maar
onnoodig kribbig met hun lawaai. Als ze ook maar niet te láng wegbleven met de
boodschappen...
De stilte zweefde slaapwekkend om haar heen; ze look vermoeid de oogen, maar
wilde niet inslapen. Soezerig bleef ze denken. En weer dacht ze aan Moeder's sterven,
nog zoo kort geleden, aan al de narigheid van haar ziekte, aan de herrie in de familie,
tusschen Vader en Hein...
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Deinend zakte haar hoofd met het goor-blonde stijf-sliertige haar naar beneden, met
de grove boersche ooren en neus, met de dikke en fletse naar de oogen toe
omhooggebolde wangen, den ietwat manlijken boerschen mond toegeknepen en
vooruitgestoken boven de groote ronde kin, die in de halsplooien lag weggedrukt.
Tot slapen kwam het niet, verantwoordelijk als ze zich voelde voor alles en iedereen
in het gezin. Ze soesde maar zoo 'n beetje, de heldere en forsche handen, ruw van
alles aanpakken, als het moest, aan de vermoeid neergezakte mouwarmen, over elkaar
in den schoot. Rustig ging haar borst op en neer, het hoofd deinde zachtjes, de handen
bewreven elkaar af en toe, werden nu en dan verlegd.
... ‘Zouden Hein-en-Truus vanavond nog komen? En wat zijn Oom-en-Tante laat’
sprak het meisje, opstaande om de doorgewerkte schriften op te bergen.
‘Hé... zei je wat?’ vroeg Ant, de oogen openbrekend, opgeschrokken uit haar
slaapzit; en naar de klok kijkend zei ze: ‘Gut, 't is al bij half negen.’
‘Of Hein komt vanavond...’
‘Ik heb 't ze tenminste laten weten met de jongens... Hé hé, 'k was daar bijna
ingedut.’
En of ze nu veel had in te halen, ging ze bedrijvig door de stille kamer en heen en
weer naar de keuken, zette ze fruitschaaltjes en gebakschoteltjes gereed, ging ze
theewater opzetten, alles zonder de minste bereddering en voorzichtig, om Vader
niet wakker te maken. Ze was graag in de weer, Ant, altijd met lusten bezig in 't
huishouden, als er maar geen herrie was, geen ruzie. Daar was ze als de dood voor,
net als Moeder-zaliger. Als een schipper naar een smerige lucht keek ze terloops
soms naar den ouden man, die, nog net zoo, zagend zat te zuchten, af en toe behagelijk
snorkte. Iets van bitterheid, een vaag verdriet kwam bij haar op, een onlustgevoel
van nare leegte. 't Zou de eerste Oudejaarsavond zijn zonder Moeder. Och, alles was
na Moeder's dood zijn ouden gang blijven gaan, alles was hetzelfde gebleven; alleen
Moeder's stoel, op de oude plaats, bleef leeg staan, wachtend, kussentjes en sluimerrol
nu altijd even netjes, nooit meer zoo gezellig verfonfaaid.
Er werd bijna niet meer over de moeder gesproken. Ieder had zijn werk, ieder was
bang ook voor Vader, die na haar dood nog zuurder en snauwender scheen geworden.
Meer dan de anderen had Ant recht op waardeering en meer dan de anderen reden
tot bitterheid. Nooit echter liet ze iets hiervan gelden.
Meer dan de anderen was zij, jarenlang, getuige geweest van
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dien eindeloozen troosteloozen strijd van de ouders. De anderen waren maar weinig
in huis, Hein in zijn winkel en jong getrouwd, Bertha op school, Paul op de
kweekschool of boven op zijn kamertje aan zijn werk, Anton al een paar jaar op
kantoor. En àls ze erbij waren en - wat vaak gebeurde - 't gekibbel tot hevige ruzie
oversloeg, dan konden zìj de kamer uitgaan, of het huis uitloopen; optreden tegen
hem dorst niemand. Ant alleen wist, hoe bar en bar die goede zachte moeder geleden
had, hoe zij het opgekropt had, jarenlang, om de kinderen en om de wereld, om 't
huishouden bij elkaar te houden, bang voor schandaal, altijd voor orde en vrede zij.
Ant voelde zich zacht tevreden en zelfvoldaan, dat zij ook hierin Moeder's plaats
had ingenomen, van den eersten dag van haar ziekbed tot nu aan toe; zij voelde zich
nu vrouw en moeder en dochter tegelijk, die terwille van Vader, die toch haar vader
bleef, terwille van de kinderen, terwille van Moeder's nagedachtenis alles bestierde,
juist zooals deze zelve dat had gedaan, ten einde toe...
Zij zette den rondbuikigen porceleinen theepot, wit met gouden rand, te trekken
op het melkglazen lichtje.
‘Ze schijnen niet te komen vanavond’ zei Bertha, zonder op te zien van haar
leesboek.
‘We kunnen in ieder geval zelf vast een kopje nemen’ zei Ant en ze deed al suiker
in de kopjes, toen er opeens gescheld werd. Gauw ging ze opendoen. Het boven
komen van de jongens met Oom-en-Tante, die ze maar meteen even aan waren wezen
halen, gaf een drukte van belang, zoodat de vader er met een nijdigen schok van het
hoofd wakker van werd.
‘Waar blijven jullie zoo lang met de boodschappen? je weet, dat ik er op zit te
wachten. Afijn, nu zijn Oom-en-Tante er meteen.’ En Ant nam de pakjes in ontvangst,
hielp met het goed uitdoen en ophangen.
‘We zijn ook nog even bij Hein langs geweest. Maar hij wou eerst niet, maar Truus
zei, dat ze komen zouden...’
‘Ze magge anders blijven voor mijn part’ gromde de oude man bij de kachel. Den
welkomsgroet van het echtpaar had hij met een, voor zijn doen, welwillenden
hoofdknik beantwoord.
‘Hé, Váder, kwam Ant dadelijk vredestichterig tusschenbeiden, laat er vanavond
nou alsjeblief geen herrie wezen. Mogen we nou nooit eens gezellig bij mekaar zijn?’
‘'t Is al goed, 't is goed’ bitste de man, die, in wezen onaandoenlijk, weer rustig
zijn krant verder ging lezen, waar hij vóor zijn tukje gebleven was, den bril vóor op
den sterken, wilskrachtigen
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neus, de krant op armlengte van zich af, lezend met teruggetrokken hoofd onder de
groote blanke neergeslagen ooglidkleppen langs.
Hij zat daar maar bij de kachel, of die eigenlijk voor hem alleen stond te branden,
met op zijn eigen tafeltje alles bij zich, wat hij noodig had. Hij zat niet mee aan tafel
dan alleen bij het eten, als buiten zijn gezin levend in eenzelfde huis, in eenzelfde
kamer, zichzelf buiten den familiekring sluitend, altijd en in alles op zichzelf
teruggetrokken. Was er een vreemde bij, hij veranderde zijn leefwijze in 't minst niet.
