Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

bron
Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11. De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven / Gent / Mechelen / Leiden
1921

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_vla011192101_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.
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In memoriam Prosper van Langendonck (1862-1920)
Prosper van Langendonck is gestorven. Op het oogenblik dat dit tijdschrift - in de
branding van den wereldnood - de jongste en nieuwste uitdrukking eener kunst zoekt,
is hij heengegaan: de Sleuteldrager van den Van Nu en Straks-tijd. Voor ons is zijn
beteekenis de zuiverste van zijn ‘bijzondere groep’; zij was meer dan een literaire;
zij was veelal ethisch: door zijn leven, door zijne opstellen, door den zedelijken
inhoud zijner gedichten. Is de ethische beteekenis voor God en de Nederlandsche
gemeenschap der Van Nu en Straks-groep door ons niet aanneembaar, de ethische
waarde van Van Langendonck is gedeeltelijk te aanvaarden. Laat daaraan zijn
individualisme, de anti-traditioneele anarchisme-theorie, ja, de meestal negatieve
kritiek van zijn omgeving geschaad hebben, de gezonde draad der letterkundige
traditie heeft hij niet verbroken, integendeel, en zijn katholieke betrachting, zijn
‘sensus catholicus’ die naar zuivere, klassieke verhoudingen zocht tusschen God en
zijn ‘eeuwige ziel’ waren ons een ethiek, helaas, echter te veel uit persoonlijken
zelfstand dan uit socialen gemeenschapszin gesproten; de bruikbare
gemeenschapsethiek waaraan gansch Van Nu en Straks tekort had, omdat het zijn
kunst zocht meer in het persoonlijk dan in het gezamenlijk leven.
Voor de literatuur was het burgerlijk-homerisch ‘driegevecht’ Rooses-De Mont-Van
Langendonck in den tijd der ‘Nederlandsche Dicht en Kunst-halle’ beslissend: immers
Van Langendonck - of liever de eeuwige menschelijkheid der kunst - won het glansrijk
met het opstel ‘De Vlaamsche Parnassus’; de ivoren deuren van den Van
Nu-en-Straks-toren gingen betooverend open, bijna onmiddellijk daarop.
Voor onze eigen ethische behoefte danken wij zijn inzicht der christelijke synthesis
in de kunst: zijn opstel ‘De Herleving der Vlaamsche Poezie’ heeft ons christen-zijn
gevrijwaard van Kloos' haat tegen het ‘gevloekte christendom’. Heeft Rodenbach
ons bewust gemaakt van flamingantisme, Van Langendonck heeft ons de ethische
waarde van het christelijk beginsel, de diepe inhoud van het men-
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schelijk hart, de klassieke beteekenis der ware kunst doen beseffen; het was
verruiming en verdieping van het algemeen menschelijk leven afgestempeld door
het Kruis.
Bedriegen wij ons niet dan schijnt ons tevens zijn algemeen-nederlandsche
beteekenis - en dit geldt ook voor August Vermeylen - grooter dan die van welk
particularistisch West-Vlaming ook; cultureel waren Gezelle en zijn West-Vlamingen
een dialectische afwijking; wel hebben zij Noord-Nederland's aandacht op de
Zuid-Nederlandsche letterkunde versterkt, maar langs den anderen kant hebben zij
onze eigen geestelijke aansluiting bij Noord-Nederland vertraagd, omdat zij onze
aandacht te uitsluitend opeischten voor hun dialectisch-literaire bloei die aan de
algemeene uitdrukking der Nederlandsche letterkunde slechts onrechtstreeks ten
goede kwam; particularisme heeft ons daardoor allen in den ‘Belgischen schijn’
bestendigd: ja, werkelijkheid gegeven aan de geestelijke grenzen die ‘Hollandsch’
en ‘Vlaamsch’ moesten scheiden; langs Van Langendonck die in woord, zin en vorm
algemeen-nederlandsch bleef is de weg korter die Vlaanderen met Holland bindt;
tusschen Gezelle en Kloos is er eene tegenovereenstelling; tusschen Kloos en Van
Langendonck nagenoeg geene, niettegenstaande de kritiek van Kloos op hem.
***

Het alledaagsch leven van Van Langendonck was één lijden; het woord van den
Psalmist ‘spiritus meus anxiatus est super me’ was zijn geestelijke doornenkroon;
het zal wel wezen dat door eigen lijden hij verzoenend aanvulde wat aan het lijden
van den Heiland - menschelijk onbegrijpbaar - ontbreken moest; maar wij kunnen
niet treuren; de ‘geheimzinnige vlinder’ waarvan de H. Theresia ergens spreekt, heeft
eindelijk zijn God gevonden. Hij ruste in vrede.
Vlaamsche Arbeid.
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Adieu nà weerzien
Voor Bert.
ALS stadsontwaken
Onder dicht' en dooven sneeuw:
In de toegroeiende stilte der vervreemding
Het weiger wederzien.
Waren d'uren van scheiding
Langzaam néérvlokkende lafenis
Die den nacht met den pijnloozen weemoed vulde
Van een wezenloos gemis,
Pas in de kilte
Der dissonneerende ochtendgeluiden
Voelt men vereenzaamd leven
Als goede berusting
In rijpenden groei van eeuwige dingen.
Het schrille silhouet
Der nieuwe verschijningen
Snijdt als bittere onwezenlijkheid
Door het droomverinnigde leven
Van ingesneeuwd' herinnering.
Je plotse komen brak sprookjesbekoring
Als smoezeligheid
Van geveegde tramlijnen
Door effen blanke straat.
Gewischt de gepaarde voetsporen
Van innige slentergangen
In zwijgende gemeenzaamheid.
Ons wegen loopen in oneindigheid
Verloren.
Je lokstem van nieuw verlangen te hooren
Naar het verleden
Als een verloren paradijs
Doet zoo vreemd,
Nu in avontuurlijke sleden
Glijden gesluierde gedaanten voorbij.
Ik kan je nog maar vaag verstaan:
Onder de vele stemmen, heimelijk gedoofd
Waar de geluidelooze voeten
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Langs ongebaande wegen gaan.
Men voelt alles zoo innig-ver en angstig nabij.
Er zijn onbegrepen signalen
Van verblinden
Die zochten in rozende sneeuwschittering
Boogaardenbloezeming.
De wereld is vol van de droefenis
Der echolooze stemmen.
Maat m'n laat berouw
Zal niet ter boetvaart gaan
Naar je rouw
Langswaar je gummizolen
Als sterrespoor in den sneeuw geprent staan.
Als een vreemde doode deed
M'n zwijgende groetenis
Je uitgeleide. Eeuwigslaapstertje,
Blijf in m'n teederste denken wonen
Als een blinde vogelwijs
In stil doorzonde muit.

Juni 1920.
W. Meyboom.

Klinkdicht
GINDS, boven 't rood der verre huizennokken
springt als een straal, de toren, in 't verschiet,
een schater trilt op 't eeuwenoud graniet:
de beiaard lacht met 't brons van al zijn klokken.
En blauw, diep blauw, van 't roerloos spinnerokken
is 't, dat de dag langs hemelwegen vliet;
geèn onzer die de fijne draden ziet
met 't goud der zon bedropen en doortrokken...
O wijdsch vizioen op de avondlucht gedreven
dat ik zie groeien op den muur der steden
en even mij van deze wereld scheidt:
gebonden staan de zomers van mijn leven,
in schooven licht, op de akkers van 't verleden,
en waar ik adem, schemert de eeuwigheid...

8 September 1920.
Fritz Francken.
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De uitvaart der 90ers
I. - Herman Teirlinck: De Nieuwe Uilenspiegel in tien boeken of De Jongste
incarnatie van den scharlaken Thijl.
EEN doodgewoon noodzakelijk kwaad: kritiek in Vlaanderen moet gewoonlijk
inzetten met een of andere waarheid als een koe. Het weinig bewuste der Vlaamsche
mentaliteit schept de behoefte aan 't gedurig voor oogen brengen van elementaire
gegevens. Het ontwikkelings-proces der Vlaamsche kunst berust op een lijn van
grove en nuttige vergissingen. Roeren we hier de essentie van alle kunstdynamos
niet aan? Het duurt een tijdje voor de schoone verblinding gedoofd is. 30 jaar? Foei
voor de schoolsche mathematiseering van de levende literatuurgeschiedenis. Van
Nu en Straks regeert sedert 1893. In 1920 overleed H. Teirlinck in de jammerlijke
gedaante van Thijl Uilenspiegel. Le roi est mort, leve Jeugd in Stad van De Bock.
Hier is de koe: kunst zonder ethische inhoud is een hond die in zijn eigen staart bijt,
die krijgt nooit iets beter te pakken. Aan die fout sterft Van Nu en Straks. De cercle
vicieux van het individualisme wordt carcan. Het geval Teirlinck: een belangrijk
détail uit het 90er sanatorium - op een Zondagnoen stierf van Langendonck in de
witte zaal van angst en rust - is in zijn acuutste stadium getreden. De daimonische
fakir der verbeeldingsacrobatie - is het louter virtuositeit ofwel le Jongleur de
Notre-Dame? - spuwt geen roode vlammen meer, slikt geen witte zwaarden meer,
de voeten moegedanst op scherpe nagels van zelferkenning. Hij zit neer en schouwt
met zoete blikken op zijn gekelkten navel.
Uilenspiegel is een boek van eigenwaan, van misleid machtsbesef. Teirlinck heeft
zijn eigen staart afgebeten. Failliet. Aan acrobatie komt een einde: de ruggraat is niet
van caoutchouc. Nooit heeft hij met liefde voor zijn menschen gestaan. Experimenten:
hun gevoelens = symptomen. Serjanszoon = een proefkonijntje. Doxa = een
proefkonijn. 't Ivoren Aapje = gedilettanteer. Kunst was bij Teirlinck misschien het
ontvluchten van het leven, niet de weergave van het diepste leven. Dilettantisme uit
innerlijke leegte. Dilettantisme potentieel de doodsvijand van de Kunst, daar zij haar
naar de kern zelf tast, maar gedood door de justice immanente van het overschaduwend
talent. Hij heeft de prettige post gehad op het Ivoren Torentje: banbliksems tegen
flamingantisme, gecoquetteer met de ergste vijanden van ons volk. Geen geloof in
het leven, geen geloof in de Vlaamsche liefde, geen geloof in den mensch. Nergens
de bekentenis psuchy nikai. Altijd negatie of twijfel. Eene activiteit
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die willens nillens meewerkt aan de intellectueele bevrijding van ons volk, en een
negatieve levenshouding tegenover de idealen van dat volk. Vat vol perverse
tegenstrijdigheid.
De meeste 90ers wien het aan levensinhoud ontbrak, vluchtten algauw in de
comfortable en nobele camouflage van het symbool. Prettig, decoratief. Populair bij
doorzichtigheid, imposant bij mysterie. Bij Van de Woestijne groeiden de symbolen
tot massale, synthetische omtrekken waarin het object zich ruim en soms geprojecteerd
bewoog: bij Teirlinck werden die symbolen dienstbaar gemaakt aan vooropgezette
ironische bedoelingen. En de kunstige fictie van détailschoonheid en harmonieuse
constructie sloeg in. Hij werd onze kameraadschappelijkgedulde dubbelganger van
de Vlaamsche pedanterie en lamheid, de Vlaamsche prater, de Vlaamsche
verzen-maker. Als massieve ram tegen de Vlaamsche praatlust kon het fijngekrulde
hoofd van den orator didacticus bezwaarlijk dienen, maar zijn fijne ironie zijpelde
toch overal door. Heeft ze wel iemand tot een anderen weg bekeerd? Zelfs niet de
grootste lijder aan dit euvel... de heer Teirlinck zelf. Zijn kunst was analitisch. De
opbouw zijner personnagies niet zelden mecanisch-logisch. Hij gaf telkens een vorm
van den Vlaamschen homunculus. Beschouwde, bekeek, lachtte zelfvoldaan. En ziet
ge de tweede reuzenkoe: kunst is mééleven, essentie van kunst: ziele-activiteit. Ook
hier weer is Uilenspiegel eene zijde van Vlaamsch bestaan. Maar niet lijk Serjanszoon
tot eenzijdig maar mooi doorwerkt symbool opgegroeid; verworden tot een realistiek
polygaam van bitter weinig interesse, tot de verschrompelde verkleining van een
reeds bestaand reuzenfiguur. Ons volk heeft steeds in zijn rudimentair gevoelsgamma
al zijn verzuchtingen vastgelegd en gegroepeerd in enkele symbolen: Eeuwen
samenwerking louterden de kern. Onnuttig en schadelijk het tornen daaraan, als ééns
een man die kern naar alle zijden in beweging bracht. Reijnaert de Vos, Faust,
Uilenspiegel. Het was een onnuttig en dom werk het meesterstuk van De Coster te
willen herschrijven. Omdat zulk boek zijn bestaansreden mist - de dringende nood
en eisch van geheel een volk - is het een zwak en verfoeilijk ding geworden. Een
poespas van gewilde naieveteit en barre bruutheid. Een prachtige tekst voor een
Brusselsche revue. Ge kent het: dametjes in maillot op de scène, en wijze jongelingen
in de coulissen. De voorhang is een rood zeil. Nu en dan een monumentale obsceniteit.
Want Thijl is een voorvechter, een vrouwenvriend, een droomende foorkramer, een
echte lichtmis, polygaam en onverschrokken. Alles gebeurt in dit boek. Tot
luchtgevechten toe. Maar van de eigenlijke beteekenis van Thijl komt geen woord
te voorschijn. ‘In gansch mijn wezen ontwaakt een middeleeuwsche Thijl,
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een vroom en mystisch leven, iets als een gehoorzaamheid en een gebed, veel schooner
dan het wekkend lied der klokken!...’ Heel klaar is het niet. Nelleke is verschrompeld
tot een onnoozel creatuur dat het midden houdt tusschen een stompzinnige boerenmeid
en een suffend pensionnairtje. Zij voedt de kinderen van Thijl op. Volontaire de
carrière: de belooning komt op bladz. 390: ze trouwen. Enkele der bijfiguren zijn
flink geteekend. Pijke-Zeven is een figuur en Zoster de Moriaan blijft. Misschien
ook wel dat echt-Brusselsch onding Jacqueline.
De groote invloed die hier op alle bladzijden merkbaar wordt, is de Pallieter-visie
en de Pallieter-stemming. De stijl van Teirlinck heeft in die richting geëvolueerd.
Het boek heeft er onder geleden. De lapidaire uitspraken van Thijl zijn dezelfde als
die de stemming zoo prachtig punctueeren in Pallieter: ‘De menschen filtreeren
beerputten, maar de koele bronnen loopen ze voorbij’ (bladz. 147). Maar de fijne
natuur van Timmermans heeft hem van alle grofheid weerhouden. Onder de zoo
graag vertoonde decadente verfijning van Teirlinck, waarvan het walgelijke product
de helft van ‘De Leemen Torens’ is, schuilt een diep gemis aan gevoelsproportie.
De grove brutaliteit waartoe, langs onvermijdbare pathologische wegen, het snobisme
(een pejoratief voor dilettantisme) lijden moet, komt hier ten klaarste naar boven in
enkele scènes van een praehistorische ongehoordheid. Gouden Tand is een verrader
die Thijl in de val lokken wil als hij jongens over de grens brengt. Thijl ontdekt dat
en..
‘Hij vatte het donkere ijzer, opende den verroesten klauw en beet hem toe
op de tong, die daar puilde. Hij rukte met een korten wrong aan 't paarse
vleesch, dat hij alover zijnen schouder gooide. De mond van Gouden Tand
werd een geute bloed. Dan teekende Thijl 's roode vinger het woord Judas
op een stuk papier dat hij bovenop in de schors van den boom haakte.’
Pathologie? Patriotisme? Nevens die essentieele fouten van onsamenhangende opbouw
en gevoelsbrutaliteit, die nogmaals in een realisme van allerslechtst allooi voorkomt
in het geval Mandiene (blz. 154-155), valt op eene verzwakking van beeldingskracht,
een vunze auto-rhetoriek. Robijnen en amethysten blijken noodig ter uitbeelding.
‘De kachel blonk als een cyclopenoog.’ - Een feuilletontruc dient als pakkend
slotwoord (bladz. 239). Enkele bladzijden mogen staan naast het beste dat hij ooit
schreef. Zoo de beschrijving van Zoster en enkele meesterlijke détails:
‘Hij slingerde dandyachtig de Breijdelstraat in. Hij lonkte even naar zijn
gulzige pioen, glimlachte heimelijk en vatte beraden de koperen deurklink
van den Criterium-bar. Hij kwam briljant binnen en voelde zich plots in
de roode wandomgeving en over de dikke tapijten, geluideloos worden.’

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

8
Er is ook weer hier dat obscedante geposeer met bar-détails van den Brusselschen
meneer die er alles van weet, maar die het toch slechts geleerd heeft. De oorlog had
hier kunnen en moeten groeien tot iets machtigs. Het is enkel een vervaagd decor
gebleven voor Thijl en enkele zijner kornuiten. De oorlog van ver bekeken lijk hij
het leven van buiten bekijkt. Dat uit zich pijnlijk in de onmachtige en fletse
beschrijvingen van Thijl's oorlogsfeiten. Plastisch staat het boek ‘van den Blauwvoet’
onder nul. En ten slotte is dit boek een grofheid tegenover ons volk. Laat Serjanszoon
een luchtige zwanze zijn, dit is een brutale leugen. Als het waar is dat ‘Quos vult
perdere...’, dan zal Koning Albert zich hier wel schuldig voelen aan het Taxanderproza
uit het boek van Daniel:
‘De Koning heeft ons gefeliciteerd en het heeft ons aangedaan. Hij sprak
vlaamsch. Die Koning, Thijl, is een merkwaardig soldaat. Gij zoudt hem
seffens liefkrijgen. Hij nadert voortdurig de voorste linies en schijnt zich
niet het minst te bekommeren om het gevaar dat hij er loopt. Uiterlijk lijkt
hij een beetje schuchter: dat is, geloof ik, aan zijne bijzichtigheid toe te
schrijven. Maar hij beschikt over een kloeke dosis physieken moed en het
is duidelijk dat hij ermee (door een begrijpelijk proces van aanstekelijkheid)
de gelederen in gunstigen zin beinvloedt...’
Nog gelegenheidsproza van hetzelfde allooi krijgen we verder over de taalkwestie
in het leger. Het is te hopen dat de Hollandsche lezers van Teirlinck ook niet geheel
onwetend zullen zijn over de systematische uitmoording der Vlamingen achter het
front om de bijbedoeling van dit pamfletbriefje te vatten.
‘In deze roemrijke escouade d'attaque fungeeren negen Vlamingen en
drie Walen, al beste, sterke, brutale kerels. Onze sergeant is een guitige
Brusselaar. (Zie je de perfekte tryptiek! M.G.) Denk niet dat het verschil
van taal onder ons de minste oneenigheid sticht. Wat de eene van den
andere niet begrijpt, knikt hij algelijk gewillig en vriendelijk tegen. Ik voel
heel sterk dat ik met die Walen kan samenwerken.’
O broeders, ziet ge het licht van de oplossing? Er zijn in ons volksleven zaken waar
niet mee gezwansd wordt. Zwanze in die gevallen is misdaad en beleediging. Dat is
onze godsdienst en onze Vlaamsche overtuiging. Leent onze strijd overvloedig in
zijn aanpassing aan de toestanden tot allergemakkelijkste ironie, dan is dat geen
reden om in een geloovig Noord-Nederland den sterksten en schoonsten drang van
ons volk te discrediteeren door het ridicule. Meester Ranke is het droevig instrument
van dit ‘vergrijp’. In het ‘Boek van den Gouden Tand’ bereikt dat zijn summum.
Wie in den strijd staat heeft het recht te critiseeren. Het is zonder méchant plaisir
dat we de verbrokkelde Ivoren Torens voorbij loopen. Flamingantisme is de
Vlaamsche erfzonde; wie haar ontvlucht wordt gestraft en gebroken.
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En dan is daar nog de godsdienst. Dat wie niet katholiek is zijn handen afhoude van
het katholicisme. Maar waar ligt die drang dan aan vast: wat ge niet hebt te bevuilen
door grove verdraaiingen? Dat is een laagheid. De communie te verkleinen tot een
kinderanecdoot, daar walgen we van. De gothische geest heeft op hem geen vat.
Maar Pallieter is aan zijn 10n druk, niet waar, en die gekt ook zoo wat met
uiterlijkheden. Ik wees op de innerlijke grofheid van Teirlinck: de tactloosheid van
den eigenwaan. Hier breekt hij volledig door. Wie geen respect heeft voor het
kostbaarste bestanddeel van de psyche van zijn volk, die - ik zal het zachtste woord
gebruiken - die verkracht dat volk. In dit dikke boek beproefde de ironie een poging
tot de walgelijkste geestelijke onanie. Talentverspilling.

II. - Karel van de Woestijne: De modderen man. (Het Roode Zeil 1920.)
In een cultuur, waar de huwelijksproblemen van Ibsen toch reeds overwonnen
standpunten zijn, hoeft dit boek gecommenteerd met de apocalyptische visie van den
modernen mensch die Dostojewski neergeschreven heeft. De vermoulus van ‘Het
Roode Zeil’ die het aankondigden als het meesterwerk van den dichter dreigen gelijk
te halen. In de ontwikkeling van van de Woestijne's lyriek beteekent dit een
zwanenzang met de laatste heffing van al de krachten die de vorige bundels afwierpen,
in een aanzienlijk minder subjectieven geest. Het is de minst verbloemde belijdenis
van psychische leegheid in de Vlaamsche literatuur van tot nu. Het individualistisch
programma der 90ers bevatte essentieel een doodvonnis. Verder dan
psycho-pathologisch onderzoek konden ze het niet brengen. Ze sterven er aan. Hun
ziele-egoïsme schakelde alle drijfveer naar een hooger doel uit. Wel betrachten zij
autobiographie. Maar hunne moedwillige afzijdigheid aan het leven der massa sneed
hun den weg af voor de geestelijke proviandeering door ‘ondervindingen’. Enkel
een ook uiterlijk bewogen leven kan, individueel behandeld, waarde hebben voor
anderen. In dien zin is autobiographie vruchtbaar. Maar een levensgeschiedenis die
zich streng beperkt tot innerlijke commoties, versmald nog door eene aristocratische
en zeer afzijdige houding, moet noodzakelijkerwijze a-sociaal worden. Maar dan
kan de strengheid van auto-pathologische opmerking haar waarde als ‘document
humain’ gaan bijzetten. Is het wonder dat zij die zich bekrimpen tot de zinnelijke
gewaarwording, tot de stof, ten slotte walgen van de stof, en in de zinnelijkheid enkel
bitterheid vinden! De prachtige classiciteit van Goethe heeft zijn individualisme
gered
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in een eeuwig kunstwerk: Faust. Maar zieleverschuivingen zijn de echo van uiterlijk
gebeuren. Geen geestelijk conflict dat niet materieel kan herleid worden. Zooals geen
idee zonder beeld. Altruisme als slagwoord en norm van genietbaarheid voor kunst
is een socialistische misleiding: het eenvoudig menschelijke wordt bedoeld. De 90ers
zijn niet ‘menschelijk’ genoeg geweest. Enkel wie onder hen als mensch een meer
dan gewone waarde hadden, bleven ten slotte bewaard. De groote onvruchtbare onder
hen was Teirlinck, de negatie van het menschelijke, de mechaniseering der psyche.
Streuvels die, meer oratorisch dan diep, niet stijgen kon boven den middelmatigen
inhoud der boerenziel. Buysse in zijn soms groteske verbazing voor zich zelf en zijn
auto. Gezelle en van de Woestijne, met het rustige centrum van Langendonck, hebben
als twee extremen door verhooging en uitdieping der zielegamma de einders der
individualistische poëzie verbreed en verscheurd. Van Nu en Straks ligt tusschen
‘Tijdkrans’ en ‘De Modderen man’. Gezelle domineert met zeer enkele verzen, die
boven den organischen groei van zijn natuur-poëzie uitstijgen en toch daaraan hun
plastische kracht ontleenen. V. de Woestijne door de negatieve belijdenis in dit boek
vervat, die hij schrijnend uitschreeuwt. Antithetisch door het processus, identiek door
den uitslag: Gezelle steeg op een hooger plan door de eenzijdige kinderlijkheid van
zijn gemoed; van de Woestijne vond de kern door den walg van een eenzijdige
zinnelijke perversie. Beiden geraakten zij tot de uiterste polen der persoonlijke lyriek:
het gebed. Ontroerender bij Gezelle door zijn franciscaansche zuiverheid,
aangrijpender bij van de Woestijne door de nog driftige menschelijkheid die er uit
spreekt. Geen van beiden klassiek, allebei beperkt door zelfgeschapen vormen, door
intuitieven vormcultus. In hun midden staat het meer evenwichtige strenge werk van
van Langendonck. Maar dien ontbrak de vernietigende daimon.
In dit licht gezien is dit boek van van de Woestijne van buitengewoon belang. Ik
sprak van Dostojewski. Gelijk hij de diepste oerkrachten van den mensch, stuk voor
stuk, met majestatische kracht heeft geteekend tot hun uiterste consequenties, en
door die extremen de menschen zoo verschrikte dat ze het camouflage van een
euphemistische geruststelling ‘Overdreven!’ behoefden, zoo mag dit boek als
getuigenis van de pathologische aberratie-mogelijkheden van het huwelijk, een zeer
diep en grootsch werk heeten. En voor hem die deze daad aandierf een verschrikten
eerbied. Want niet ieder is zijns gelijke. Eene klassieke plastiek had dit boek kunnen
maken tot een reuzenwerk. De barok van te eigen vormen schaadde. De
‘gevoelsgenialiteit’ is er, maar niet het evenwichtige instrument. Verslapte herhaling
en auto-rhetoriek duiken op.
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De erkenning die dit boek zal bewerken bij de moderne lezers zal niet zonder pijnlijk
protest van de hand gaan: het is immers het representatieve type eener degeneratie,
de doodgewoonste, die der zinnelijkheid. De mensch is weiger ontdekt. Gretig voedsel
kan het bieden aan de chronique scandaleuse: zelfvoldaan de ‘decadente’ slagersfacie
van A. De Ridder doen glimmen: ‘Nu hebben we een decadent Vlaanderen, Nunc
dimitte!’ Er zijn altijd menschen die verwijlen bij Gretchen en nooit tot Helena
geraken.
In deze verzen ‘zoo onuitsprekelijk droef en laf’ naar zijn eigen woord, herleven
al de fouten die ik in mijn studie over zijn werk heb trachten te verklaren. Plastisch
staat dit werk lager dan ‘de Gulden schaduw’. Zuiver-rhetorische verzen vergallen
menig diep gedicht, elders weer domineert het erotische te sterk. Fragmentarisch
herleeft nog de dionysische vreugd in sterke verzen als deze:
‘De dag wordt rood van zon en rozen. De uren blaken
van rijk en rijp geweld:
Ik draag al het blozen van den zomer op mijn kaken
als waar 'k een heldre held!
van al het bloed dat zoekt of blinkt in bloeme en boomen
zijn mijne vuisten zwaar
'K ben duister als het woud in avondlijk verloomen
en als de weiden klaar.
'K ben klaar en klapprend als de blaedren en de waetren,
'k ben gloeiend-zwart gelijk
de minnaars die elkaar van bijten en van schaetren
bevinden goddelijk.

Gelijk het voorlaatste vers ‘Wanneer ik sterven zal... lees dan dit pijnlijk boek’ het
testament is van een verslagene, zoo is dit boek het waarschuwend testament van
Van Nu en Straks. Het zegt de uiteinden van het gevaar waaraan ook de
sociaal-willende jongeren niet ontsnappen. Homo sum... Naast de bourgeoise
zelfvoldaanheid van anderen, naast de ijdele en onvruchtbare sceptiek van Teirlinck
is dit boek een waardeerbare daad. Het is inderdaad bijna wereldliteratuur. Het sluit
met een machtigen wanhoopskreet het drama van een gebroken verlangen en een
failliet leven.
November 1920.
Marnix Gijsen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

12

De nacht-trein
DE trein rolt op den zwarten bol der aarde:
o, angst-versnelling van mijn hartstocht
in de afgrond naar God.
De gloeiende veeg van mijn vinger,
fosforisch op den blauwen glaswand van een nacht;
het grauw geraas van een levenslot
aan de duistere bocht
van een dennenbosch waar God mij wacht.
O, gij daverend hart der machien,
en uw God-verloren vlucht,
o, gij kreunende jacht van wiel na wiel,
gij, gij, wroegende zucht
die uit den schoorsteen viel;
en de lange, angstige glijding der sporen
die achter de aarde reeds het gerucht
van den verren trein doen hooren.
De nacht-trein gilt en loeit.
Maar, de nacht-trein gloeit:
traan van Laurentius in Augustus-nacht
glimworm in een ver veld,
goud-meteoor
die onder den blauwen nacht-boog snelt.
De nacht-trein zit vol menschen
die droomen, waken, denken, wenschen
en vooral met pijn iets verwachten:
zij rijden dagen, weken, nachten
op den brandzwarten bol der aarde.
- Is God nog ver? zoo denkt een somber man,
die uit het raampje staarde
naar maan en ster.

Karel van den Oever.
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Het masker
I
Tooneel: een pleintje; in den achtergrond een huis met trapgevel en een verlicht bovenvenster,
links en rechts boomen, rechts een bank. 't Is carnaval.
Komen op twee gemaskerden, een herder, tamelijk plomp van gang en een hupsch herderinnetje.

HERDER.

- Neen, ik word te oud voor zoo'n gekke partijtjes.
(Ze gaan zitten op de bank.)

HERDERIN.

- Kom, zoete vrijer, wie nog een geldstuk voelt waggelen op de maat van den dans,
spreekt niet van vermoeinis.
HERDER.

- Gij hebt mooi praten, gij zijt jong en uw sekse is met alle zotte sprongen in haar
schik; daarbij
(tellend)

tien in ‘Den Hert’, een avondmaal van zeven schotels en drie flesschen wijn, plus
de extratjes...
HERDERIN.

- Maar straks komen de zoentjes en 't zottespel en dan zal de ouwe man wel opfleuren.
HERDER
(zucht diep).

- Moest mijn vrouw het weten!
HERDERIN.

- Hij is getrouwd! Och arme! en zoo jong nog.
HERDER.

- Drie en vijftig jaar!
HERDERIN.

- Ik zou 't u niet nageven, herder, die grasduinen gaat buiten uw eigen tuintje. En wat
doet ge voor een stiel?
HERDER.
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- Ge zijt nogal flink gebekt, madeliefje.
HERDERIN.

- 'k Gis dat gij een artist zijt, muzikant of schilder of zooiets.
HERDER.

- Heb ik mij dan toch zoo gek gedragen? Ik ben een eerzame kruidenier.
HERDERIN.

- Eerzame kruidenier, wil ik dansen om U wat op te vroolijken?
HERDER
(zucht bij zich zelf).

- Dat 's vijf en vijftig frank, plus de kleine bijkomstigheden... Kon ik maar weg zonder
al te veel krakeel...
HERDERIN.

- ... Of zingen om weer wat jeukte te doen krijgen in uw ouwe hart?
HERDER.

- Meid, houdt ge mij voor 't lapje?
HERDERIN.

- Of wil ik aan 't oor vezelen van al 't moois dat de avond kan brengen na den wijn
en den dans en de wandeling onder de boomen?
HERDER.

- Ik zal U maar effentjes zeggen dat ik moe ben en graag wat rusten wou.
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II
Komt op een troepje gemaskerden met een paar dametjes.

1e GEMASKERDE.

- Ik heb nog nooit zoo'n lust gevoeld om Chopins doodmarsch te zingen.
(Neuriet.)

2e GEMASKERDE.

- Bek dicht. Ziet ge niet dat al de dametjes het kippenvleesch krijgen?
1e GEMASKERDE.

- Ik zie er maar één die kippenvleesch heeft, en veel nog.
(Wijst naar de gedecolteerde herderin. Allen lachen.)

HERDERIN.

- Kerels van uw slag hebben vaak gewatertand naar zoo'n kippenvleesch, maar
daarvoor was hun beurs te plat en hun verhemelte te grof.
ALLEN.

- Bravo!
HERDER.

- O jee! in welk wespennest gaat die sakkersche creatuur mij brengen?
1e GEMASKERDE.

- Nooit bezag ik, noch één van de mijnen, wat alleman geboden werd.
HERDERIN
(tot herder).

- En gij laat dat zeggen tot mij?
HERDER.