De vreemden voelden dien stuggen oude dan als een boeman, als een soort
kwaadaardigen boschwachter achter zich. 't Gezin zelf en de dagelijksche gasten
letten er niet meer op, wisten niet beter, of het hoorde zoo.
't Gezelschap zat nu rond de groote ronde familietafel, die er feestelijk uitzag. Ant
schonk thee. Allen waren in een stemming om zich naar elkaar te schikken, om eens
knus en gezelligjes, zonder vreempies, samen den oudejaarsavond te vieren, nu Ant
weer alles zoo goed had verzorgd. Over en weer werden de jongste gebeurtenissen
besproken, de nieuwtjes uitgewisseld. Oom en de jongens rookten, de drie vrouwen
snoepten matig en genoegelijk van hetgeen Ant van de schaaltjes op de schoteltjes
lei.
‘Moeten de heeren nu niet eens snoepen?’ drong Ant, nogmaals, vriendelijk aan.
Anton, de jongste, kantoormeneertje, dat zich voelde, nu hij zichzelf kon kleeden
en geen zakgeld meer van Ant hoefde te hebben, antwoordde: ‘Je ziet toch, datte we
rooken. Maar geef me nog een beetje thee, als je wil.’
‘Wat offe die mannen d'r toch aan hebben, je begrijpt 't je niet’ wijsgeerde Ant.
‘Och, laat ze d'r pret. Zoolang als ze rooken, doene ze geen kwaad’ guitigde Tante.
Allen lachten; alleen Anton zei met een strak gezicht ‘dank je’, voor het kopje thee.
‘Hein schijnt 't toch te vertikken’ merkte Paul, de oudste der twee jongens op. ‘Ik
zei dadelijk tegen Anton, dat er wat was.’
‘En ik zeg jullie, ze komen. 't Is pas effen over negenen. Maar heb je wel gehoord,
wat hij tegen Truus zei: Als we gaan, is 't voor jouw verantwoording, dan moet de
kogel ook door de kerk vanavond?!’
De oude man knorde iets binnensmonds en zijn rieten leunstoel knerpte.
‘'k Geloof, dat er een dominee voorbij gaat’ brak de jongste, brutaal, het
beklemmende zwijgen.
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‘Hoe lang is 't nou al van Moeder?’ vroeg Tante.
‘'t Is overmorgen drie maanden’ zei Ant zacht.
‘Is dat nog maar zoo kort?’ kwam Oom.
Weer was er een, nu licht ontroerende, stilte.
‘Jij zult me nou wat te stellen hebben zoo alleen’ zei Tante.
Er werd nu over 't huishouden gesproken en over de schrikkelijke duurte. Oom
ging beweren over den slechten tijd, over de algemeene malaise, over de crimineele
crisis in den handel. En met de jongens ging het toen over de politiek. Zoo nu en dan
moest de onderwijzeres een inlichting geven, die dan eerst wachtte, of Paul, die op
de kweekschool ging, misschien antwoordde: zoo zeker was ze niet meer van d'r
algemeene geschiedenis en aardrijkskunde. De vrouwen spraken onderwijl, een beetje
zachter, meestal onder elkaar, mengden zich zoo nu en dan in 't algemeene gesprek,
vooral, wanneer de beweringen der anderen stelliger en voorspellender klonken,
omtrent oorlog en duurte en werkeloosheid.
Het fel doordringende korte geluidje van de electrische schel deed plotseling de
monden verstommen, de lichamen even roerloos worden, terwijl allen elkander
aankeken.
‘Daar zal je ze toch hebben!’
En de oudste jongen, de kweekeling, die zich nog onderhouden voelde, meer dan
de anderen Ant terzijde stond, ging de deur opentrekken. De bekende stap- en
stemgeluiden van Hein-en-z'n-vrouw werden gehoord.
‘Wat heb ik je gezegd?!’ kwam zegevierend eigenwijs Anton's jonge piepstem.
Ant was al weer aan 't verwelkomen en helpen in 't portaal. ‘Dat is goed, dat jullie
nog gekomen zijn. 't Kleintje een beetje lastig geweest?’ hoorde men haar zeggen.
‘Goeden avond samen’ en ‘dag allemaal’ zeiden Hein en Truus bij het binnenkomen
en Truus verontschuldigde zich: ‘We zijn laat vanavond. Wat heb je 't hier gezellig
warm, Ant. Dag Vader!’
De oude man gaf zijn schoondochter een welkomstgeluid, zonder de lippen vaneen
te doen, zonder op te zien van zijn krant.
Hein, zonder bedenken, was dadelijk in den ledigen leunstoel gaan zitten aan het
hoofd van de tafel. Bertha schikte in voor Truus, die zich eerst erg op haar gemak
ging zetten, genoeglijk en gezellig, naast Tante.
‘Zou je niet liever een anderen stoel nemen, Hein?’ vroeg Ant. Hein, niet begrijpend
eerst, keek haar even aan met oogen van
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hoe-heb-ik-'t-nou, stond toen, zich bezinnend, kort op en nam zich een anderen. ‘Gut,
da's waar ook, je heb gelijk, meid.’ En nu stond daar plechtig de stoel, met zijn
ernstige leegte.
‘We moesten een spelletje spelen’ opperde Tante en Ant stond op en haalde het
ganzenbord.
‘Zouden we niet liever een beetje sjacheren met de kaart?’ stelde Anton voor.
‘Nee, dan komt er weer ruzie voor niets. Tante en Oom doen ook liever
ganzenbord.’
En zoo zaten zij allen weldra knus en gezellig over de tafel gebogen, ieder met
zijn kopje thee voor zich en het blauwe gebakschoteltje met wat Ant er telkens oplei,
een koekje, wat mangelen-en-rozijnen, dampende met vanille gekookte kastanjes.
Er was geen verschil tusschen hen, ze waren samen, broederlijk en met dezelfde
gedachten. Allen hadden aardigheid in het gemoedelijke spel en hoonden goedaardig
dengeen, die in put of gevangenis terecht kwam door zijn gooi.
Intusschen zorgde Ant weer letterlijk voor alles, in de kamer en in het keukentje,
en bediende evengoed den ouden man op zijn tafeltje. Toch hoefde maar een enkelen
keer een ander voor haar te gooien.
Alleen Hein speelde niet mee. ‘Gane jullie gerust je gang’ had hij gezegd. Hij kon
zoo lang niet stil zitten en van Vader's tafeltje had hij een krant gewaagd te nemen
en gevraagd, of Vader die nog las. ‘Ga je gang’ werd hem toegebromd en zoo waren,
zonder dat de spelers het merkten, vader en zoon in gesprek gekomen. Alleen Ant
had het gezien, hield haar hart vast.