- Wat wilt gij er aan doen? Misschien hebt gij allebei gelijk.
HERDERIN
(tot 1e gemaskerde).

- Hoor eens hier; gij zijt een flinke kerel, niet bevroren en glad met de tong. Ik ken
U evenmin als gij mij, maar ik gis dat wij mekaar wel velen kunnen.
1e GEMASKERDE
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- Eh!
HERDER.

- Euh!
HERDERIN.

- Het is nu toch maar eenmaal carnaval en ik hou dolveel van pret; ik heb van avond
een drommelsche lust om uitzinnig te zijn. Mag ik mee met ulie?
HERDER.

- Euh!
HERDERIN.

- Mijn herder heeft rust noodig; hij is drie en vijftig jaar en kruidenier; hij bejammert
zijn centen en is bang voor zijn vrouw. Niet waar, herdertje lief, dat ge blij zijt mij
kwijt te zijn?
HERDER.

- Hum! en mijn geld... en onze afspraak?
HERDERIN.

- Voor uw geld doet ge heel de volgende week krijt bij uw meel, en uw afspraak...
mag ik het zeggen, mooi masker?
1e GEMASKERDE.

- Zing, vogel van mijn hart!
HERDERIN.

- Uw afspraak...
(stil tot herder)

daar zult ge best uw eerzame kruidenierster genoegen mee doen.
1e GEMASKERDE.

- Kom laat ik U hoeden. Ouwe herders zijn bang voor den wolf.
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III
Jocundus op met dame. Jocundus is gekleed met een soort middeleeuwsch plunje, half ridder,
half eremijt met zilveren franjes afgezet.

2e GEMASKERDE
(wijst naar Jocundus).

- Daar is de bezigheid ernstig.
(Bende gemaskerden af.)

JOCUNDUS.

- Wat geeft het mij dat ik U niet ken als ik U lief heb, ik weet niet of gij mooi zijt...
ja mooi moet ge wel zijn... maar uw kleine, kleine voetjes hebben getrappeld op mijn
rust. Laten wij zitten.
DAME.

- Hoe weet gij dat gij mij lief hebt?
JOCUNDUS.

- Almachtige goedheid, hoe ik dat weet? Hoe weet gij het als uw hoofdje zeer doet
en de vermoeinis hangt in uw armen. Zóó voel ik dat stijgen in mij tot mijn keel
schroeiend wordt en mijn polsen kloppen.
DAME.

- Hoe geweldig, heer... ridder of kruisvaarder, of wat uw kleedij ook bedieden moge.
JOCUNDUS.

- Eigenlijk weet ik het zelf niet best. Ik heb dat gehuurd omdat er zoo'n mooie franjes
aan hangen te bengelen.
DAME.

- En als ik nu eens gehuwd was... en als gij nu eens gehuwd zijt? Wat een paar oogen...
Ja, 't is wel een beetje ouderwetsch dat te vernoemen... maar enfin...
JOCUNDUS.

- Als het hart vrij is, vliegt het waar het wil; zit het gekooid, dan wiekt het uit den
eersten mooien dag dat de slagdeur openvalt en zet zich te zingen waar de nieuwe
vrijheid schijnt.
DAME.

- Dat is wel een beetje poetisch voor een leelijke zaak. Willen wij met open kaart
spelen?
JOCUNDUS.

- Mijn hart spreekt recht voor zich uit.
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DAME.

- Dat gij aan den leiband loopt hoor ik sedert gij mij eerst aanspraakt. Een mensch
die niet lief hoeft te zijn op commando in den dagelijkschen omgang, legt het min
onstuimig aan om een onbekende dame aan boord te komen. O! zeg niet neen? Gijlie,
ongeduldige opgeslotenen, zijt nogal gebiedend... uit gewoonte, en terzelfdertijd ook
slafelijker... uit gewoonte. Maar ik wil nu geen zedepreek houden, want gij zijt een
heel lieve vent en het greintje argwaan dat gij in poetischen onzin kleedt staat u niet
slecht. Ik ben vrij en wat de rest van de wereld doet, kan mij niet schelen. Zeg 's.
JOCUNDUS.

- Ja?
DAME.

- Hebt gij een mooie vrouw?
JOCUNDUS.

- Gij hebt stralender oogen,... maar het is een heel lieve vrouw.
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DAME.

- Nu kunnen wij voort praten, - hadt gij mij gezeid dat uw vrouw een akelig
scharminkel was, dan had ik u geen kwartierken van een seconde langer aangehoord...
vertel me nu wat.
JOCUNDUS.

- Wat zou ik anders vertellen dan dat gij het vreemdste, aardigste dametje zijt dat ik
ooit ontmoet heb. Ik zal maar bekennen dat ik mij een beetje vergist heb toen ik U
aansprak, maar ik ben blij dat het zoo uitgevallen is.
(Gemaskerde op, met een briefje, komt bij Jocundus en vezelt in zijn oor)

: Mijnheer Jocundus, een briefje voor U.
JOCUNDUS.

- Hoe kent die sakkersche vent mij?
DAME.

- Ruik eens aan 't papiertje, mijn luchtige gezel, om vergissingen te voorkomen.
JOCUNDUS.

- Naar leêren handschoenen en engelsche sigaretten ruikt het.
DAME.

- Dat wordt tragisch.
JOCUNDUS
(leest voor zichzelf).

‘Mijnheer Jocundus,
‘Dezen avond klokslag tien, als de lichten dood zijn langs de lanen en
mijnheer Jocundus zijn hart ophaalt in versch gezelschap zal een eenzame
dame, in de Laan van 't Gulden Kalf, nr 65, naar buiten komen en toevallig
een galant cavalier in de armen loopen. ‘Mundus vult decipi.’
JOCUNDUS.

- Nog drie kwartuurs!
DAME.

- ‘Was ist los?’ De lieve vrouw is toch niet krank gevallen?
JOCUNDUS.

- Lag ze maar met den doodsbibber op de leden. Binnen drie kwartuurs.
(Stilte. Verfrommelt het briefje en laat het vallen.)

Zeg eens, verstaat gij engelsch.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

DAME.

- ‘O yes, a bit.’
JOCUNDUS.

- Zeg eens wat beteekent dit: ‘Mundus vult decipi.’
DAME.

- Daar is zoo veel engelsch aan als begijnevleesch aan mezelf.
JOCUNDUS.

- O mijn stil geluk! En ik die zoo vertrouwend was in haar ernstige oogen en haar
nooit opgezweepte zinnen.
DAME.

- Is het de lieve dame die zich hooren laat? Och wat! Gaat gij daarom de heele wereld
op stelten zetten?
JOCUNDUS.

- Wat voelt gij daarvan... Zijt gij niet gehuwd en de kalmte van iederen dag is U niet
dierbaar. Maar ik zal er kort bij zijn.
DAME.

- En de gulden vrijheid en het hart dat zijn kooi ontsnapt? Meent gij dat dit een
voorrecht is van ridders met zilveren franjes?
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JOCUNDUS.

- Wat begrijpt gij daarvan?
DAME.

- Begrijpen wil ik het niet omdat het onbegrijpelijk is. Ware ik een van die apostels
die den mond vol hebben over gerechtheid en ongelijkheid en alle dagen loopen met
een gezicht of zij hun eigen niet lief konden hebben, ik zou een heel passende moraal
uitspinnen, maar ‘à quoi bon’? Kom, kom, laten wij nog een beetje hartelijk zijn.
JOCUNDUS.

- Ik versakker de hartelijkheid, maar belachelijk wil ik niet zijn. En ben ik dan zoo
dwaas en zoo leelijk dat de eerste de beste mij...
(Gebaar van de zinnebeeldige horens op 't voorhoofd.)

DAME.

- Ja, een ornament is het niet. Maar blijf nog wat, waartoe die haast!
JOCUNDUS.

- Adieu, adieu.
(Af.)

IV
(Pierrot op met Honestus.)

DAME
(naar Pierrot kijkend).

- Wat een akelig mensch in zijn oolijk pak.
PIERROT.

- Dag Dame! Kom, Honestus, wie mij volgt wandelt in de duisternissen.
DAME.

- Dat is een filosoof. Hoor eens hier, Pierrot.
PIERROT.

- Tot uw dienst.
DAME.

- Weet gij ook wat het zeggen wil: ‘Mundus vult decipi’.
PIERROT.
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- Dat beteekent, achtbare dame, dat in deze wereld de eene gek den anderen bij den
neus leidt, dat de uilskuikens luider schreeuwen dan de verstandige lui, dat de woorden
die blinken als uw oogen en leeg zijn als het hart van mijn vriend Honestus, klinken
als een kathedraalbel en de simpele waarheid wordt in den hoek geduwd, dat... mag
ik voortgaan?
DAME.

- Wonder, wonder mensch, ik wed dat gij een poeet zijt en toch hoor ik U graag.
PIERROT.

- Een poeet ben ik niet! Dat zijn de eenigen die niet gemaskerd loopen... ‘Mundus
vult decipi’ beteekent nog dat de boer den burger bedriegt en de burger den boer
voor een dwaashoofd houdt en dat ze allebei tevreden zijn; dat gij, beste dame, in
mij een filozoof meende te zien en dat ik in u gezelschap meende te vinden en er nu
volstrekt geen lust meer toe voel. Goeden avond, dame.
DAME.

- Akelige vent.
(Af.)
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V
PIERROT.

- En zoo, Honestus, hangt de wereld aaneen... Maar gij zijt een van de gelukkigen
omdat gij het zoo goed vindt, en omdat uw grootste zorgen zijn de flanellen buikband
en soms een uitzuivering voor de gezondheid, een fijne flesch voor 't goed humeur
en het volledige evenwicht in de waggelschaal van de politiek. Is het zoo niet,
Honestus?
HONESTUS.

- Wat zijt ge toch een wondere vent. En wat hoefde gij dat charmante dametje weg
te zenden?
PIERROT.

- Zij had mij beleedigd, Honestus, dat ding met haar oogen als strass en haar valsche
tanden.
HONESTUS.

- Beleedigd! Zij was heel en al lof over u.
PIERROT.

- Zij meende dat ik een poeet was en een filozoof, Honestus. En in haar opinie gaan
die dingen samen met scheefgeloopen schoenen, een ruigen baard en haren die best
op een vioolkas zouden terecht komen.
(Honestus trapt op het briefje.)

Waarop trappelt ge daar, Honestus?
HONESTUS.

- Een papiertje is het, en mooi geschreven.
PIERROT.

- Van een koopmanshand; die ronden hun letters even sierlijk af als hun cijfers.
(Leest.)

Hoor eens, Honestus:
(leest het briefje voor.)

‘Mundus vult decipi.’ Dat beteekent nog, Honestus, dat iedere vrouw, al ware zij
simpel als een tortelduif en rein als bronwater, naar elke liefde keert als de zonnebloem
naar het licht. En dat is wel het droevigste van al.
HONESTUS.

- 't Moet een nette dame zijn, want in de Laan van 't Gulden Kalf is 't met koetspoort
en overwelfd balkon.
PIERROT.
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- Ja, dat gebeurt in de beste families en vooral in de beste families omdat de natuur
er meer getralied zit.
HONESTUS.

- Maar... nr 65, is het nr 65?
PIERROT.

- Laan van 't Gulden Kalf, nr 65, tien uren 's avonds... eenzame dame... galant
cavalier... gedoofde lichten en het toeval.
HONESTUS.

- Maar dien man ken ik, en de dame ook.
PIERROT.

- Beschrijven, Honestus, beschrijven.
HONESTUS.

- Hij is eigenlijk rijk geworden in den handel van reuzel en stearine kaarsen....
PIERROT.

- Bougies.
HONESTUS.

- ... en toen hij reeds mooi aan 't op zij leggen was, huwde hij de dochter van een
bankier, die veel fijne manieren maar weinig centen had. Hij heeft dan zijn zaak
voordeelig van de hand gedaan en woont nu in een van de mooiste huizen van de
laan.
PIERROT.

- In het huis waar de gevel u aangaapt of hij verbaasd was dat er ooit iemand aan
dacht zóó iets in de wereld te schaffen.
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Ge weet de kruiselingsche afstammeling van een kazerne, een belgische spoorstation
en den duitschen keizerstijl.
HONESTUS.

- Neen, hoor! maar een sierlijk heerenhuis, met mooie kolonnetjes en heerlijk
gebeitelde ingang.
PIERROT.

- Juist zoo! die witte steenen akeligheid waar pruimen bengelen aan dorische
kolonnades en middeleeuwsche harnassen zijn uitgekapt boven een rococodeur.
HONESTUS.

- Wat hebt ge gegeten of gedronken vanavond dat ge zoo katterig zijt!
PIERROT.

- Dit is een groote dag voor mij, beste jongen. Ik voel dat mij iets ongewoons zal
overkomen. Maar laten wij nu zwijgen over dit mooie huis. Vertel mij wat over den
handelaar in reuzel en bougies en over zijn mooie dame.
HONESTUS.

- Ja, zoo heel intiem ken ik hem ook niet.
PIERROT.

- Wil ik U de geschiedenis eens voorhouden? Daar is een man die spijts alle odeurtjes
den geur van reuzel en bougies niet uit zijn huid kan krijgen. Hij ziet een mooie meid,
fijn van snit en die voornaamheid uit al haar poriën wazemt, maar vadertje heeft de
centen een mooien zwier gegeven, en voornaamheid met dauw en zonneschijn is
flauwe kost. Dan komt de man van reuzel en bougies en legt zijn geld bij de
voornaamheid. En de voornaamheid mag wel zijn geld, maar kan den geur van reuzel
en bougies niet luchten. En dan gaat mijnheer zijn eigen paadjes en de nette dame
ontmoet bij toeval een galant cavalier, 's avonds als de lichten dood zijn in de laan.
‘Mundus vult decipi.’ Ach! Honestus, wat ben ik blij en wat zullen de sterren plezier
hebben van avond.
HONESTUS.

- Wat hekel hebt gij nu toch aan een gezet burger die miserie krijgt in zijn huishouden?
PIERROT.

- Ik haat een wereld waar reuzel en bougies essentie zijn.
(Gaan traag voorbij jongen en meisje.)

JONGEN.

- En wat zou moeder zeggen? Ze weet wel dat gij bij uw vriendinnetjes zijt en te
zamen wat later pret maakt, niet, schat?
MEISJE.

- Ik ben zoo bang dat zij het weten zal.
(Af.)
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PIERROT.

- Dat is de groote stem van het leven, Honestus, waar noch reuzel noch voornaamheid
één geluid geven.
En de dame, Honestus, hoe ziet zij er uit? Is zij zwart als gebrande kurk, bruin als
kastanje of blond als overrijp stroo? En is zij lief? Stapt zij of zweeft zij en mag zij
ook soms een vers?
HONESTUS.

- Ik wil bedonderd zijn als ik U begrijp van avond. Waar zou ik dit alles weten? En
om dergelijke zaken als muziek en boeken en gedichten heb ik mij nooit het hoofd
gebroken.
PIERROT.

- En dan komt in plaats van den man van reuzel en
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bougies, de man van tabak en snuif, of haring of likeurtjes, 's avonds als de lichten
dood zijn in de laan.
Het is een droef bestaan, Honestus, en ik heb geen lust vroolijk te zijn van nacht.
(Kijkt op zijn horloge.)

Half tien! Honestus, binnen een kwartiertje ben ik op de Laan van 't Gouden Kalf,
nr 65, en zie de bevallige dame in het donker buitenglijden.
HONESTUS.

- Man, pas op, leid me toch niet in onplezierige avonturen.
PIERROT.

- Ge zult plezier hebben, Honestus. Wat een leger gedrochtelijkheden komt daar
aangeschommeld!

VI
Komen op Politicus, Sociologus en Miles. Politicus heeft een zeer eerbiedwaardig uiterlijk;
een haviksneus kromt tusschen twee vinnige oogen; zijn hoofd is gedeeltelijk kaal; hij draagt
een lijvig boek. Sociologus is een mager mensch, zwaar gebrild; hij draagt een tesch waaruit
de hals steekt van een limonadeflesch en de titels van talrijke ‘reglementen’. Miles is buikig
en lomp, hij geraakt bij elken stap vernesteld in zijn sabel, zijn knevels krullen zooals die van
de klassieke oorlogshelden en op zijn borst bengelen talrijke decoraties.

PIERROT
(tot Politicus).

- Gij, man met het hoofd van been, de voeten van ijzer, hoe noemen uw broertjes u
in de familie?
POLITICUS.