Luider werd het door elkander gespreek rond het ganzenbord, opgewondener
werden de uitroepen. Tante en Truus vooral waren er echt in, met roode wangen en
schitterende oogen. De tafel intusschen was prettig rommelig geworden, men gebruikte
haastig zijn thee en lekkernijen en dacht niet eens om de mannen bij de kachel.
Maar Ant had het maar al te goed gezien het welbekende gebaar van Vader, hoe
hij den bril met twee handen langzaam omhoog deed, zoodat de glazen tegen het
voorhoofd drukten, hoe hij, comediantachtig, ijzig-kalm, met groote,
gemaakt-verbaasde oogen, den ander was gaan zitten aankijken: de stilte vóór den
storm. Jawel, dacht ze het niet, daar had je het gezanik weer.
‘Maar is 't je nou heelemaal in je bol geslagen?!... Ben je nou heelemaal
van-god-verlaten?!’ klonk opeens het barsche en hoogkrakende geluid van den
geweldenaar boven alles uit. En tot de
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opgeschrokken ganzenbordspelers, die verstomden en het spel staakten: ‘Gaan jullie
maar door, ik kan 't best alleen af.’
En of er niemand anders bij was, klonken zijn afgemeten woorden, minachtend
en uit de hoogte: ‘moet jij daar vanávond weer over beginnen, kwajongen, dat je
bent? Ik dacht ook al, wat is hij lief. Ik zal afrekenen, wanneer ik dat verkies, versta
je? En als 't je niet bevalt, dan is daar 't gat van de deur. 't Is!...’
Hein, die gedacht had, den oude eindelijk, aan een zoet lijntje, gekregen te hebben,
waar hij hem hebben wilde, die zich als oudste broer, maar ook voor zichzelf,
gerechtigd en verplicht had gerekend, tegen den alles zooveel mogelijk alleen
bedisselenden vader op te treden, die, na daar reeds herhaaldelijk te vergeefs op
aangedrongen te hebben, nu nog, vóór het einde van het jaar, de verrekening van
Moeder's versterf had willen zien, Hein zat daar nu weer, beteuterd als een op zijn
vingers getikte schooljongen, wetend van ouds, dat Vader onverzettelijk was, als hij
zoo begon. Hij wist zijn zaak verloren; toch, in 't bijzijn van zijn vrouw en de anderen,
wilde hij niet als een kwajongen worden afgescheept. Dan maar hard tegen hard. En,
zich vermannend, begon hij, met stemverheffing, eerst naar den vader kijkend, die
echter, als onverstoorbaar, met een hard en kwaad gezicht, weer zijn krant zat te
lezen, toen naar de anderen, die weifelden en angstig wachtten: ‘Jullie zijn allemaal
getuigen, ik vraag Vader...’
Maar Ant, begrijpend, dat ze nu optreden moest, dat er anders nog vreeselijker
tooneelen zouden komen, viel hem, in haar meerderheid van oudste van allen en
bestierster van 't gezin, met beslistheid in de rede: ‘Vader heeft gelijk. Is dat nou een
avond om over zulk soort zaken te beginnen?!’
Allen hielden zich stil, voelend, dat een woord, een beweging den boel kon
bederven, wetend, dat hier alleen Ant kon optreden.
Hein, met halfopen mond, met oogen als wilde hij zeggen:
daar-bederft-ze-me-den-heelen-boel, hoorde zijn zuster afwachtend aan. ‘We zitten
net allemaal zoo gezellig. Wat moet je den boel nou verstoren?’ Hein maakte een
gebaar van haar tegen te willen spreken.
En nu minder beslist, met iets van zacht verwijt in haar stem, besloot ze: ‘En dat
op Oudejaarsavond, de eerste, dat Moeder dood is...’
't Was haar hoogste troef. Ze was er zelve kapot van, Ant. Twee tranen vielen
langs haar leelijk goed gezicht.
‘Wadeksel, de meid heeft gelijk! zei Oom. Wat mot dat nou
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vanavond? Houd je gemak, jong, en doe liever een gezellig spelletje mee.’
Hein, niet minder dan de anderen onder den indruk van Ant's woorden, heel goed
beseffend ook, dat hij zoo met eere zijn nederlaag dekte, liet zich gezeggen en schoof
in den kring, doende, of het hem heel wat zelfopoffering kostte, het er nu bij te laten.
Tegen twaalven stonden allen met de glazen dampend heeten bisschop en wenschten
elkander, toen de klok haar indrukwekkende veelzeggende twaalf slagen begon te
slaan, klinkend en drinkend, veel heil en zegen in 't nieuwe jaar, allen, uit de verte,
eerst Vader vluchtig toedrinkend. Ook Hein had zijn glas omhoog gehouden naar
Vader toe. Ant had het gezien.
Het gezin vierde net als vroeger den Oudejaarsavond, zooals Moeder het had
ingesteld, besluitend met bisschop en appelbollen.
Ant's oogen gingen naar den ledigen stoel. De poes zat daar rustig op het kussen.
't Was of er iets smolt van binnen en Ant legde haar hoofd, zacht snikkend, tegen
Bertha's borst.
Amsterdam.
D. Fuldauer
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Vers
Ik wou dat nu die zachtë oogen,
die mij zoo hebben leed gedaan,
ver uit mijn droeve droomen togen,
waar zij zoo zacht te bloeien staan...
Ik wou dat nu die zachtë oogen,
die mijn arm hert, - een kind, zoo vroom
in liefde en vreugde nog, - bedrogen,
voor immer gingen uit mijn droom.
En toch o! lieve, zachtë oogen!
dan naamt gij al mijn vrede mee,
en mijn verdriet, o! zachtë oogen,
waar dieper dan de diepe zee...

Jos Maville
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Enkele beschouwingen over Moderne Kunst
(2e vervolg en slot)
Slaan we nu een terugblik op hetgene in de beide vorige artikels werd uiteengezet,
dan bemerken we dat, bij al de kultuurvolkeren zonder uitzondering, een nieuw
kunstbesef zich aan 't kristaliseeren is. Niet langer wordt uitsluitend met oude vormen
gegoocheld; lengerhande groeit een nieuwere stijl omhoog.
In zijn verschijnen verschilt die van land tot land, omdat hij op de traditie's berust
van elke natie; in wezen streeft hij, met meer oppervlakkige dan diepgaande
afwijkingen, naar eenzelfde doel. Dit doel is: zich de hedendaagsche behoeften aan
te passen.
Bij het begin der 20e eeuw zijn het zakenleven - de arbeid dus, - en de stelselmatige
inrichting daarvan, gansch de samenleving gaan overheerschen. Onze tijd ligt onder
het teeken van de democratie, van het ideaal der gemeenschap, dat voor vele artiesten
een ware religie is gaan worden; en het was misschien wel geen louter toeval dat de
opkomst van een nieuweren stijl in Engeland samenviel met een begin van organisatie
eener partij met socialistische strekkingen.
Hoe behoort nu die stijl te wezen, wil hij zich naar de moderne geestelijke en
verstandelijke drijfveeren richten? ‘Zuiver zakelijk, zoowel in constructie als in
versiering’, antwoordt daarop Berlage, en dit antwoord heeft hij in eene reeks
merkwaardige opstellen toegelicht. ‘The art of our day must not be luxurious, nor
its metaphysics idle’, schreef Ruskin, jaren geleden.
Wordt die waarheid den dag van heden genoeg ingezien en opgevolgd? Te onzent,
helaas, nog zoo veel niet als bijvoorbeeld in Duitschland, Engeland en Oostenrijk.
Want is het geen feit vol beteekenis dat Henry Van de Velde die, 15 jaar geleden,
Brussel verliet om in den vreemde eene beweging te gaan bevorderen, welke hare
eerste voorstanders in België had gevonden, het onlangs nog
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noodig achtte in de hoofdstad deze beteekenisvolle woorden te komen uitspreken:
‘In 1808 mocht Goethe getuigen dat men een nieuw hellenisme tegemoet ging. Die
bewering bewees dat Goethe de zaken duidelijk inzag, want in den loop der XIXe
eeuw, dreigde de bouwkunst, waar zij allerlei niet bij elkaar hoorende elementen
samenvoegde, heelemaal onlogisch te worden onder invloed der sentimentaliteit.
‘Wel kwam de Empire-stijl dien toestand wat verbeteren en de verkeerdheden van
den heerschenden rococo-stijl eenigszins verhelpen, maar al spoedig sloeg het
sentimenteele weer boven.
Laten de vijftigers maar even terugdenken aan hunne jeugd: toen was alles leelijk
en onbeminnelijk. Men kopiëerde of volgde na; men leefde in een stikkende atmosfeer
en verzuchtte naar redematigheid “die alles weer moest komen goedmaken.”
Ruskin en Morris - zóó zegde nog Van de Velde - waren baanbrekers, maar bleven
onderwege, omdat zij nog te veel beroep deden op het hart en te weinig op het
verstand.’
Daartegenover stelt Van de Velde een verstands-, een wetenschappelijke formule.
‘Slechts in de XIXe eeuw kwamen we voor organische elementen van
bouwkundigen aard te staan: zoo de Forth-brug, de Eiffeltoren, enz. En onmiddellijk
ging men zich aan 't afvragen: “Is metaalbouwwerk schoon?” Wie zoo sprak haspelde
stijl en schoonheid door elkaar; stijl is niet ondergeschikt aan schoonheid; hij bereidt
die voor.
Alweer had sentimentaliteit schuld aan die verwarring. En toch, niettegenstaande
dit aarzelen, dit tasten, deed de metaalconstructie groote vorderingen, wat wel bewijst
dat onze hersens minder ontaard zijn dan ons hart. Zonder ons verstand hadden we
nooit het leelijke opgemerkt.
Men hield zich dus tevreden met schijn. De stof werd verborgen, en de vorm
miskend.
Wat al schoonheid heeft het hedendaagsche leven opgewekt; wat al verbetering
is er, in eene spanne van een goede halve eeuw, tot stand gekomen!
Men make echter zorgvuldig onderscheid tusschen den modernen en den
prae-modernen mensch, d.i. den mensch van vóór 50, 60 jaar. De mensch-van-heden
wascht, noch baadt, noch kleedt zich meer als die van het midden der XIXe eeuw;
de eene reist zelfs niet meer op dezelfde wijze als de andere. De door beiden gebezigde
voorwerpen zijn grondig van elkaar verschillend, wat vorm en
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grondstof aangaat; en moest het iemand van een vroegere generatie gegund worden
een kijkje in onze moderne samenleving te komen doen, hij zou zich bezwaarlijk
aan onze zeden kunnen gewennen.
In dezen strijd voor eene nieuwere kunst hebben wij allen eene rol te vervullen.
Het leelijke moeten wij door ons verstand uit den weg ruimen. Het illogische der
vormen moeten wij opmerken en bekampen in al de voortbrengselen der
nijverheidskunst. En dat illogische, dat onredematige, wij vinden het in 't werk van
den bouwmeester, die torentjes aanbrengt welke geen rede van bestaan hebben,
doordien wij onze buren niet meer hoeven te bespieden, of die een licht balkoentje
schraagt op zware kariatieden; bij den goudsmid die maar steeds lepels en vorken
stempelt, alsof ze niet uit één stuk waren gegoten; ook nog bij den maker van
lichttoestellen voor gas en electriciteit, die daaraan den vorm der voormalige olieen petroleumlampen geeft!
Had zulke wijze van ornamenteeren vroegertijd de bediedenis van een symbool,
thans mag het dwaze koppigheid heeten langer aan die sentimentaliteit te blijven
toegeven. Wat van verstandelijkheid uitgaat, is niet leelijk: zulks is als een
aangeworven waarheid te beschouwen!’
Laten wij die woorden maar eens zeer ernstig overwegen. Hoevelen zijn er immers
nog niet die, uit kracht van slenter, nooit beseften hoe onlogisch zij te werk gaan.
Politische, economische, sociale verhoudingen ondergingen een volkomen ommekeer.
In handel en nijverheid, leefwijze en gewoonten zijn, in de verloopen eeuw,
diepgaande wijzigingen voorgekomen, die op doelmatigheid, op werkelijkheid, op
intellectualiteit berusten. Locomotieven, motortuigen, vliegtoestellen zijn onze oude
vervoermiddelen komen vervangen en in de kleeding is de verandering evenzoo
opmerkelijk, vooral in die van den man, en ook wel in die van de vrouw, waar het
reform-kostuum en de tailleur den boventoon zijn gaan voeren. Slechts bij onze
gebouwen, zoo publieke als particuliere, werd hardnekkig vastgehouden aan
overgeleverde architectonische vormen. Het meubilair bleef, hetzij uit piëteit voor
hetgene ons door geliefde wezens werd nagelaten, hetzij uit gebrek aan rationeel
kunstinzicht, steeds dezelfde vormen en versiering van vroegere stijlen vertoonen.
Heeren in gekleede jassen, en dames in hyper-moderne-toiletten vergaderden in zalen
waar een geest nazweefde die aan lang vervlogen tijden herinnerde. Vaat- en
tapijtwerk, luchters en behangpapier, alles oud en muffig, zooniet kunst- en stijlloos.
Ten spot van alle ontdekkingen op het gebied van hygiëne en ziektenleer bleven licht
en
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lucht door zware, stroeve voorhangsels, gordijnen en stores uit de kamer geweerd.