- Ik ben Politicus.
PIERROT.

- Janus met vijfdubbele voorhoofd, wat hebt gij een mom noodig, bij avond en in
gezelschap van uw halsbroeders?
POLITICUS.

- Ik doe zooals al de anderen en ga mee met den tijd.
PIERROT.

- Of beter gezeid, de anderen doen zooals gij en de tijd loopt mee met U. Wat zoekt
gij hier, droeve man. Het is de eenige dag van heel het jaar, Politicus, dat uw naam
zóó dood wordt gezwegen als hij het verdient. Laat de menschen dan toch eens een
dag leven zonder uw storende maskerade.
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POLITICUS.

- Zonder mij ware de nering te niet. De landbouw, voeder van het land, ware zonder
steun, de burgerij, de gezondheid van een Staat, liep mank, de werkman, dit edele
kind, ging verloren.
PIERROT.

- Spil van het herbergwezen, scheer u weg!
HONESTUS.

- Ja, 't is een vervelend ding en schaadt aan de commercie.
PIERROT.

- Het is een commercie, Honestus.
Aan wie de beurt?
SOCIOLOGUS.

- Ik ben Sociologus. Geen nooden van de samenleving die mij onbekend zijn. Ik prijs
het goede water boven het slappe bier, en heb den genever definitief doen beschouwen
als een uitvinding des duivels. De geit is de koe van den werkman geworden
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en het verlies van een kieken wordt door mijn voorzienigheid vergoed.
PIERROT.

- Wat praat ge vloeiend, man.
SOCIOLOGUS.

- Mijn familie is uitgebreid en van aanzien. Wie groenten eet om het rijke leven te
sparen, is mijn bondgenoot. Politicus roept mij ter hulp in zijn uiterste
noodwendigheden; soms heet ik Philanthropicus, soms Democraticus en ook wel
eens Economicus, maar ik blijf steeds dezelfde.
PIERROT.

- Is 't al?
HONESTUS.

- 'k Geloof dat de vent heel mooie dingen zegt.
SOCIOLOGUS.

- Heb ik reeds gezeid dat de geit de koe is van den werkman? Ja? Pardon, 'k heb
zooveel te zeggen dat ik me wel eens vergis. Dat het geestesleven moet doorzijpelen
van hoog tot laag? Neen? Ah! nu ben ik er... de kloof tusschen de maatschappelijke
klassen moet overbrugd, hooger geestesleven voor den arbeider en simpeler bestaan
voor den bezitter van 't aardsche goed. Alcohol is steeds nadeelig; vrouwen op de
fabriek is de ondergang van een volk en het kind hoort in de school thuis, ‘ut vitam
habeant et abundantius habeant’.
HONESTUS.

- Hij verbluft mij... Alles wat hij zegt is waar, maar als ik hem over cultuur wil hooren
spreken, bazelt hij over de statuten van een geitenbond, en als ik hem afschaffing
van publieke zuiperij wil hooren bepleiten, komt hij met ouderdomspensioenen voor
den dag.
PIERROT.

- Dan noemt men hem Politicus of Democraticus, Honestus.
De volgende schurk.
MILES.

- Miles,
(wijst op zijn decoraties)

officier in het legioen der Dapperen, oorlogskruis met palmen, Ridder in de orde van
den heiligen Drago.
PIERROT.

- Wat heeft die heilige met dit alles te maken?
MILES.

- Medaille van Tolstoï, Carnegie.
PIERROT.
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- Genade! Wat is dan toch eigenlijk uw familie?
MILES.

- Ik sta opgeschreven in het register van den burgerlijken stand als de zoon van
Patrioticus, maar de kwatongen zeggen dat ik op de rekening val van Finantius. Maar
wat geeft dat vermits ik toch Miles blijf.
PIERROT.

- Ja het gebeente der vaderen, het ééne vaderland, glorievolle dood onder de plooien
van het vaandel, is het zoo niet?
MILES.

- Juist zoo! waar hebt gij dat geleerd!
PIERROT.

- Miles, ik was van plan kostelijk pret te maken van avond, maar als ik U zie, man,
dan zwemt mijn gal naar boven, want ook ik ben soldaat geweest.
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MILES.

- Ah! Lid van het gild der Oud-Wapenbroeders?
PIERROT.

- En ik heb in den krijg gestaan. Toen ik een jongen was werd ik dol als de trompetten
hun waanzin in mijn bloed bliezen. En zoo gebeurde 't ook bij de millioenen dwazen
die altijd kind zijn. Miles, weet gij wat het is een loogpraaf?
MILES.

- Jawel, in het reglement van den...
PIERROT.

- Geen papieren loopgraaf, maar de kuil van slijk en ratten en bloed. Neen, 't is waar
ook, gij zijt gedecoreerd. En luchttorpedos? En mitraille? En den bons van obussen?
En de kletterende granaatkartetsen? Ik weet het, Miles, en ik heb drie jaar tijd gehad
om er op na te denken in eenzaamheid, met mijn hond of met een moegeplaagde
stakkerd. Jongens die ik kende en liefhad, die de ploeg moesten drijven of hameren
op het wakkere aambeeld, heb ik de vuist zien krampen van weerzin. En weet gij
waar zij nu zijn?
MILES.

- De geheugenis der helden is onvergankelijk.
PIERROT.

- Zij waren vergeten van toen hun oogen braken. Want het lieve vaderland wint nu
weer geld en de handel draait. De eene 's nachts, de andere bij klaren dage; sommigen
in bevroren slijk en nog andere in de zoele nachten als de vogels hun weelde
uitsnikten, hebben zij voor 't allerlaatst geschouwd naar de verte waar hun dorpen
verbrijzeld lagen. En dan kregen zij een opschrift boven hun hoofd dat hun moeder
niet lezen kan; en toen men ze neerliet in de aarde van hun eigen land, wapperde er
een driekleur en de klaroenen bliezen, en mannen met decoraties en een pompierssnor,
net zooals gij, Miles, spraken woorden die nooit door de arme Vlaamsche negers
konden verstaan worden. ‘Patrie... Devoir... Roi... Sacrifice.’ Dat waren jongens van
mijn bloed. Miles, gij zijt geen goed mensch. D'ruit.
(De troep af.)

VII
PIERROT.

- En wat denkt gij over dit alles, mijn brave Honestus?
HONESTUS.

- Ik zie, maar tracht niet te begrijpen. Ik meen dat ge wel veel mooie dingen hebt
gezegd, maar dat deze zooveel baten als wind in een molen zonder wieken.
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PIERROT.

- Ge hebt gelijk, zooals altijd, Honestus. ‘Spiritus flat ubi vult...’, en over dezen zal
hij nooit blazen.
(Kijkt op zijn horloge.)

Kwart vóór tien! En op klokslag tien is het licht gedoofd in de lanen en de eenzame
dame loopt toevallig den galanten cavalier in de armen. Honestus, ik geloof werkelijk
dat het nog een mooie avond worden kan.
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VIII
Laan van 't Gulden Kalf.
Schuin over het tooneel gaat de baan. Nog een enkele lantaarn brandt. Links en rechts de
huizen met een tuintje er voor. Midden de rei boomen een bank. In de verte 't gewoel van
carnaval.

JOCUNDUS
(komt op).

- Zal dit licht dan nooit worden gedoofd.
(Kijkt op zijn horloge.)

Nog wat vroeg. Ik wandel effentjes tot in 't Gouden Hert om een borreltje balsem.
Sakkersch vrouwvolk dat zoo' n dag vergalt.
(Af.)

(Pierrot op met Honestus.)

PIERROT
(declameerend).

- Droom is 't leven, anders niet, 't Glijdt voorbij gelijk een vliet...
(enz., zie 't gedicht van Jan Luyten).

Wat dunkt U van dees versjes, Honestus?
HONESTUS.

- Fraai gezegd, maar een beetje waterig.
PIERROT.

- Gij hebt meer verstand dan ik dacht, maar respecteer de dichtkunst.
Zijt gij ooit in een begijnhof geweest?
HONESTUS.

- Een dozijn nonnen en een stuk bouwval vind ik zoo aardig niet.
PIERROT.

- Ik wel. Toen ik nog jong was - zes en twintig is reeds oud in dezen tijd - liep ik
graag langs straten waar 't gras schoot tusschen de steenen en langs watertjes waar
de nette burgerij niet wandelen dorst, omdat er slijkbijen gonsden, en waar de rest
van 't menschdom geen aantrek vond, omdat er geen aardappelen en ajuin groeiden.
Dan was ik beurtelings Karlemanje of Breydel of een blanke hoofdman uit de romans
van Aimard. Maar toen ik eens de vreugde had te mogen wandelen in een begijnhof,
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en de tuintjes bekeek en de deurtjes waarop stond ‘Huis van den H. Augustinus’,
‘Huis van het Allerheiligste Hart’, en de witte kappen zag glijden naar de kerk, dan
voelde ik mij even vroom en doorbrand van diezelfde heilige reinheid als ik zag. En
ik begreep dat dit alles moest bestaan want ik was het zelf.
Honestus, deze laan is eenzaam en als ik hoor hoe in de verte de dolheid oplaait
in den nacht, voel ik niet de eenzaamheid over mij komen van de stille plekjes aan
het water, maar van het zwijgende begijnhof.
HONESTUS

- Ge ziet er wel uit als een lijkbidder. Zijt ge bang voor de blauwe scheen?
(Lantaarnman op, dooft het licht.)

LANTAARNMAN.

- Flap! Daar is er weer een uit. Jongelui, hier is niets te vangen; de menschen zijn
hier te poenig, ze drinken hun
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theetje en lezen hun feuilletonnetje en zijn tevreê. Maar ginds hoor! Daar wordt een
mooi stuk geld gekraakt op zoo'n nachten, een mooi stuk geld.
(Af.)

PIERROT.

- Zou het hier wel zijn, Honestus? Dat ondier moest nu juist het licht dooven. Hebt
ge geen zaklamp?... Ah! 't is wel de steenen akeligheid waar ik van sprak; alles is
compleet; de pruimen, de dorische kolonnetjes en nr 65 op den hoop toe.
HONESTUS.

- Wij staan hier nu te kijken als twee koeien op een stoomtram. En vreeselijk aardig
vind ik het niet.
PIERROT.

- Dat zal wel komen, beste jongen, hoewel ik eigenlijk zelf niet best weet hoe. Ga
maar een poosje herkauwen in 't frissche groen.
(Honestus af.)

Zie zoo! Nu gaan we op ons offensief practiseeren, zei onze generaal en hij nam
Mietje van de Vierschaar onder de kin.
Primo: Als ik wacht tot tien uur naar het oogenblik dat de bevallige dame naar
buiten komt, loopt zij in mijn armen, maar dan krijgt de galante cavalier mij te pakken.
Secundo: Wacht ik tot hij weg is, dan ben ik zooals de pompiers: die komen als
er niet meer te blusschen valt.
Tertio: Ik moet dus vóór zijn.
Hm... Hoogst ridderlijk is het niet, maar laten wij 't masker houden voor 't geweten,
op dezen gemaskerden avond.
En geen bloemen... geen mandoline... Maar het masker is er toch en de oogen en
het hart dat zijn wilden rytmus uitgulpt in het vaardige woord.
(Neemt een handjevol kiezelgruis en gooit naar het verlichte venster.)

Prrrr... als ik de ruiten maar niet ingooi.
STELLA
(opent het venster).

- Zijt gij het, Theo?

IX
PIERROT.

- Ik ben het zelf, liefste, kom toch spoedig.
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Theo! dat is voorwaar een kandijsuikerman die moderniseeren wil. O kandijsuiker,
reuzel, en bougie, wat zal ik u te pakken krijgen.
STELLA
(uit de deur komend).

- Kan niemand ons zien?
PIERROT.

- Niemand, liefste. Daarzooeven heeft de voorzienigheid in den persoon van een
lantaarnman zich gelast de lichten te dooven, en al wie vreugde zoekt is ver van hier,
in 't schelle licht van de stad of in de donkere boschjes waar het mos zacht en geurig
is onder de stammen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

25

STELLA.

- Wat zijt ge vreemd van avond, Theo; ... hebt ge soms ook wat veel gefeest? en toch
heb ik u graag zoo.
PIERROT.

- Noem mij niet Theo, noem mij Jan Pladijs of Klaas Pekelhans, maar niet Theo.
Zeg, hoe wilt ge me noemen?
STELLA.

- En vroeger hadt ge zoo graag dat ik u bij uw naam noemde. Wat scheelt u toch van
avond?
PIERROT.

- Dat ik een akelig mensch ben, dat ik noch reuzel, noch kandijsuiker luchten kan,
dat ik de ernst van 't leven naar de lichte vreugde sla, en dat de gekkenpartij ten slotte
in mijn hart kruipt en er een vogel aan 't zingen zet die reeds menigmaal verhuisde
en sedert de laatste maal niet wederkwam.
STELLA.

- ...
PIERROT.

- Zie nu hoe gij mij noemen wilt; en hoe zal ik u noemen die het nieuwe hooglied
deed ruischen in mij?
STELLA.

- God! Wie zijt gij, man. Zoo sprak... hij nooit. Wie zijt gij die mij naar buiten hebt
gelokt en niet alleen een masker draagt op het aangezicht?
PIERROT.

- Een paar minuten. Ik zal u alles verklaren; wees toch niet bang, ik ben een eerlijk
man.
STELLA.

- Een eerlijk man die een duur geheim achterhaalt en zich in de plaats van een ander
schuift. Wie zijt gij?
PIERROT.

- Heb ik het u niet gezegd? Een akelig mensch die den ernst tot scherts wil maken
en in zijn eigen gekheid gevangen wordt, die meende mooi te praten en daarna
stilletjes heen te gaan, en nu geen woorden vindt en niet kan heengaan.
STELLA.

- Ik kan hier niet langer blijven, 't ware een gemeenheid tegenover mezelf en tegenover
een man dien ik liefheb.
PIERROT.

- Neen, zeg dat niet. Wil ik u eens zeggen, - maak u toch niet boos! - dat gij hem niet
liefhebt!
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(Ze wil heengaan.)

Ja, als gij alles kwalijk neemt wat ik zeg.
STELLA.

- Spreek, maar wees kort.
PIERROT.

- Hadt gij hem liefgehad, dan had ik nooit twee woorden gezeid of gij hadt mij
verkend en weggejaagd.
En weet gij waarom gij hem niet kunt liefhebben?
STELLA.

- ...
PIERROT.

- Wat is zijn bedrijf, zijn beroep bedoel ik? Is hij niet zoowat in een zaak waar
kandijsuiker een gewichtig ding is?
STELLA.

- Groothandelaar in graan.
PIERROT.

- Een en 't zelfde. En wat kan de graanman u zeggen? Eeuwige liefde... gansch de
uwe... engel van zijn bestaan... Schat boven al zijn graan? Kijk nu eens boven u!
Daar staan de sterren door 't jonge groen, daar donkeren de stammen in den nacht,
en ginds slaan harten op rytmus eeuwig en wild als de zee en de onein-
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dige wind. En dan komt de graanman en haalt zijn klassieke engelen uit.
STELLA.

- Je praat mooi.
PIERROT.

- Ik zwijg. Hoe wilt gij mij noemen?
STELLA.

- Pierrot.
PIERROT.

- Dat ben ik, de witte ridder van één nacht nadat ik zoovele malen gegaan heb als
een donkere schim door klare dagen. En toch heb ik steeds luid gelachen en veel
geschertst en mooi gepraat, zooals nu. Maar nimmer was ik min gemaskerd dan nu.
STELLA.

- Zeg mij eens, hoe zijt gij te weten gekomen dat... want daarvoor is het eigenlijk dat
ik gebleven ben, is het niet?
PIERROT.

- Och, die vraag?... Daar ligt een briefje dat ik lees en waarin sprake is van deze laan,
van tien uren 's avonds, van een bevallige dame en een galant cavalier.
En was het daarvoor alleen dat gij bleeft?
STELLA.

- O! wat een ondeugd.
PIERROT.

- Mag ik uw hand eens nemen? Neen, wees niet bang, heel mijn avond zal platonisch
wezen, want ik ken noch reuzel noch graan. Ge moet weten, toen ik student was, had
ik eens iemand heel lief. Zij was niet mooi, maar had prachtige handen, oogen waar
ge horizonten in zaagt en een stem... Ik zou u nu kunnen zeggen dat ik in u een
herinnering liefheb, gij hebt een heel zachte, heel voorname hand, maar dat is het
niet, want zij heeft mij noch goed noch kwaad gedaan en daarom is haar aandenken
mij niet bijgebleven. Maar sedertdien is een mooie hand, een klaar en diep oog en
een stem waarin de ziel ligt, de zeilsteen van mijn hart.
En wat weet gij nu te vertellen.
STELLA.