Alle harmonie tusschen binnenhuis en bewoner was verbroken.
Gelukkig, en bepaald niets te vroeg, kwam de kentering.
Uit het gedrang der evolutie zien we thans de architectuur zich allengs
omhoogwerken tot een hoofdkunst, waar schilder- en beeldhouwkunst weer den rang
van nederige dienaressen innemen en teruggaan tot hare wezenlijke bestemming:
d.i. verfraaiïng, aanvulling van de constructie. Zoo spreekt men dan ook, in onzen
tijd, van monumentale schilderkunst, van bouwbeeldhouwkunst.
Wat publieke gebouwen, groote winkelhuizen, stations, bankhuizen, schouwburgen,
kerken, enz. betreft, wordt door de moderne artiesten begrepen dat hoofddoel daarvan
dient te wezen: massagroepeering en scheppen van ruimten, zoodat niet langer, als
in verleden eeuw en ook vroeger, het innerlijke zich naar het uiterlijke, maar het
uiterlijke zich redematig naar het innerlijke heeft te richten.
De particuliere woning is mede in die beweging betrokken. Kon het anders, of
alles wat tot verfraaiïng strekt van het binnenhuis moest ook denzelfden weg op.
Wie nu een modern-ingericht vertrek van zuiveren stijl binnentreedt, voelt zich al
dadelijk gunstig er tegenover gestemd. Men ademt er vrij; het is er helder en gezellig;
geen wanklank neemt men er waar tusschen den mensch die van zijn tijd is, en zijne
omgeving. Wanden en zoldering, vloer en meubilair, alle bijhoorigheden, 't strookt
alles zoo wel met dat onbestemde, dat we vroeger verlangden zonder eigenlijk te
weten wat er ontbrak.
Het aantal vakvereenigingen en beroepsscholen heeft snel toegenomen met het
gevolg dat de oude technieken zijn heropgeleefd en andere merkelijke verbeteringen
ondergingen.
Die studie en verbetering der technieken gaf aanleiding tot zuiverder samenstellen
en eenvoudiger versieren; het streven naar zakelijkheid leidde tot meerder
doelmatigheid van het gebruiksvoorwerp.
Daarin liggen de elementen van den nieuweren stijl besloten. Wat maakten wij
dat gaarne, door eenige flinke, kenschetsende beelden aanschouwelijk. Maar helaas!...
En waarom, zal men ons vragen, gaat men nu weer de oude technieken uit den
hoek zoeken? Waarom, nu voor een nieuwere kunst wordt geijverd, streeft men naar
de heropbeuring der oude huisvlijt, staat men in bewondering voor bont- en
blauw-versierde
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boerenschotels welke vroeger door den pottenbakker in allen eenvoud des harten en
zonder kunstbedoelingen werden vervaardigd? Van waar die belangstelling in
paneelkasten, oud kopergerief en tin? Waarom al die vereenigingen tot behoud van
oude stadshoeken en vervallen gebouwen? Waarom... en nog honderden dergelijke
vragen, klinken ons tegen!
Wij leggen de pen neer en verleenen het woord aan den Hollander, Jan Gratama,
die o.m. het volgende zegde op de Tweede Heemschut-conferentie:
‘Zal de kunst in de Nederlanden weer bloeien, zal schoonheid weer overal en als
vanzelf aanwezig zijn, dan moeten niet, zooals heden ten dage het geval is, enkelen
kunstzinnig zijn, maar moet het volk, de massa, meer vrijuit zichzelf kunnen zijn en
kunst scheppen, gelijk dit in de groote cultuurtijden het geval is geweest.
Het is treffend op te merken, welk een overwegende beteekenis de volkskunst in
die perioden heeft gehad. Alle evolutie's in de wereldgeschiedenis zijn door het volk
gedragen; steeds daar verjongt en vernieuwt de kunst zich door volksbloed. Hebt gij
ooit vernomen, dat van de aristocraten een groote nieuwe beweging is uitgegaan en
succes had? Dit zou strijdig zijn met de evolutie; het volk is het begin, de aristocraten
zijn het einde eener periode, overeenkomstig de kunststadia: volbloedige, krachtige,
onontwikkelde, maar vooruitstrevende begintijd; en: overontwikkelde, verfijnde en
decadente eindtrijd.
Kunst is, in haar diepste en ruimste beteekenis, de weerspiegeling van een cultuur;
de cultuur, welke niet een deel van het volk, maar de geheele samenleving op een
hoog peil brengt, is de belangrijkste.
Daarom is groote, universeele kunst zonder volkskunst niet denkbaar.
... Holland's kunst was in haar beste uitingen volkskunst.
Het diepere en juistere kunstinzicht van tegenwoordig, dat ook de moderne bouwen meubelkunst leidt, heeft ons geleerd dat men nooit oude kunst moet namaken, en
zeker niet eene, die in haar tijd al decadent was. Wat men van de schoonheid van
vroegere tijden leeren moet is, dat ieder tijd had zijn eigen behoeften en zijn eigen
wijze, om deze behoeften in vormen en in schoonheid te realiseeren. Onze moderne
tijd is er een van werkelijkheid, van onderzoeken, van wetenschap, van streven naar
waarheid en karakteristieke uiting, wat dus voor de bouw- en meubelkunst wil zeggen:
logische opbouw en constructie.
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Het is daarom dat de eenvoudige oud-Hollandsche kunst zoo dicht staat bij de moderne
kunst, en dat deze oude meubelen zoo gewild zijn.
En hier komen wij tot het cardinale punt: de oude volkskunst is voor onze
cultuurontwikkeling van grooter belang dan de oude aristocratische kunst; een zuiver
geconstrueerde paneelkast achten wij schooner dan een kolomkast. De schilders zijn
ons hierin voorgegaan; zij hebben reeds boerenkasten mooi gevonden, gekocht en
op hun ateliers geplaatst, voordat den eigenlijken deskundigen de oogen waren
geopend.
En wie kent en waardeert heden ten dage niet die oude renaissance boerenkisten,
-kasten, -tafels, -stoelen en andere -meubelen, die treffen door hun stoerheid en
constructieve eerlijkheid, hun wel vaak onbeholpen, maar naïef en meestal uitnemend
decoratieve vlakversiering en hun leuke fantasie!
Ook de moderne bouwkunst is ten nauwste verwant aan de oude volkskunst, aan
de eenvoudige logisch opgebouwde gevels, aan de sobere, constructieve architectuur,
en niet aan de rijk ontwikkelde latere voorbeelden, waarbij het constructieve
grootendeels achter het decoratieve verborgen is.
En zoo is het begrijpelijk dat deze, zoo lang voorbijgegane volkskunst, volop onze
aandacht vestigt, te meer daar zij in de 19e eeuw geleidelijk aan afstierf.’