- Ik hoor u zoo graag praten, ik zelf causeer zoo slecht; daarbij wie zijt gij?
PIERROT.

- Ik ken u niet en toch heb ik u... pardon, toch vind ik mijn vreugd hier mijn eigen
dwaas te toonen. Ik heb niet eens uw gelaat gezien en toch zwelt in mij de aandoening
van schoonheid. Ik heb nooit met u gesproken en toch weet ik dat gij honderdduizend
maal te goed zijt voor graan en reuzel en vetolie, voor de bent van geldzakken die
hun geweten in actie leggen en hun hart verwarren met hun huid.
Gij zwijgt en... wat, traantjes! Daar is de avond te dol voor, en wat zijn mijn
woorden? Water en wind. Ik ben een slecht mensch zooals de andere, ik rook en
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drink borrels, heb veel gehaat en een weinig lief gehad; ik loop gemaskerd en heb
dezen avond gezongen als een gek terwijl mijn hart schreide in mij. Och kind - hoe
heet gij ook weer?
STELLA.

- Stella.
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PIERROT.

- Stellatje, ik ben een ouwe man van vier en twintig jaar; heb van alles wat geleerd
zonder iets te kennen en mijn hart versnipperd langs alle wegeltjes. Laten we nu nog
een oogenblik, één enkel oogenblik praten, want het wordt tien uur... en dan komt
de galante cavalier.
STELLA.

- O neen, neen, neen!
PIERROT.

- Tracht u nu eens voor te stellen dat ik de perfectie ben van alle perfecties; dat mijn
physionomie een model is en dat ik daarbij een genie ben, een poeet of een filozoof,
enfin iets waar de menschen naar opkijken en zeggen: ‘dat is een artist’. Tracht u
dan eens verder te verbeelden dat zoo'n modelmensch leeft op zijn koffie, zijn thee,
zijn stukje vleesch met aardappel en groenten en zelden per jaar wijn mag drinken
om zijn dîner binnen te spoelen. Die perfectie vindt nu een ander perfectie, schoonheid
en voornaamheid en gaven van 't gemoed met de tradities van rijkere voorgeslachten.
Hebt gij ooit gedacht wat een samenkoppeling van miserie die twee perfecties
zouden zijn?
STELLA.

- Die zouden heel gelukkig zijn; zij zouden mekaar eerbiedigen en vindt liefde daarin
geen oorsprong?
PIERROT.

- Zij zouden mekaar zóó vreeselijk achten, dat zij voor een tijdje zouden vergeten
dat er zekere dingen bestaan
(gebaar van geld tellen)

die de muziek zijn van vele levens en de kwelling van de besten onder ons. En dàt
zou geen van de beide perfecties kunnen wegdroomen.
STELLA.

- Ach! wat valt er dan te doen? En zonder liefde te leven...
PIERROT.

- Weet ik het zelf? Wat wij voorhouden met den ernst van een apostolaat durven wij
zelf toch in ons leven niet toepassen. Maar... en dit is 't laatste wat ik u zeggen wil:
als gij dan toch aan reuzel en bougies wilt ontsnappen, loop dan niet bij graan of
kandijsuiker...
(Jocundus schuift behoedzaam de struikjes open achter hen.)

Reuzelt daar niets achter mij?
STELLA.

- Och, 't is de wind, blijf nog een oogenblik en... later... misschien. Waar woont gij?
PIERROT.
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- Eens dit half uurtje voorbij, is de droom uit. Dan komt weer in de plaats van mijn
witte aanbidderspak de akelige burgersjas en dan stralen uw oogen niet langer vol
geheimzinnigheid uit het zwart fluweelen masker. Indien wij elkaar nooit weerzien
is de herinnering des te mooier. Dan wordt alles veredeld zooals tijd en scheiding
alleen veredelen kunnen, en teer als een viooltje in een boek dat men in zijn liefste
uren doorbladert.
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Nu is het de tijd... wilt gij mij iets beloven?
STELLA.

- Ja, ja... alles.
PIERROT.

- Ga aanstonds binnen en laat de man van het graan al de zoden van de laan plat
trappelen... Neen, niet aanstonds, want...
STELLA.

- Laat mij uw gelaat eens zien, ééns, één oogenblik.
PIERROT.

- Wat zou het baten... neen, laat, Stella, Stellatje, zoete naam, ster die verloren straalt,
dwaalsterretje in dezen nacht van waanzin en dolle drift. Ik geloof dat ik geraakt ben
aan het hart, Stellatje, vlug, uw lippen.
STELLA.

- Ach!
(Zij zoenen elkaar. Jocundus springt op en schiet. Pierrot wankelt weer op de bank.)

JOCUNDUS
(tot Stella).

- En gij, mee.

X
HONESTUS
(op).

- Ik had het gedacht, 'k had het gedacht Vriend, vriend, waar ligt gij?
PIERROT.

- Maak u niet ongerust, Honestus, zoo erg is het niet. Aïe, aïe, wat een ondier.
HONESTUS.

- Waar is het? Waar voelt ge pijn?
PIERROT.

- Ver genoeg van 't hart om niet doodelijk te zijn. En toch, Honestus, van hartzeer
sterft geen mensch. Geef mij uw arm.
HONESTUS.

- En wat hebt ge nu gewonnen?
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PIERROT.

- Een beetje pijn in den linkerschouder, een paar oogenblikken fantazie en... ja,
begrijpen zoudt ge toch niet wat ik nog gewonnen heb.
Honestus, is zij aanstonds, zoo maar aanstonds weggeloopen?
HONESTUS.

- Ja, zonder boe of ba te zeggen, met den man die u zoo fijn...
PIERROT.

- Wie zou 't nu eigenlijk geweest zijn? De wettige of de galante cavalier? Ach! kom.
Wat kan het me maken of het reuzel was of graan. Niet waar, Honestus?
Filip de Pillecijn.
Juli 1917.
Bosch van Honderd Gemet,
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Dankgebed om april
GIJ waart de triomfante Wilford-boot
die wachtte, toen de minnaar floot
wanneer hij met zijn liefje liep
over de vlotbrug als het sein al riep.
Zijn oog was blijheid en haar stap was licht.
Hun woorden waren als een warm gedicht.
De middag lokte en de Schelde lag
Vlak lijk de wereld die een vliegmensch zag.
Gij waart de trein die in het middaguur
voert naar zijn stad de beursman koud en stuur.
Zijn zorgen leven op zijn breede hoofd.
Hij weet dat heimat hem de rust belooft.
Hij voelt het wiegen van zijn muf wagon,
En moeër druilt hij in de roode zon.
Gij waart de allerlaatste roode tram
die 't oude arme vrouwtje medenam,
dat moe was en naar buiten moest
terwijl de zotte winden, woest
de takken zwiepten in de laan.
Er bleef geen blije bloesem staan.
Zoo waart ge, God in deze lentemaand.
De dagen zijn gekomen en getaand.
Maar allerwege stond gelijk de vrouw
in grootstad, uwe zorg en ouwe trouw.
Zoo wist ik in mijn bange breekbaarheid
de groote rust van uw' aanwezige Oneindigheid.

1920.
Marnix Gijsen.
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Li-tai-pe
LI-TAI-PE is de chinese dichter die in zijn land een aanzien en een populariteit bezit
zooals niet eenmaal Heine noch Goethe ze bij de Duitsers bezitten.
Li-tai-pe leefde van 702 tot 763 na Kristus. Hij was een vrije en onrustige natuur,
een avonturier en een drinker. Eeuwig dronken, eeuwig geniaal trok hij van land tot
stad, van berg tot dal, tot hij af en toe eens bivakeerde bij een of ander chinese
Mecenes. Zo toefde hij een tijd lang aan het hof van keizer Ming-hang-ti, die voor
de chinese Ahasver een grote bewondering koesterde. Het gebeurde niet zelden dat
de overmoedige dichter de keizer na een drinkpartij tot sekretaris gebruikte en hem
bij het morgenrood zijn verzen dikteerde. Deze vorst die de gemeenschap in zijn
eigen land predikte, verhief hem tot rijksbeambte en schonk hem als blijk van zijn
hoogste verering het rode keizerlik prachtgewaad. Li-tai-pe sleurde het kleed langs
de beslijkte straten van de stad, hield revolutionnaire toespraken, en liet zich 's avonds
in volle dronkenschap tot keizer proklameren.
‘Vergankelikheid’ is het grote woord dat Li-tai-pe in wijn tracht te smoren. Hij
drinkt om zijn zwaarmoedigheid te verdoven, maar in werkelikheid drijft hij ze dieper
in zijn ziel. Naast zijn aardse kunst, die zich uit in het gewone Wein, Weib und
Gesang, staat aldus zijn bovenaards genie.
Hij stierf op een en zestigjarigen ouderdom, en wel toen hij bedronken uit zijn
boot in het water viel. Maar het volk dat hem verafgoodde en hem een tempel
oprichtte, heeft een sage rond zijn dood geweven: Op den rug van een dolfijn is
Li-tai-pe heengezwommen, geleid door twee hemelse geesten, en een bovenaardse
muziek heeft hem vergezeld tot hij ver aan de horizon in gouden ether verzwond.
Methode en literatuur waarop ik de hier volgende gedichten bazeerde zijn dezelfde
als in mijn bundel bewerkingen van chinese lyriek: De Yadefluit. De Nederlandsche
Boekhandel te Antwerpen, 1919.)
Gaston Burssens.

De keizerin
DE yadetrappen glanzen van dauw.
Het slepende gewaad
van de mooie vrouw
breekt hem tot parelsnoeren.
Ze luifelt het gelaat
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als door het paviljoen een manestraal breekt.
Als een waterval ruist achter haar de zijden gordijn.
De herfstdauw die op haar slanke leden leekt
is zilver van maneschijn.
Ze rilt en blikt weemoedig in de maneschijn.

Het Tsjao-Jang paleis in de lente
NU hangt geen sneeuw meer op de perebomen.
De lentewind is ontwaakt
met de vogel Ing die zijn vedel stemt,
met de zwaluw die zich bouwend aan zijn nestje klemt.
De nacht is nog met wat zon overgoten,
als gestorte wijn
uit overvloed.
De vrouwen zijn als bloemen nieuw ontsloten,
zodat de manderijn
zelf rillen moet.
Bij avendschemer vergloeit het pantser van de wachter
De morgen is nog oneindig ver.
En de weerglans van de morgenster
verkwikt het hart van onze jonge heren.
De vrouwen sluiten de gekohlde ogen.
De bloemen ontvouwen
hun kelken.
In de blauwe zaal bij 't starverwelken
ruisen de zijden kleren van de keizerlike vrouwen.
De mooiste meisjes gaan naast de keizerlike wagen.
Ze treden zingend uit de geheime poort.
De mooiste zullen we op de handen dragen.
Het is Fei-jen, in haar gewaad
Van zilvergroene zijde.
Diep buig ik het gelaat.
dat de zoom van haar kleed langs mijn voorhoofd glijde,
en er de zorgen verdrijve en de liefde...
In het park tuimelen in de bloesemsneeuw
twee jonge verliefden.
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Griseldis
IN het Hoog Huis woont nog thans een statige bejaarde boer met zijn jongere vrouw,
die van 's morgens vroeg tot zonsondergang werkt en zingt, want beiden gaan met
de kiekens slapen. Er was een tijd wanneer boer Jansen, die zeer rijk is, meer met de
vischlijn of het jachtgeweer in de hand bij de vaart of in de bosschen liep om visch
of wild te vangen, en buitendien liet hij menige stuiver bij de lichtzinnige, slecht
befaamde vrouwen. Want ook in de meest schrale gewesten van ons aan
vruchtbaarheid zoo innerlijk verscheiden land zijn slechte meisjes te vinden, die niet
leelijk zijn, sommige zijn zelfs heel aardig, en die zich voor geld door rijke liefhebbers
laten liefkozen en in betrekkelijke heimelijkheid minnen. Hoe het ook weze, en vooral
omdat de toen nog jonge en plooibare boer goed van aard was en niet verstokt in wat
op zich zelf toch ook niet zoo heel zwaar woog, werd hem door den pastoor en door
zijn vrienden geraden een vrouw te nemen, die jacht en liefde voor hem zou zijn,
een die wilskracht genoeg bezat om hem thuis en op zijn veld te houden. Want het
lieve gelletje zou wel eens kunnen gaan verkwijnen, wat een slecht voorbeeld is voor
de opgroeiende jeugd.
Gaarne volgde Jansen deze raadgevingen niet. Zou de vrouw in kwestie vrede
vinden met hem en hij met haar, en bijaldien ze schoon genoeg was en vriendelijk
van manieren, zou haar karakter van aard zijn om hem blijvend te vergenoegen? Hij
wou zijn heer en meester zijn en was een vijand van alle kijverij. De aard van een
vrouw kan men niet kennen uit die van vader en moeder, en nauwelijks uit haar eigen,
pikfijn nagespeurd verleden. Hoe zult gij kunnen weten, Eerwaarde, heeft hij onder
meer verstandige dingen gezegd, of een bepaalde vrouw bij mij past of niet? Wel
voelde hij zich al te los van dagelijksche zorgen en daardoor te eenzaam en hij wilde
tenslotte met een keten wel genoegen nemen, maar wou hem zelf kiezen en de
schakels vooraf bezichtigen. Onder ons gezegd wist hij reeds een, waarin het hem
misschien niet zeer onaangenaam zou zijn, zijn nek te klinken. Alle kracht wil een
tegenstand voelen, niet altijd om hem te breken, en evenwicht is een verheugende
toestand.
Hij reed dus naar de grens van een dorp waar op een zijweg een arm meisje woonde
met haar vader, die bezems bond. Zij had voor eenig bezit een hemd en een blauwe
jurk, waarover haar lichtblond haar viel. Hij deed haar zich ontkleeden en de schamele
dingen in een bundeltje opbergen achter het heiligenbeeld, want een kast
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was het huisje niet rijk, en nam haar in een beter kleed mede naar zijn groote woning,
terwijl haar vader sprakeloos den machtigeliet betijen. Reeds voelde hij in zich een
sterke en onstuimige liefde voor haar ontwaken, die zich niet als vroegere driften in
een kort en voor de hand liggend genot aan hem voorspiegelde, maar hem den rijkdom
van zijn landen en van den overlegden aanhoudenden arbeid openbaarde als aan
iemand, die na een lange ziekte opnieuw een mensch in de wereld geworden is. Zij
was in eer en deugd zijn dienstmaagd gedurende veertien dagen en 's avonds sprak
hij met haar over zijn wenschen, die zij spoedig raadde; zij kon natuurlijk lezen noch
schrijven. Daarna trouwde hij met haar, tot verwondering van zijn bekenden die niet
wisten of ze tevreden mochten zijn. Zij hadden gevreesd dat hij haar luchthartig zou
hebben verleid en daarna verstooten. Maar om getrouwd te worden was zij te zeer
van hem verscheiden in fortuin en aanzien.
Gedurende zeven jaren arbeidden man en vrouw als twee kloeke dieren, en hadden
twee kinderen van drie en zes jaar, een jongen en een meisje. Nooit werd een hard
woord tusschen hen gewisseld. Griseldis zag haar lieven vader zelden, want de boer
was streng op haar en wou haar haar minne betrekkingen niet laten onderhouden,
maar wel was ze goed voor bedelaars en landloopers, die ze soep mocht geven en
hartelijke spijzen, en aan wie even goed als aan vee en beddegenoot haar vriendelijke
oogen, zachte hand en melodieuze stem ten goede kwamen. Zij was een statige
huisvrouw geworden, die haar stand ophield en zich wist te doen eerbiedigen.
Nu kwam er echter onverdiend een zeer groot leed in haar leven. Jansen beweerde
dat ze te veel naar de kinderen omzag en dat die overigens een fijne opvoeding
moesten krijgen en Fransch leeren. Ze werden, hulpeloos als ze waren, naar een
pensionaat gezonden in het Walenland, waar om wille van de smeer zulke bloeikens
van kinderen, ge kunt wel raden om welke redenen meestal, worden opgenomen.
Griseldis weende in stilte achter haar melkstoopen, in kelder of koestal, maar liet
haar verdriet niet merken. Integendeel bleef ze werken en zorgen en zingen, van den
morgen tot den avond. Toen Jansen zag dat zij welgemoed bleef en haar hoofd niet
klagend of toornend opstak, wou hij haar nog meer beproeven en zei haar op een
duisteren laten avond, terwijl het buiten slagregende: Griseldis, mijn familie wil mij
niet meer kennen omdat ik mistrouwd ben. Ge weet wel dat ge mijn gelijke niet zijt
in bezittingen noch in kom-af. Uw vader is een arme bezembinder en de mijne was
wethouder van het dorp, en een rijk en aanzienlijk man. Ga terug naar uw vader in
de dreef; ik zal de boel besturen met een jonge meid. Het is goed, zei Griseldis, ik
ben niet meer zoo jeugdig als
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toen ge me aan uw hand hebt meegenomen en reeds beginnen er rimpels te komen
op mijn lichaam, en het harde werken heeft mij minder bekoorlijk gemaakt. Je bent
de heele tijd zoo goed voor me geweest en dat mijn hart thans van het scheiden
scheurt is aan mijn hoovaardij te danken, die mij liet gelooven dat ik ten slotte in dit
huis en naast uw zijde zou gaan passen. Ik zal het linnen rangschikken en rekenschap
geven over hetgeen ik heb beheerd, want het huishouden was niet licht. Doch laat
mij je dit verzoeken in naam van de liefde die ik je heb gegeven: Laat de vrouw die
hier gaat binnentreden niet gelooven, dat je haar trouwen zal, en geef haar geen
kinderkens, opdat zij eenmaal niet bezwijke onder de smart. Daarop vroeg zij het
minste kleed van de veehoedster en ontdeed zich van haar fijne kantmuts en van haar
boerinnegewaad. Naakt en schamel trad ze in het geringe plunje, maar haar man, die
zich ten doode schaamde, kon geen woorden vinden en omhelsde haar met doodsbleek
gelaat, waarna hij alles bekende. Hij wist thans dat geen heilige, laat staan de deernen
uit de kroegen of het stomme wild uit bosch en plas, opwogen tegen zijn Griseldis,
die hij voortaan als de zon zelf eerde en beminde, en die hem een bijna volkomen
goed man maakte, wat moeilijk anders kon na de openbaring van loutere grondelooze
goedheid die zij hem had gegeven. Haar kinderen kwamen spoedig uit den vreemde
terug, gelukkig onverdorven, want de tijd van hun afwezigheid was niet zeer lang
geweest.
***

Anderen voegen bij deze geschiedenis nog vele wondere dingen, onder andere dat
de gewaande nieuwe vrouw de eigen dochter van Griseldis zou geweest zijn die zij
dood waande, en die met veel pracht en praal haar intocht deed, waarna pas Jansen
aan de vermomming een eind maakte. Zoo zouden Petrarcha en een ander Italiaansch
dichter deze geschiedenis hebben opgeschreven. Maar zulks is weinig waarschijnlijk.
Ik hoorde de geschiedenis van mijn grootmoeder, die Griseldis goed kent en die
mij tot besluit telkens toevoegde dat, wie op aarde lijdzaam is en God de wraak geeft,
beter beloond zal worden en zijn wil hebben dan wanneer hij zelf de wraak nam.
Voor mij is het geval een proefneming, die het andere dan uitzonderlijke menschen
als boer Jansen niet geraden is te ondernemen. Evenwel blijft het leerzaam ons te
spiegelen aan de groote verduldigheid van Griseldis, want ook de menschelijke
deugden zijn ‘a joy for ever’ en kruid en sieraad van ons dagelijksch leven. Hiermede
sluiten we dit waarachtig verhaal.
Eug. de Bock.
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Debussy
HET laatste stuk dat hij speelde was La Cathédrale engloutie, van Claude Debussy.
Wat hem toen bezielde was niet uit hem. Maar in de impressionistische
klankschilderij van den modernen Franschman, waarin de verbeelding zóó rechtstreeks
geprikkeld wordt, wist hij een beheerschende kracht te steken die de onderbewustheid
der semi-narcose over de restende verstandelijke krachten van mijn geest verwekte.
De piano stond achter mij; ik lag in een lage ‘club’ en keek door het groote open
balkon-venster naar de ‘Baie des fourmis’.
Het gapende hagedissenbekje van het zilveren theepotje was het laatste dat ik
werkelijk zag; daaruit klom zachtjes een dampspiraaltje dat groeide, groeide tot een
koperen mist die gansch mijn gezichtveld overtoog; dwars daar doorheen zag ik
aanschouwelijk in hare donkere vormen en vage lijnen een kolossale kerk wegglijden
in een afgrond.
Toen hij ophield was er niets dan het duizendtintig watervlak, waarover als de
laatste ringrimpel van een pasvoorbije beroering wegschitterde in het late licht van
den glorieuzen zuidernamiddag.
Dat stomme dingetje van een infirmière verbrak brutaal de stemming van het
oogenblik toen ze zei:
‘Daarvoor krijgt gij van mij een kus!’
Toen wist ik ineens weer dat ik niet alleen was, en besefte ik dat iemand op een
piano die hypnose had verwekt.
‘Hij’ was één van mijn zieken; een zonderling fijne muzikant. Sinds ruim acht
maanden verbleef hij in het hospitaal, en nu en dan wat muziek waren de eenige klare
stonden in zijn grijs treurig leven. Door hooge voorspraak was het hem nu gelukt
een bijzonder verlof te krijgen om in de Zwitsersche bergen zijn genezing te gaan
beproeven. Dat die groote gunst nu eindelijk officieel was toegestaan was hem voor
twee dagen bekend gemaakt, en hij was zoo blij verrast, zoo onzeggelijk blij: 't
voorjaar was al een eind geschoven en hij duchtte te recht den drukkenden hittegloed
der zomerdagen die verleden jaar herhaaldelijk het bloed uit zijn longen hadden
geperst.
Zijn afscheid en aanstaande vertrek had hij nu met ons, zijn ziekedienster en haar
vriendin, zijn dokter en zijn besten kameraad willen vieren.
Wij hadden een thee geschikt te Beaulieu in 't pensioen Frysia
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dicht bij 't water waar hij een prachtige vleugelpiano wist staan. Daar had hij, zoo
dikwijls als de ziekte hem 't afdalen naar het aristokratische dorpje en 't weer
opklimmen, twee honderd meter hoog naar het hospitaal, toeliet, de intieme
gesprekken met zijn ziel gevoerd.
Hij kwam nu stil bij de tafel zitten en keek droomend naar buiten.
Als groote schrijverkes gleden de donkere visschersbootjes, 't een na 't ander het
havenholleken uit en spreidden over 't avondgouden golfwater open.
Een knaap roeide op ieder schuitje; een man haalde met kort gemeten armzwaaikens
op een windas de fuik in; van de trage riempjes droop stil het edel metaal.
Niemand sprak.
Toen knetste een lucifertje brekend door de brooze stilte en de kleine infirmière
stak een cigarette aan.
‘Jufvrouw, zei ik, als uw cigarette opgerookt is zal het tijd geworden zijn om terug
naar boven te gaan, niet waar Léon?’
De bleeke jongen in zijn grijs-blauw gasthuispak schrok even op, keerde traagzaam
zijn groote glinsteroogen met veel sterk blauw en veel hel wit naar mij toe en zei:
‘Ja wel, dokter, ik heb ook nog wat in orde te brengen aan mijn burgerpak... 't Zal
een heele verandering zijn, niet, zoo weer, en ditmaal voor goed hopen we, dit
weesjongensplunje af te leggen’, vervolgde hij bewust.
We vertrokken, en klommen op langs het killige donkere valeitje der Murta, die
van op de ‘Col des quatre chemins’ in de heuvelflank haar kronkelend wegeltje had
gegroefd.
Boven 't gemengde groen van olijfblaren en cypressen, laurieren en
bambouschachten, bood het geelwitte torentje van de hospitaalvilla reikhalzend zijn
glazen wangen aan den laatsten aai van den gouden zonnehemel, die over
Nizza-la-Bella in vele verven en tinten vergloeide.
Hier en daar onder de boomen uit stak armoedig en treurig een stuk van de
asch-grauwe loodsdaken.
Bij 't ijzeren hek, waarop de Belgische en Roode-kruisvlaggen, als
tweelingsymbolen van oneindig wee, slapjes roerden in den geurigen avondadem,
die uit het dennebosch hoogerop naar beneden slierde, drukte ik hem voor 't laatst
de hand.
‘Léon, zei ik, ik dank u voor het groot genot van uw kunst; ik zal u morgen vroeg
niet meer zien, de trein vertrekt te vijf uur. Goede reis! Spoedig herstel! en laat maar
gauw van u hooren.’
Hij glimlachte vreemd, wenschte ons goeden avond en ieder ging zijn weg.
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In den half bewusten slaap van de eerste morgen-uren is het vizioen ontstaan.
Uit de eindelooze vormloosheid van een pekzwarte najaarsnacht gloeiden ros vele
boogvensters.
Uit het vervaarlijk geheim der doodelijke stilte, als uit een dik overneveld
sneeuwland onder logge dooilucht, klom eenbaarlijk orgelspel in een schrijnend
klaaglied.
Door de geelgapende portiek, waarboven het geweldig gewicht van een
onzichtbaren toren scheen te drukken, schreed ik den tempel binnen.
De stille vlambloemen op duizenden witte waskaarsstengels stonden beweegloos
in vier booglijnen rondom een groote katafalk, waarover een zwaar baarkleed
plooiloos neerhing; hier en daar staken de handvatsels van een draagberrie onder de
boorden uit.
Er was geen levende ziel te bespeuren, en in de lage hoeken en schuinsch achter
de pijlervoeten stond de donkere verlatenheid tot stevige gestalten gestapeld.
Niet zoodra had mijn bloote linkervoet den killen klammen kerkvloer betreden of
hij stond al dadelijk lager dan mijn rechter, die bij een tweeden stap ook weer
onmiddellijk dieper daalde dan mijn linker.
Al met eens begonnen drie klokken uit de hoogte te luiden in het jammerend tempo
van een solemneele uitvaart.
Op 't drievoudig kadans in 't gedaver van den bronzen zang schokten de vuurtongen
rond de katafalk naar omlaag, maar hun wijfelend schijnsel bleef glimmend op de
zelfde hoogte van de zwarte pijlervakken vlekken.
En altijd aan gonsden de klokkestemmen onder de gewelven en zonken de lichten
voort.
Op eens joeg een geweldige angst-kracht mij op de vlucht. Luider en luider, nader
en nader volgden de golvende klanken uit de vermoedelijke galmgaten en ik ijlde,
ijlde voort voorover gebogen in snelle vaart in halfverbroken evenwicht van mijn
lichaamszwaarte, tot ik plots pal stond op den hoogen witten rotsboord boven de zee
waarin een bloedrood kruis vergleed.
Dan was weer alles doodstil: boven op het roerlooze watervlak dreven twee zondig
naakte lijken: een vrouw met vlottende haren en een man met groen gelaat.
Wanneer ik klaar wakker werd, wist ik niet of er wezenlijk op mijn deur was
geklopt.
Ik wachtte in dit onzeggelijk gevoel, mengsel van naverschrikking uit de
droomwereld en zalig bewust worden van de troostende werkelijkheid van het
oogenblik.
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Het geklop werd herhaald. De brankardier van de wacht stak mijn deur open, draaide
mijn licht aan en vroeg mij mee naar zaal acht.
‘Voor wie is 't?’ informeerde ik.
‘Voor dien muzikant die naar Zwitserland moest vertrekken’, antwoordde hij.
De Kathedraal! de verzwolgen Kathedraal!
Over de boomkruinen van het park liep traagjes de eerste rilling van den
wonderlijken morgenstond waarin de eerste roze ademtochten van den pasgeboren
zonnedag op de bergtoppen kleven, terwijl de zwarte wasemen van den nachtelijken
dood in de dalgraven verglijden.
Met een traag gebaar van zijn oneindig droeve oogen wees Léon naar zijn fluimpot,
die met helrood schuimend bloed was besmeurd. Over het voeteinde van zijn bed
hing zijn burgerpak!
‘Ik werd het gewaar toen ik gisteren ophield met spelen, fluisterde hij, - 't is
Debussy 's schuld!’
En een sublieme glimlach verscheen even om zijn bleeken mond.
Uit Het Glorielooze Lot.
Dr. Alb. van Driessche.

Zang voor de plebeër
BOVEN de eelt in uw handen
o, broeder mijn gelijke
over gierige grond gebogen
boven de smartkramp aan uw mond,
wonder der dubbelster
groot staan uw ogen.
In blauw diepten zo naïef
zweven eeuwige hemelen samen.
Simpel zij de handeling,
piëteit is het warme woord tot alle godskinderen te zeggen,
mildheid aller ogen, opaalglans
mededeelzaam over de omgeving leggen
dit heldert de verste trans
kompleet,
doet vreugdegeisers opborrelen uit lome meren van leed.
Zo zullen, door nevelen mat en atoon,
schepping uit het diepst van onszelve,
lichtsferen vol gelukzaligheid ons omwelven.
Dan straalt de wereld als uit een toverlantaarn zo schoon.