Op deze interessante beschouwingen sluiten wij deze studie af, en achten ons
genoegzaam voor onze moeite beloond, zoo wij maar aan enkelen de oogen voor de
waarheid hebben geopend.
Mechelen.
H. Baccaert en Cam. Poupeye
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Vlaamsche Arbeid
Poëzie
Clemens Besseleers: In Schaduwen van Dood. Uitgave ‘'t Kersouwken’
1913, Antwerpen.
In Schaduwen van Dood is in zijn geheel een ernstig-bedoeld boek van vaak troebele,
soms heldere, dikwijls zeer diepe gedachten-poëzie. De titel alleen reeds is eene
diepzinnigheid. Wij leven, - zoo is des dichters opvatting althans, - wij leven in
schaduwen van Dood en de Dood komt ten slotte alles verklaren:
En Haar, die 't rythme is van heel 't gezang van 't leven,
De Dood, die 't wondere woord van ieders raadsel spreekt.

Uit de reeks XXIV sonnetten der opdracht vernemen wij hoe de dichter door bittere
beproeving tot die zijne levenskennis is gekomen. Maar bitterheid is voortaan de
grond van al zijne bevindingen in de natuur en onder de menschen. Al die sonnetten
uit De Doode voeren ons, laat mij zeggen, in een naargeestig landschap,
Baudelairiaansch getint, waar alle blauw betrok onder looden lucht over grauwe
aarde.
En met den plooi om den mond van een die 't al verdoemt gaat de dichter voortaan
Langs den weg des levens. Wij kunnen hem hier niet volgen en hij kan ons niet met
schoonheid ontroeren omdat wij hier de uitspraak vinden van een geestgesteltenis
die nog voor vele menschen niet goed is, maar wij moeten de oprechtheid bewonderen,
want, aangenomen die geestgesteltenis, moest de uitspraak zoo wezen.
Schoon is ook de eigenlandsche stemming die uit vele sonnetten nevens de bittere
bespiegelingen u tegenkomt. Wij vinden soms, zoo juist waargenomen in enkele
versregels, het leven onder landsche menschen, gezien door een die het meeleefde
maar het des te beter kende omdat hij erboven stond.
Hoe traag zijn overal op d'hoeven nu de uren;
Al lang is 't graan gedorscht, en stil ligt warm het vee,
Lijk heel het land gerust, in diepe wintervree,
Die houdt bewaard voor hun de dicht gesloten schuren.

Maar heel het Hooglied is haast ongenietbaar door de aanstellerige wijs-
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geerige en theologische beschouwingen die erin vervat staan. Want wel begrijp ik
dat men rechtzinnig van een nieuw geloof kan vervuld zijn, maar als een profeet
luidop verkonden dat heel onze tijd daar rijp voor is, dat Kristus dood is, dat ‘door
de wereld snort’:
Het heel groot morgenlied van deze Gods-bevrijding.
dat is aanstellerigheid of naïeve onwetendheid, dat is een godslastering niet alleen
voor die men zoo gemakkelijk noemt de kleine menschjes, maar voor de helderste
geesten uit de tweede helft der 19e eeuw en onze dagen, voor Hello, Lacuria,
d'Aurevilly, Verlaine, Beaudelaire; voor die groote bekeerlingen: Brunetière,
Huysmans, Jörgensen; voor Barrès, Francis Jammes, Claudel, Destrée; voor den
genialen onlangs tot de kerk terug gekeerden Hollander Pieter van der Meer de
Walcheren, al groote menschen, levend in dezen onzen tijd en voor wie ‘'t gezag der
cathedralen nog niet ten einde is’ en die nog altijd naar Christus opzien als naar het
waarachtig licht.
Doch die wijsgeerige theologische beschouwingen hoeven hier niet verder
aangeraakt te worden. Deze bespreking wil niet apologetisch worden. Ik heb hier
enkel de letterkundige waarde van een boek te beoordeelen maar ik kon niet nalaten
van te zeggen dat juist die beschouwingen mij sterk gehinderd hebben in mijn
vers-genot en ik ze met geweld moest wegdenken om nog ontvankelijk te blijven
voor de soms rijke verbeelding van dezen dichter van goddelooze utopieën, die hij
met een groote geestdrift in stoere sonnetten ontwikkelt.
J.M.

Muziekkroniek
Over ‘Heibieke’. - Heibieke is gespeeld geworden - eindelijk! eindelijk! - en nogal
op de Vlaamsche Opera. Het schier onmogelijke is dan tóch mogelijk geworden.
Wie had dat ooit durven denken? De eerste roep over dat werk was al lang
verzwonden, de verwachting verneveld tot een verre, vage, vunzige herinnering.
Heibieke begon een legende te worden, een stil, weemoedig winteravondsprookje,
aanvangende met de klassieke inleiding: Er was eens een bleeke, blonde jongeling...
En nu opeens - bom! daar hebben wij het. De legende is weggewaaid, de
herinnering is omgekanteld, een blijde werklijkheid geworden en wij bezitten een
meesterwerk te meer. Want het komt er dadelijk uit - Heibieke is een meesterwerk.
Maar aan wien moet het nu geweten worden dat die Opera veertienhonderd en zestig
dagen in de kartons is blijven liggen? De meneer
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die daar voor gezorgd heeft zou ter verantwoording moeten worden geroepen want
die heeft een heel vuil werk gedaan.
Wat heeft de Vlaamsche Opera ons gedurende dien tijd wel te genieten (?) gegeven.
Toen ik het vorige jaar een opvoering bijwoonde van Tycho-Brahe kregen wij als
hoofdnummer van het programma Kienzel's Alpenlied. Na het openingsstuk ben ik
op de vlucht geslagen. Dat was mij te bar. Daarbij vergeleken werd het werk van
Van Hoof, met al zijn gebreken en zijn ernstig gemis aan oorspronkelijkheid een
geniale schepping. En Alpenlied vertegenwoordigde de klassieke Opera want er werd
van tijd tot tijd gewerkt in het lichte genre, dat vertegenwoordigd was door - ja, dat
weet eenieder.
Voor Heibieke was geen plaats. Het kon nog niet gespeeld worden. De componist
moest nog wat geduld hebben. Ik weet niet of mijnheer Verheyden juist dit ten
antwoord heeft gekregen. Ik behoor volstrekt niet tot den vriendenkring van den
componist en heb nooit de bijzonderheden vernomen betreffende de onderhandelingen
tusschen toondichter en operabestuur gevoerd. Maar er zijn vier jaar verloopen
tusschen de beeindiging van het werk en de eerste opvoering en de componist
verlangde niet beter dan zijn werk onmiddelijk te zien opvoeren. Dit weet ik uit
goeden bron. Er steekt dus niets onwaarschijnlijks in de veronderstelling dat den
schrijver verzocht is geworden wat geduld te hebben. Nu, met of zonder aanmaning,
de man heeft geduld gehad, heel veel en heel taai geduld, taai als pek en rekbaar als
een gymnastiektoestel van Sandow - en dat spijt mij ter dege. Ik houd niet van al te
groote inschikkelijkheid en acht die zelfs in sommige gevallen misplaatst. Een
kunstenaar moet het aandurven moedwilligen en redeloozen tegenstand te breken.