19 Maart 1920.
Victor J. Brunclair.
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Kronieken
Nederlandsche letterkunde
‘Karel van de Woestijne’, door Marnix Gysen1..
DIT is het ‘essay’ van een jonge critiek rond het reeds onmiddellijk-oudere werk van
een persoonlijkheid als Karel van de Woestijne. Maar exact als een cijfer en vol als
een glas water; eerst bizondere verbeelding van geestelijke gestalte zooals in caput
I en precies afmeten van den geestelijken inhoud; dan het aantoetsen van taal en
vorm met cerebralen vinger, het aanpassen van de literaire waardemaat eerst aan
poëzie, dan aan proza; ook nog de inhoud-synthese van elk boek en als ‘finale’ eene
zeer zelfbewuste sociaal-ethisch-esthetische verklaring over Van Nu en Straks en de
figuur van de Woestijne, wat bijna is: een vonnis.
Na het caput I ‘Beklaagde en gezwoornen’ heeft deze finale mij het meest bekoord
en zin na zin bezig gehouden; toen we reeds vroeger in Vlaamsche Arbeid de Van
Nu en Straks-groep aanklaagden bezijden haar volk te staan door individualisme en
anarchisme - wat Van Langendonck's christelijke synthesis niet heeft kunnen wijzigen
- vermoedden we niet hoezeer nabij een soortgelijk gevoel groeide over dit geestelijk
tekort. Marnix Gijsen immers heeft aanstoot aan den overdreven vormcultus der Van
Nu- en Straksers die meestal menschen-van-één-boek bleven m.a.w. schrijvers eener
zeer beperkte vruchtbaarheid; en de polemisch-leidenden waren dit vooral. Niet
eigenlijk uit reden hunner kunst, want de meest decadente heeft zich overheen zijn
tijd gered: en dit was van de Woestijne wiens kunst een onoverschrijdbaar-uiterste
was waarachter ethisch en esthetisch doodsgevaar lag. De reden van den ondergang
der Van Nu en Straksers heeft Marnix Gijsen niet aangegeven, maar hij zegt dat de
tegenwoordige jongeren opnieuw de ethische waarden hebben in omloop gebracht;
dat is dus de meening dat Van Nu en Straks onderging uit gebrek aan ethische
innerlijkheid of mogelijk aan verkeerde inhoud er van; en even zoozeer van de
Woestijne's geestelijke inhoud, zijner poëzie vooral, de eugenetische taak van het
nieuwe geslacht niet bevordern kan, was Van Nu en Straks als ethische groep daartoe
niet in staat. Van Langendonck alleen had zijne aparte persoonlijkheid - die eene
katholieke was - in gedachtenvol evenwicht gebracht met het ideaal eener christelijke
synthesis: potentieel heeft hij daardoor een zeer zuivere omtrek, maar zijn
pessimistisch individualisme bleef voor de gemeenschap onbruikbaar. Toch is de
sociale en religieuse onbruikbaarheid van van de Woestijne's kunst onder al de Van
Nu en Straksers het meest enorm: het is een eeuwig zand. Van Langendonck meende
reeds over hem: ‘van de Woes-
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tijne behoort niet tot diegenen welke ooit populair worden.’ Maar de conclusie heeft
hij nooit gevormd. En Marnix Gijsen spreekt over zijne ‘onvruchtbare innerlijkheid’;
dat slaat vooral op zijne verhouding tot God en de Nederlandsche massa. Langs het
cosmische had hij misschien een dogmatischer God en een onmiddellijker menschdom
gevonden; Van Eeden had ten minste daarin eene bewust-objectieve streving en
Vondel met Bilderdijk hadden eene sterke zekerheid; maar van de Woestijne is nog
a-cosmisch; zijn doorloopend Gods-beeld is eene persoonlijke fictie en in het
objectieve wereld-ervaren heeft hij geen geloof; hij heeft alleen geloof in zijn
hyper-persoonlijken zielsstand tegenover eigen geestelijke ‘verschijningen’ als
bedenkelijke uitdrukkingen van wereld en God buiten hem; het historisch object niet in zijn ‘Christoforus’ - is door zijne sensitivistische persoonlijkheid - een al te
uitgebreid subjectivisme - misvormd; de behoefte aan symbolen, de symbolen zelfs
hebben zijn reeds wazige betrekkingen met God en de Gemeenschap zoover gewijzigd,
dat religie gemodeleerd werd naar zijn vergeestelijkte zinnelijkheid en de
eenling-ethiek hem alleen dienen kon. Waar Van Langendonck dus ergens spreken
kan dat in van de Woestijne de geest weer tot zijn volle recht kwam, mag daarmeê
slechts bedoeld zijn den sensitieven geest; geest geeft geestelijkheid van anderen
aard: in eene zuivere verhouding tot God verdwijnt de ‘sensus’; verzinnelijkte geest
is van lager gevoel: het effect? Dit ‘gevoel verlangt hij alleen als gewaarwording’.
Verwey heeft zulks over van de Woestijne als gevoelssoort juist opgemerkt.
Verstandelijke gevoelshelderheid zooals bij Verwey en visioennaire geestelijkheid
zooals bij Boutens heeft van de Woestijne daarom ook nergens bereikt: zinnelijkheid
toch was bij hem in den uitgebreidsten zin van het woord; het werd altijd weêr
vervrouwelijkte emotie, het gelijksoortig element bij Pol de Mont, maar bij van de
Woestijne in uiterste overgave en ondergaan; daar vandaan dat zijn ‘erotiek soms is
die van een boulevardier’. En die neurasthenische passiviteit heeft Marnix Gijsen
met groote onmiddellijkheid geheeten ‘de schoone lafheid van een openbare biecht’.
Wat ware van de Woestijne een grooter dichter had zijn geest, uit eudaimonische
christelijkheid, een gregoriaansche geestelijkheid, afgezien van het kerkelijk begrip
daaraan verbonden! En literair: zijn proza dat verder toekomst heeft dan zijn poëzie
is daarbij minder rhetorisch: want ja dan, er is een rhetoriek in van de Woestijne;
niet deze eener ontaarde overlevering maar deze van den eenzijdig-aristocratischen
eenling die niet alleen de nederlandsche taal eigen-gewilde decadentie gaf, maar ze
‘opgebruikt’ heeft aan de geniale grillen van het artistiek instinct. Op deze rhetoriek
zinspelend - en meer den woordenpraal bedoelend dan de ‘woorden-rotheid’ - zegt
Marnix Gijsen terecht: ‘Al te veel buigt de idee door onder 't gewicht der woorden.
De zuilen breken onder de guirlandes. ‘Niet woordenrijkheid, maar
woord-overstelping’. We wisten dit ook bij Prudens Van Duyse...
Ik moest deze eigen meeningen neerschrijven naast de gave, soliede en omvattende
studie van Marnix Gijsen die mij deze gelegenheid gaf;
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laat me nog zeggen hoezeer ik Gijsen's studie waardeer om het gevormde inzicht op
de ingewikkelde persoonlijkheid van Karel van de Woestijne; het zijne groote lijnen
van innerlijke exactheid die van de Woestijne zelf zeer hoog zal waardeeren.
Karel van den Oever.

Traditie of pseudo-moderniteit1..
DE toestanden in Vlaanderen zijn op dit oogenblik te verward om er een weg naar
de toekomst in te vinden. Maar zooveel is toch zeker dat ook onze letterkunde op
een keerpunt gekomen is en van daar uit geen weg naar het verleden terugloopt.
Dat maakt deze overgangsperiode bijzonder kritiek. Elke manifestatie van literair
leven trekt onze bezorgde aandacht. De oorlog heeft de schepen achter ons verbrand.
Maar we hebben er geen flauw idee van hoe de tocht verder gebeuren zal.
In vroeger dagen groeide een nieuwe lente uit de bekoring van een nieuw geluid.
Eén bracht de onbewuste boodschap en jongeren bliezen verzamelen rond het werk
waarin zij de inkarnatie van hun schoonheidsverlangen erkenden. Jacques Perk's
Mathilde... Pas daarna ging men aan het theoretiseeren over de voortreffelijkheden
van het nieuwe in felle tegenstelling met wat een oudere generatie had voortgebracht.
Maar onze kunst zal moeten groeien uit de geestelijke onvoldaanheid over een
literatuur waarin onze strevingen geen weerklank vinden, waarvan de vooze
zinnelijkheid zuur opbreekt. Wat de nasprokkelaars van Nieuwe Gids en Van Nu en
Straks aanbrengen, spreekt ons niet meer aan. Maar buiten het Sienjaal, hebben we
dat in onlust zich manifesteerend negatief inzicht nog niet in nieuwe scheppingen
als een positieve levensboodschap kunnen uitspreken.
Vandaar de gespannen verwachting die elk nieuw boek tegemoet gaat: ‘Zijt gij de
komende of verwachten wij een ander?’ Ook de werken waarin de nieuwe geest nog
maar als een vage onrust aanwezig is hebben hun beteekenis. De bruyante biecht
van literaire jeugddoodzonden waarover Frans van Waeg een genadig oordeel inroept,
illustreert op interessante wijze het konflikt in onze letterkunde tusschen de Vlaamsche
traditie die een sociale werkelijkheid is en een moderniteit die nog maar in de lucht
hangt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Het milieu bepaalt den inhoud van een realiteitskunst als de Vlaamsche steeds
geweest is. En dan kunnen we voorloopig niet verder dan de boerennovelle. Want
enkel op het land en onder de klein burgerij der steden leeft de volksgeest die zijn
adekwate uitdrukking vindt in onze literaire taal. Ook dat simpel leven zou een
kunstenaar wel synthetischer kunnen verwerken. Maar de groote zieleproblemen
vinden geen interessant proefveld in zijn doorzichtigen eenvoud.
Als de inhoud opgedrongen wordt door een milieu dat onberoerd bleef door de
zedelijke krisis van dezen tijd, tracht de invloed van vreemde
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literatuur door te werken op enkel den vorm. Het moderne blijft bij uiterlijkheden.
Een gouden toom is nog geen gouden paard. Een barokke titel is nog geen modern
boek. Frans van Waeg doopte het geestig novellenbundeltje, waarin het zachte
dorpsminnebedrijf van sentimenteele kosters, pensionaatnufjes en idealistische
hoogstudenten zijn onschuldige gangen gaat: Jazz-Band. Voor de brave schachten
uit Leuven, die maar half begrijpen, wekt zoo'n bar-muziek natuurlijk een huiverig
vizioen van satanische sarabanden in Sodoma's solfergloed! Het is vermakelijk na
te gaan hoe uit reaktie tegen de ‘maagdelijke’ Romantiek, het moderne in Vlaanderen
in het perverse gezocht wordt, (denk aan zekeren Wijzen Jongeling), terwijl de jonge
kunst in het buitenland precies naar ethische schoonheid opgaat. Maar het perverse
bij Frans van Waeg is een vrij onschuldige prikkelstof. Hij weet zijn argelooze lezers
beet te krijgen met een aanhef als deze: In haren wit blauw gestreepten pyjama, 't
been overgeslagen, de broek in fijne plooi, zat ze voor het citronierhouten bureautje
te schrijven. Met schuchter toegeknepen oogen leest men het bedenkelijk wordend
verhaaltje verder door tot uit de slot-pirouette zal blijken hoe dwaas erg-denkenden
er inliepen. Zoo'n dingetje typeert voortreffelijk, niet het milieu waarin het speelt,
maar het goede Vlaamsche wereldje waarvoor het bestemd is. Dit boekje is een
dokument van ongewone oprechtheid. Hij heeft een verpafte kijk op de stad die niet
diep in het wezen van het urbanisme dringt. Maar hij evokeert de stad met enkel bars
en poppemooie vrouwen in schitterende toiletten, zooals de Vlaamsche
buitenmenschen ze zien. Van Waeg is de schilder van het landelijke in stadsnabijheid.
Het is een bijdrage tot de studie der verfransching in Vlaanderen.
Van Waeg moet niet probeeren ‘modern’ te doen. Dat zou hem nooit recht lukken.
Hij is daar te weinig cerebraal voor aangelegd en het uitzicht der dingen bekoort den
impressionnist in hem te sterk. Hetis nog maar beter dat hij alle moderne pretenties
aan zijn laars lapt om met zijn sterke Vlaamsche zinnelijkheid een Brabantsche
Pallieter te worden, een beetje inniger en tevens een beetje leuker. Zijn
‘cine-romantiek’ b.v. is een vergissing. Want we vragen kino-dinamiek. En hij moet
maar niet gelooven dat zijn visie van het landschap een sikkepit moderner wordt als
hij den hemel in ‘bleu-Joffre’ kleedt! Ne forçons point notre talent! Frans van Waeg,
wiens eersteling, ondanks vrij slordige afwerking, van technische knapheid getuigt,
moet maar berusten in de mooie taak die voor hem wegligt op de grens van de
verfranschte grootstad en den Vlaamschen buiten. Een tikje Brusselsche zwans
vergeestigt er het dorpsbedrijf. Ik hou zoo van ‘Mei’, het stemmigste stukje uit den
bundel. Het simpel gegeven is zoo boeiend-vlot en atmosferisch uitgewerkt en verteld
met een plezierige vinnigheid waarbij die ander kosterhistorie, Sabbe's Mei van
Vroomheid wat bleek-gedempt gaat schijnen.
Ook van een jong standpunt uit geven we voorkeur aan werk, dat stevig in de oude
Vlaamsche traditie blijft, boven produkten waar het moderne maar opgeplakt ligt.
De eersten blijven hun sociale waarde
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behouden al is hun geestelijke invloed beperkt. De tweede kategorie gaat tusschen
twee stoelen zitten. Dat is al even gevaarlijk in de kunst als in de politiek.
W. Meyboom.