Dat is altijd zijn recht - waarom zou hij er dan geen gebruik van maken? Hij kan niet.
Dat zou onderzocht moeten worden. Er bestaat toch een raad van beheer. Is het dan
nog altijd mogelijk dat waardevol werk van eigen bodem voor onbepaalden tijd in
een hoek wordt gedrongen? Dan caveant consules! De Vlaamsche Opera is wat meer
dan een tuin van vermaak. Zij is een wapen. Zij heeft een doel en aan dat doel moet
zij ten allen tijden worden dienstbaar gemaakt. Dat men er ons de klassieke
meesterwerken doe kennen is een gestelde eisch. Dat degelijk werk van landgenooten
worde aangenomen, gespeeld, goed gespeeld en dikwijls gespeeld is een tweede
eisch. Aan het eene zoowel als aan het andere moet de hand worden gehouden. Nadat
Heibieke beeindigd was hebben we vier jaar moeten wachten vooraleer het gespeeld
werd. Dat is veel te lang en wijst op misstanden die moeten worden weggeruimd.
Dat het spoedig en afdoende gebeure, onkruid kan nooit te vroeg worden gewied.
In zake Heibieke kan men zich echter afvragen of de gehalte van het libretto soms
de rede is geweest waarom de opvoering zoo lang is uitgesteld. Dat zou mogelijk,
begrijpbaar en ten deele verdedigbaar zijn want zotter
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marionettenspel is nog nooit voor de Vlaamsche Opera aaneen geflanst. Dat staat
als letterkundig kunstwerk ter nauwer nood op de hoogte van de Tooverfluit. Ga nu
zoo 'n kip-kap eens kritisch bespreken. Als karakterteekening is het nul, als handeling
is het nul, als motieveering van iedere handeling (ontvoering van Melita, weggaan
van Heibieke uit Krans' dienst, beschuldiging van Molferd enz.) is het nul, als opzet,
als doorvoering, als ontknooping is het nul, als taal is het nul! In 's hemels naam waar
gaan wij naartoe met dat misbaksel? Er steekt geen atmospheer in dat ding, geen
levensvreugde, geen leven, geen gedachte, geen humor, geen tragiek, geen phantasie,
het is smakeloos, dor, onzinnig en onbeduidend - waar gaan wij naartoe met zoo 'n
ding? Er wordt in gedanst, getwist, gedreigd, geslagen, gelachen, geweend, gekust
en met bloemen gestrooid en niemand kan zeggen waarom dat allemaal gebeurd.
Qua tekst is H. een kijkspelletje van het minste allooi. De eerste de beste stumperd
in de letterkunde kan zoo iets aaneen draaien met negen kansen op tien iets beters te
zullen leveren. Mijnheer Verhulst schijnt te meenen dat voor het Vlaamsch tooneel
werk van letterkundige waarde overdadige weelde is. Nu is het waar dat de
dagblad-critiek en ook de componisten het gewoonlijk zoo heel nauw niet nemen
met een opera-tekst. Er moet veel beweging zijn op het tooneel, niet te veel soli,
koorwerk komt altijd te pas, optocht met vaan en slaanden trom of eenige danspartijen
ad libitum. Bestaat de opera-tekst maar uit een of twee bedrijven dan kan dat nummer
wel vervangen worden door een scheldpartij tusschen boerinnen. Dat is in eenige
woorden het recept voor een libretto. Taal heeft geen belang: het publiek verstaat
tóch niet wat er gezongen wordt. De motieven der handeling worden dan ook volledig
op den achtergrond gedrongen. Maar zoo komt men nooit tot een volledig, tot een
waarlijk grootsch kunstwerk. Het wordt een borduren, bij Heibieke een schitterend
borduren, op een allertreurigst stramien. De Vlaamsche componisten zouden wat
kieskeuriger moeten zijn bij de aanneming van teksten. Het gaat niet aan zich, na de
muziekdrama's van Wagner wat rammelend gerijmel in de handen te laten stoppen.
En Heibieke is een gerijmel. Dat wil daarom niet zeggen dat het blank vers geheel
verwaarloosd is geworden. Mijnheer Verhulst heeft het er blijkbaar op aangelegd
voor zijn werk de meest afwisselende vormen te gebruiken, zoo kaleidoscopisch
mogelijk te zijn. Ziehier een paar heibloempjes als proef van blank vers.
Veldwachter: Heeft er niemand verloren
Een koperen ring
Met valschen steen?
Meisjes: Wij hebben zoo niets verloren.
Veldw.: Koper is eerlijk metaal
En zal niemand bekoren...
Maar goud is onvindbaar.
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Verloren... bekoren. Heelemaal blank is het dus niet.
Hier heb ik een beter voorbeeld. Het is dan ook nog mooier.
Pachter Krans: Wie neemt het onbekende in huis?
Iets van een vreemde natie.
gevallen van een foorewagen!

Wie zou zoo doen? Dat vraagt Hamlet ook als hij zijn moeder een standje maakt.
Men ziet het: les grands génies se recontrent.
Nu een vers in vrijen vorm.
Heibieke (tot Evert)
gij die mijn goede meester zijt (?! En Krans dan?
Helaas - Sic transit gloria mundi.)
En in wiens hand het al gedijt (?! Dat is iets bijzonders.)
Neem Melita op uw hoeve
Bescherm en troost het arme, droeve
En lieve kind, dat armoe lijdt,
Neem Melita op uwe hoeve.

Bescherm en troost het arme, droeve. Ik herinner mij nog zoo 'n versje.
Ik heet Mietje van den Trap
Mijn vader verkoopt aardappelen en uien.

Het is de vrije vorm die in het werkje van onzen dichter de overheerschende is. Maar
ik kan u ook zwaardreunende Vondeliaansche verzen aanhalen. Luister maar.
Krans (nu is Krans weer baas) tot Heibieke:
En zoo gij soms verkiest te blijven
Zal niemand u het huis uitdrijven.

Ja, heus, Vondeliaansch maar wederom met Multatuliaanschen bijsmaak:
De bloemkool is een schoone zaak
En geeft het menschdom veel vermaak.

't Is erbarmelijk.
Toch is Heibieke heel mooi maar alleen als partituur. Als zoodanig is het, na
Prinses Zonneschijn, het mooiste werk dat voor de Vlaamsche Opera geschreven is.
Prinses Zonneschijn is een nog vollediger kunstwerk. Het is rijper, gematigder
ondanks den jagenden, gierenden sneeuwstorm, uiterst verfijnd al heeft Gilson een
ganschen instrumentenwinkel van doen. Wat een sprookjesatmospheer heeft hij niet
geweven over heel het eerste bedrijf, met het ronkende spinnewiel, het los en levendig
daar heen loopende kindergezang en het breede, klankvolle koor der dienaren met
bloemen en vruchten beladen. Herinnert ge u het derde bedrijf, het zorgelooze gezang
der houtsprokkelaarsters en de ongerepte vrede van het eenzame woud? Voelt gij ze
nog, de ijzige kilte van het bemoste, om- en overrankte slot waar alles slaapt:
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de wachters in de torenhal, de schalken in den paardenstal, hoort gij ze nog vallen,
de groote, klokkende waterdruppel, de verklanking van die afzichtelijke, klamme,
roerlooze reuzenspin. Woorden, decor en muziek vormen hier van het beging tot het
einde een volmaakt en zuiver geheel.
Dat kon bereikt worden omdat het libretto goed was, maar met de tralala van
Verhulst was dat niet te doen. Hier moest alles geïdealiseerd worden. De muziek
slaat dan ook als een geweldigen brand boven den tekst uit. Daardoor kan zij meer
worden genoten als oratorium dan als zangspel. De handeling is overal even
onbeduidend maar de muziek is wondermooi, prachtig van harmonie, keurig en
kleurig van orchestratie, als geheel meesterlijk van bouw en, wat naast die groote
hoedanigheid de voornaamste is, die bij muziek altijd den doorslag geeft - de inspiratie
is persoonlijk, kerngezond en voornaam. Een paar kleinigheden zijn geleend. Als
Marjan uit de handen der meisjes de toekomst voorspelt komt, waarom weet ik niet,
de Tarnhelm te voorschijn, en Alberik, in draak veranderd, kruipt over het tooneel.
Er jaagt iets uit het allegro van Beethoven's Fatumsymphonie door het tusschenspel
dat eerste en tweede akte te samen bindt. Ook is dat tusschenspel thematisch zóó
nauwkeurig bewerkt, zóó vast ineen geklonken dat het wat strak en onaandoenlijk
is geworden. Een meesterlijke techniek krijgt hier wat al te veel de overhand.
Dat is alles wat ik, niet zonder schroom, weet aan te merken. Ik zou er nog bij
willen voegen dat ik aan het tweede bedrijf de voorkeur geef. Het eerste bedrijf bevat
prachtige gedeelten. Het koor der meisjes. ‘Marjanneke zet uw trekmuts recht’ en
het daarop volgende korte, hartelijke lied van Heibieke ‘Ik zal u helpen Marjanneke’
zijn van een klare, glanzende, sprankelende schoonheid maar de tweede akte is van
het begin tot het einde een geheel. Als hoofdmotief heeft de heer Verheyden hier het
Oud-Vlaamsche volkslied aangewend: ‘Naar Oostland willen wij rijden’ en dat is
met heel veel talent bewerkt. Vooral daardoor heeft hij in de tweede akte die forsche,
vaste eenheid bereik die aan de eerste akte ontbreekt. Natuurlijk valt er, behalve dat
volkslied, nog veel meer aan te wijzen - het lied van den rietvink, snaaks, pittig,
geestig, met een kleurige, klaterende orkestbegeleiding, de groote solo van Heibieke:
‘de geur van 't hooi bedwelmt mijn zinnen’ met zijn breede en toch lenige
melodiënzwaai, het daaropvolgende duo tusschen Evert en Heibieke, het lied van
Melita: ‘ik was een zwervend kindekijn’ en het blijde, jubelende slotkoor.
Ik denk aan een juweelensnoer als ik dat tweede bedrijf in herinnering langs mij
heen laat gaan maar dat volkslied heeft mij betooverd. Er ligt iets onbepaalds in de
stemming van dat lied waardoor het aanhoudend verwonderd en aantrekt. Het is niet
treurig en het is niet vroolijk, het is niet weemoedig en het is niet zorgeloos, het is
groot van naïeveteit, aangrijpend van gevoel,
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innig van diepe menschelijkheid. Wat een wonder lied! Zoo vreedzaam en toch zoo
smartelijk, zoo rustig en toch zoo beangstigend. Het is een traan en een lach ter
zelfder tijd. Dat Mr Verheyden die zijn eersten bijval behaalde met de bewerking
van een volkslied, daar gretig gebruik van zou maken, is heel begrijpbaar. Waar het
als solozang wordt gebezigd heeft hij het zijn archaïsch karakter doen behouden door
een eenvoudige begeleiding in dubbel pedaal. Wanneer hij het later als thema
aanwendt heeft het nog wel de zelfde trekken maar het is verjongd, frisch, levendig,
sappig en plooibaar geworden. Het is aan weinige gegeven zoo oude motieven te
kunnen behandelen.
Ik heb wel eens theoretische bezwaren hooren inbrengen tegen werk van dien aard.
Er werd dan gesproken van overschildering, verknoeing van oude kunstwerken. Oud
werk kan altijd verknoeid worden maar nieuw, rijk leven schenken aan oude motieven
acht ik vermeerdering en aanwinst. Een gestadige vernieuwing en verjonging van
ons zelve, fleurig en bloeiend houden wat wij aan schoonheid bezitten, nieuw leven
scheppen uit wat schijnbaar verdord is, dat alles vormt een taak die inspanning vergt
maar ook gelukkig maakt en ons lenig houdt en gezond. Waar uit een oud motief
een nieuwe schoonheid ontspruit zie ik niet in waarom gemokt of gevit zou moeten
worden. Iets anders is het wanneer oude schoonheid wordt nagebootst en jong leven
wordt omgezet in een ‘droef geclaegh.’ Dat is vaak uit den booze omdat het noch
heden noch toekomst in zich bevat.
‘Naar Oostland willen wij rijden.’ Ik heb dat lied lang in mij omgedragen en vaak
was het mij, al gaande, of ik hoorde er een tweede melodie boven uit. Maar welke
melodie? Er speelde, er lachte, er slierde en tintelde daar iets. Bij poozen sloeg het
even naar boven, sprankelend en vonkelend als een visch die boven een rustig
kabbelende beek uitspringt. Een zachte, ernstige vraag werd beantwoord door een
klinkenden parelenden lach. Ik heb er lang naar gezocht maar ook gevonden. Wat
ik daar hoorde als de vrouwelijk-bevallige, kristallen tegenzang van het oude volkslied
was die prachtige tweede satz uit het Rondo van Beethoven's vioolconcert.
Antwerpen, November 1913.
Ruth Klop Jr

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 8