Fransche letterkunde
Fransche kroniek.
WIL men een juister inzicht in de nieuwe geestelijke stroomingen van onzen tijd
krijgen, dan moet men wel immer opnieuw den oorlog noemen en van dezen uitgaan
om de nieuwe waarden te bepalen, die gangbaar worden in onze wereld. De groote
oorlog met zijn matelooze som van lijden, en die zooveel oude gewoonten en
denkbeelden en vaag sentimenteel gedroom omvergesmeten heeft, is in vele opzichten
als een geweldige storm geweest die de zieke troebele atmosfeer van vóór 1914 danig
gezuiverd heeft. Ontelbare menschen zijn tot inkeer gebracht, zijn onder den
onverwachten fellen staat der tragische gebeurtenissen op zichzelf teruggeworpen,
en in de stilte van hun geest hebben zij, in de loopggraaf-holen, in hospitalen of in
hun kamers waar zij op het einde wachtten jaren lang, - terwijl daarbuiten een
ongekend tumult de wereld doorvoer en de daden daverden, - de balans van hun
leven en van de samenleving en van heel de beschaving opgemaakt en vroeg of laat
geconstateerd dat de rekening niet sloot. Er heerschte overal een anarchie als nooit
te voren; het egoïsme was oppermachtig. De veel-geroemde beschaving had van de
menschen gewetenlooze wezens en wilde dieren gemaakt. Er bestonden geen
geestelijke grenzen meer. Men was op weg zichzelf uit te roeien. Aan den éénen kant
werd de verfijning zóó toegespitst dat men bijna niet meer ademen kon in de ijle
atmosfeer. Er was geen houvast, geen grondveste, geen ordening; beginselloosheid
was het eenige beginsel, alle slagboomen waren weggenomen, de dijken tegen het
kwaad en de zonde spoelden weg als kinder-forten van zand. En tegelijkertijd stikte
men in de materie.
Velen begrepen ten slotte dat het aldus niet verder voort kon gaan. Er waren
gelukkig nog geesten, die de wacht hielden, eenzame wakers in den stormachtigen
nacht. Zij spraken, zij riepen, zij waarschuwden: men zou terugtuimelen uit de
schijnhoogte der moderne cultuur tot een soort van oer-barbarendom, hetgeen immers
gebeurd is in Rusland door het bolsjewisme, die romantiek van den chaos. Men moest
zich meer vastgrijpen aan de onverwoestbare zekerheden van zuiver denken en sterk
geloof. De oorlog heeft het dilettantisme, deze geestelijke ziekte van den vervaltijd,
vrijwel op elk gebied weggevaagd.
Vroeger vermeed men over het algemeen zorgvuldig het diep-indringen en het
ernstig-overwegen der groote problemen. Want men wilde het aangename levensspel
niet storen. Genieten wilde men, doch niet te hevig; al wat diep en groot en tragisch
was, werd geschuwd. Men wandelde door den kunstmatigen, door u zelf aangelegden
hof van het leven, niet zonder zekeren zwier, het valt niet te ontkennen. Men genoot
van subtiele sensaties, men roerde alle hartstochten en alle perversiteiten even aan,
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en men deed dat kunstig en bedreven, zonder ooit het decorum te verbreken. Het had
iets dwaas-bekoorlijks, dat leven als van marionnetten. Maar welk een
oppervlakkigheid! Welk een bekrompen egoïsme! Welk een voosheid! Al het
groot-menschelijke verschrompelde jammerlijk. Het was of men in een broeikast
zat, in een ontzenuwend-zwoele atmosfeer, waar alles langzaam wegrotte. Het schoone
verband van het leven was uiteengevallen. Er bestond geen aanraking meer tusschen
het verfijnd dilettantisme en de breede lagen van het volk, dat allengskens afstompte
en welks eenmaal gezonde verlangens verbasterden tot louter stoffelijk streven en
de zeer poovere behoeften aan minderwaardig genot.
Die rampzalige toestand is nu gelukkig aan het veranderen. En daar heeft de oorlog,
die alle knus-artistieke tuintjes en alle sierlijk in elkaar getimmerde geestelijke
gebouwtjes met den naakten grond gelijkmaakte, veel toe bijgedragen. Het ging om
leven of dood. Zoo men niet heel zijn ziel had laten verkwijnen, dan vroeg men zich
af wat dat alles toch beduiden moest. En men zocht een antwoord, men begreep dat
men zijn denken, zijn voelen, zijn begrippen moest herzien, dat men de dingen die
tot dan toe waarde voor u gehad hadden, eens nauwkeurig moest bekijken, en wegen
en analyseeren. De oorlog is een leelijk spelbreker! Hij joeg de menschen terug naar
den ernst van het leven, naar de overdenking van alle oude vragen en naar het zoeken
van een oplossing die hoofd en hart den vrede geeft.
Een merkwaardig voorbeeld van een dergelijke geestelijke dilettant is wel Henri
GHÉON1.. Hij is een dichter die de kunst verwante met het alles omvattende leven.
Hij aanbidt de Schoonheid. Het eeuwig leven is hem wanneer hij een zoo gaaf-schoon
sonnet geschreven heeft, dat eeuwen later het nageslacht den maker van die verzen
nog roemend dankt om het geluk door zoo'n schoon gedicht gegeven. Niets kent hij,
niets heeft waarde voor hem als de kunst. Hij hoort nergens thuis. Het leven is hem
een schouwspel. Hij is als een reiziger die de wereld doortrekt, de steden, de landen,
de dorpen, de woningen, de bergen, dewouden voorbijkomt, maar er niet bij behoort.
Geen enkele band bindt hem. Hij leeft alleen in zijn kunstmatig paradijs. Goed noch
kwaad bestaat. Alleen de kunst, zijn afgod. Hij gaat naar Italië en hij ontdekt de
schilders der middeleeuwen en van de Renaissance. Hij bewondert alles, Giotto en
Botticelli, heidendom en christendom; de veelzijdigheid dier kunst brengt hem in
vervoering. Maar toch gaat zijn hart naar het kunstwerk dat tegelijk een gebed is.
Hij verbeeldt zich, - en dit spel is hem een genieten, - dat alle tegenstrijdigheden in
een zelfden mensch heel goed naast elkaar konden leven: iets als Nietzsche en sint
Franciscus in één persoon.
Deze dichter nu, die dokter was, vertrok bij het uitbreken van den oorlog als officier
van gezondheid naar het Noorden van Frankrijk. Doch de aanblik van de ellende en
den dood bracht geen verandering in zijn geestesgesteldheid. Er was slechts één
gedachte in hem die alles
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overheerschte: Frankrijk, het vaderland. En deze gedachte, deze liefde zullen hem
met een wonderbare ontmoeting, tot nadenken en inkeer brengen en leiden naar de
groote levenszekerheid en het volle begrijpen: de Kerk.
Maar in den beginne, te midden van het woeden van den verwoestenden dood,
exalteert hij uitbundig het leven. Hij leeft enkel en alleen met zijn zinnen. De wereld
is zoo schoon. Hij put het genot van elk oogenblik tot op den bodem uit. Met
groot-open oogen kijkt hij over de aarde, over de luchten, over de duinen en het lage
land, - hij ligt aan den IJzer, - hij kan zich niet genoeg verzadigen aan de zichtbare
schoonheid. Hij richt heel zijn wezen naar het leven en niet naar den dood. Het leven
dat hem ieder oogenblik ontnomen kan worden, heeft een verrukkelijken smaak als
nooit te voren.
En dan in dien pantheïstischen levens-roes ontmoet hij den zee-officier Pierre
Duponey, die een troep marine-soldaten, de wereldberoemde ‘fusiliers-marins’
aanvoert. De drie ontmoetingen zijn kort, schijnbaar onbelangrijk. Er wordt over den
oorlog gesproken, over kunst en literatuur. André Gide is hun gemeenschappelijke
vriend. Er gaat een heele maand voorbij alvorens Ghéon eens rondvraagt naar
Duponey. En dan hoort hij, met welk een plotselinge ontsteltenis, dat deze gesneuveld
is.
En nu begint in de diepte de langzame bewerking van een ziel.
Ghéon beweent den dood van den man dien hij eenige maanden geleden nog nooit
ontmoet had, even hevig als het sterven van zijn moeder. En hij geeft zich over aan
die vreemde buitensporige smart. Vermoedt hij soms in het diepste van zijn hart wien
hij verloren heeft, wie eigenlijk die Duponey, dien hij zoo weinig kende, was? Er
zijn bijna glanzen van vreugde in zijn groot verdriet. Zijn hart roept onbestemd in
de duisternis om een openbaring.
Eerst vertellen kameraden aan hem den dood, hoe de kapitein gevallen is. Een
kogel trof hem toen hij een ronde deed, zijn dagelijksche plicht van aanvoerder
vervulde. Maar er is meer. Een aalmoezenier spreekt met Ghéon. Die heldere, dappere,
eenvoudige officier is een ‘heilige’. Hij was gereed, toen God toeliet dat de kogel
hem doodde. Hij had zich gegeven als offer, biddende. En die doode, die heilige, die
nu in de glorie leeft, wordt zijn houvast, zijn zekerheid, zijn onzichtbare leider. De
gedachte aan dat wezen, aan die ziel, verlaat hem nimmermeer. Maar het wekkende
geloof van dien heilige heeft hij niet. - Je crois pour lui, sans croire encore pour
moi, noteert hij. Hij voelt zich verrijkt door het feit dat een heilige ziel bestaat, dat
de Voorzienigheid bestaat. Dit zijn voor hem voortaan onomstootelijke feiten. Hij
is ook overtuigd dat Duponey aan gene zijde van het graf zijn God gevonden heeft.
Maar hij denkt er niet aan om voor zichzelf de Waarheid te gaan zoeken. Het is of
de genade alleen wil inwerken. Hij krijgt van de weduwe de dagboeken van haar
man. Hij begint te lezen. Hij tracht te bidden. Hij wordt heen en weer geslingerd
tusschen den hoogmoed van zijn geest en het verlangen naar overgave. Tot dat hij
eindelijk het hoofd en de knieën buigt. - Depuis que je dépends de Dieu, et seulement
depuis, je dépends de moi-même;
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dans ma soumission, je me sens libre et dégagé... Je ne suis plus un animal, je suis
un homme: ik ben geen dier meer, ik ben nu een mensch. - En nu moet alles weer
opgebouwd worden. Al de gebaren en gedachten en daden van zijn leven moeten als
stralen zijn van het centraalpunt, de Waarheid. Het diepe ernstige gevoel van
verantwoordelijkheid is gewekt. Het leven is zeer ernstig. Ge leeft niet meer voor
uw eigen genot, maar om te dienen, te dienen door het gebed en door daden. En de
verfijnde dilettant die leefde in het kunstmatige wereldje van schoonheids-aanbidding,
staat weer als een waarachtig mensch in de groote werkelijkheid tegenover God en
zijn medemenschen.
En dergelijke innerlijke ommekeer gaat echter gewoonlijk niet ineens. Men moet
langzamerhand zijn voelen en zijn denken vooral, hervormen en zich ontdoen van
valsche denk-gewoonten, men moet meer zuiver leeren denken. En dit is ook zéer
noodig voor den geestdriftigen bekeerling die in zijn eerste liefde naar God opschouwt
met zulke heerlijke dankbare vervoeringen van geluk. Men voelt meer dan ooit
hehoefte aan een vaste richting voor het verstand, aan een ordening der problemen,
aan den grondslag van de bewijsbare waarheid.
Daarom is het verschijnsel van het eerste deel van Les éléments de Philosophie1.
van Jacques Maritain, professor aan de Parijsche Katholieke Universiteit, een hoogst
belangrijke gebeurtenis. Dit boek, dat de Introduction générale à la Philosophie
bevat en dat gevolgd zal worden door nog zes andere deelen die respectievelijk zullen
behandelen: l'Ordre des Concepts, le Monde corporel, l'Homme, l'Être en tant qu'être,
les Actes humains, l'Art, en l'Histoire abrégée de la Philosophie, - kan en moet de
gids worden voor het nieuw ontwaakte geestelijke leven in Frankrijk, en naar te
hopen is, ook in andere landen. Het is bedoeld als handboek voor studenten, maar
eenieder die belang stelt in het menschelijk denken en naar de waarheid hongert,
moet het lezen. Het kan in wijden kring een groote en diepe verandering brengen.
Het is helder en kernachtig geschreven, en ook voor leeken op wijsgeerig gebied
levert het niet de geringste moeilijkheid op. Kunstenaars en dichters kunnen er hun
profijt mee doen, want ook zij, meer nog dan wie ook, hebben noodig dat hun
schoonheids-droom gebouwd wordt op onwankelbare begrippen en gevoed door
levende gedachten. De tijd is voorbij van het dilettantistisch gefladder met allerlei
vaag-wijsgeerige stelsels, die wel heel vernuftig uitgedacht en bekoorlijk schijnen,
maar die inwendig voos zijn en louter sofisterij. En dergelijk hol gepraat kan toch
op den duur den menschelijken geest niet bevredigen. Alleen de kerkelijke, de
christelijke filosofie is daartoe in staat, met haar onveranderlijke grondstellingen die
reeds door Aristoteles, in de duisternis van het heidendom, waren vastgesteld en door
den H. Thomas van Aquinië als het ware eeuwig-levend gemaakt zijn in het helle
licht van het geloof en de waarheid.
Na een voortreffelijk overzicht, eerst van de filosofische gedachte bij
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de Semieten, de Perzen, de Indiërs en de Chineezen, daarna van de eigenlijke filosofie
bij de Grieken, van wie hij Plato en Aristoteles natuurlijk ietwat uitvoeriger behandelt,
geeft Maritain de voornaamste problemen aan van de scholastiek, van het Thomisme,
de philosophia perennis. En wanneer gedit handboek dat aan een werkelijke behoefte
en een verlangen van zéer velen beantwoordt, gelezen hebt, dan staat ge verbaasd
over het feit dat deze filosofie zoo lang met verachtelijk schouder-ophalen behandeld
is als iets minderwaardigs. Den meesten onzer en zelfs velen Katholieken was zij
slechts bij name bekend en men beschouwde haar als een sinds lang overwonnen
standpunt. Men ging gretig te gast bij de modernen en heel spoedig waren de geesten
bedorven. Het gif van onjuist denken werd met graagte ingeslurpt. Men las alle
filosofen van Descartes tot Hartmann, alleen niet den H. Thomas die een soort
merkwaardige antiquiteit voor snuffelaars geworden was en met wiens Summa
Theologiae de Kerk zich tevreden stelde!
Maar de Kerk wist wel wat zij deed, zij die de Waarheid bewaart. Alles verandert,
alles verdwijnt; zij blijft, zij heeft den tijd, zij wacht haar oogenblik, en wanneer dat
gekomen is, dan geeft zij weer haar eeuwige onuitputtelijke schatten aan iedereen
die erom vraagt.
Tot die schatten behoort het Thomisme. En het is nu juist Maritain's groote
verdienste dat hij dit door zijn heldere uiteenzetting, door het klare stellen der
problemen en de verklaring der ons ongewone terminologie naar wijden kring
toegankelijk maakt. Het is werkelijk een vreugde en een genot dit handboek te lezen.
Alles wat tot nog toe een troebelen chaos in u vormde, wordt op zijn plaats gezet,
eenvoudig, onwederlegbaar. Ge hebt uw gewoon gezond verstand maar te gebruiken.
Er komt een geestelijke rust over u en vol geestdrift bewondert ge, als hadt ge iets
nieuws ontdekt! den harmonischen uitbouw, den grootschen samenhang en den klaren
eenvoud, ik zou haast zeggen, de nederigheid van het Thomisme.
Het is geen potdicht systeem, verstand en daad. Integendeel het is soepel, levend,
het omvat alle levensuitingen, en komt er iets nieuws in de wereld, iets goeds of
slechts, de Thomist zal u met de grondstellingen het verschijnsel omschrijven,
verklaren en op de juiste plaats stellen.
Maritain heeft iets dergelijks gedaan in zijn uitmuntende verhandeling over: Art
et Scolastique1.. Ik zal mij er niet aan wagen om den inhoud van dit boekje in eenige
alinea's saam te vatten. Het was mij een openbaring. Alle kunsttheorieën worden
dwaas gestamel van onwetenden naast deze uiteenzetting van het wezen der Kunst.
En men komt alweer tot de conclusie dat enkel het Thomisme de kunst en den
kunstenaar begrijpt, want het beschouwt hen in verband met de groote eenheid. Er
worden geen bekrompen theorietjes geformuleerd, hoe en wat men schilderen of
schrijven moet. De kunst is vrij op haar eigen gebied. Maar het is natuurlijk een
afdwaling als de kunstenaar als doel van zijn mensch-zijn, de kunst stelt. Zelfs
Baudelaire komt daartegen op in het

1.

Uitgegeven door la Librairie de l'Art Catholique, 6, place Saint-Sulpice, Paris (VIe).

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

48
merkwaardig opstel l'École païenne, waarvan Maritain eenige zinnen citeert.
En om u ten slotte nog te laten zien dat er de noodige ruimte voor eenieder is in
deze theorie over de kunst, zeg ik u dat Maritain naast Aristoteles en den H. Thomas,
ook Maurice Denis, Cézanne en Jean Cocteau aanhaalt om zijn beweringen te staven!
Men behoeft dus niet bevreesd te zijn dat het noodig is om, wanneer men eenmaal
weer de diepe ernst van het leven inziet en zich een vaste richting stelt voor denken
en voelen, almaar met dwaaswichtige gezichten te zitten peinzen over groot en diep
werk! Daar is natuurlijk nu een zekere neiging toe. Het spelend dilettantisme heeft
zijn tijd gehad. En nu is het een gevaar dat men uit reactie in een ander uiterste vervalt,
waardoor het spelende, het licht-dansende, het wolken-luchtige al te zeer uit de kunst
verdwijnen zou. Men wil verschrikkelijk degelijk zijn, men houdt diepzinnige
betoogen over alle problemen, en men wordt zwaar op de hand, onverteerbaar en
vervelend! Doch in Frankrijk zal het niet zoo'n vaart nemen. Daar hebben dichters
en schrijvers altijd wel de juiste vormen gevonden om de ernstige onderwerpen,
zonder zwaarwichtigen nadruk, tot Schoonheid te verwerken.
Onder de allerjongsten echter bestaat zoo'n angst voor den schijn zelfs als zouden
zij iets willen beweren of den lezer of hoorder inpalmen met den tooner van hun
kunst, dat hun gedichten, hun muziek, hun proza van een berekende kilheid en een
gewilde abruptheid worden waardoor men maar al te dikwijls, hoewel de bekoring
vaak heel groot is, niets van den zin, van het begrip waaruit het dan toch geschreven
is, begrijpt. Cocteau is de beste vertegenwoordiger van deze groep, want bij hem
spreken de goede kwaliteiten en de fouten het duidelijkst: een soberte, een zoeken
naar uiterste beperking van middelen, en dus een verlangen naar klaarheid, maar die
helaas! tot een ondoordringbare duisternis verwordt. En toch is het somwijlen een
verkwikking die duisternis, want zij is niet zwoel, zij is frisch als een donkere avond
waarin men ook immers niets onderscheiden kan. Ik hoop een andermaal uitvoeriger
over Cocteau te schrijven en zal dan tevens mijn herinneringen vertellen aan de
opvoeringen van Parade, het ballet welks scenario door Cocteau, muziek door Erik
Satie en het decor door Picasso gemaakt waren, en dat te Parijs gedanst is geworden
door de Russen in 1917.
P. van der Meer de Walcheren.

Naast Léon Bloy's ‘Dans les ténèbres’.
VASTE en bewuste uitgesprokenheid van beginselen is altijd een bedreiging voor de
levensonzekerheid van anderen; daarvandaan de strijd-atmosfeer en de geestelijke
isoleering van schrijvers, wier ‘rechte lijn’ niet aanvaard wordt; het maatschappelijk
opportunisme dat den scherpen hoek verafschuwt van het absolute beginsel en liefst
afgeronde aanpassings-vormen ‘benuttigt’, maakt den geestelijken kring rond een
absolutist publiek-ledig uit onverdraagzaamheid tegenover absolute
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princieps-vastheid. Ernest Hello was daarvan geheel zijn leven een slachtoffer, zoo
absoluut als zijn levensbeginsel zelf, en ‘le pèlerin de l'absolu’ die Léon Bloy heet,
was met geheel zijn werk gansch zijn schrijverstijd de afgezonderde ‘melaatsche’,
die zich zelf omringd wist van ‘levende lijken’, welke hem stelselmatig afzonderden.
Eigen Katholieken waren vooral zijn scherpste aanvechters die hem het meest
isoleerden; hij op zijn beurt banbliksemde een ruim deel der Katholieken en zette ze
met het aangezicht naar den hel-muur in het zwarte strafhoekje van Satan. Nu Bloy
gestorven is en zijn nagelaten werk als het ware door hem-zelf, van onder den zerk,
met afgevleeschde hand aan de Katholieke wereld uitgereikt wordt, is de
belangstelling, die bijna weer sympathiek is, voor dezen absoluten idealist
toegenomen; achter de eeuwige deur die dicht ging op zijn persoonlijkheid, weet
men dat een geest is weggeschreden, welke zich altijd met integrale liefde voor het
Katholieke dogma heeft uitgesproken; daarin was hij een essentialist; hij beminde
het Roomsch-Katholiek geloof-zonder-meer; alleen zijn Gallicanisch temperament
- Sar Peladan had het ook - deed hem soms zich vergissen: weinig minzaam was hij
tegenover Rome en zijn ‘idée fixe’ over het geheim van La Salette werd telkens tegen
het Vaticaan uitgespeeld. Maar zijn inwendig zwaartepunt lag onveranderlijk vast
in de kern van het Katholiek dogma; Huysmans' kommer om liturgie was bij hem
een bezorgdheid om dogma; essentieel stond Bloy hooger dan Huysmans, die de
geloofscrisis kende welke voor Bloy's innerlijke onwrikbaarheid als ‘gedachte’ reeds
een profanatie was; Huysmans' Katholicisme had zijn sociale aanraking en zijn
maatschappelijk evenwicht in kloosters en congregaties, orden en abdijen; zijn
geloofskracht vloeide meer voort uit het gemeenschaps-voorbeeld der Katholieke
massa dan uit het zuiver, geestelijk dogma; de artistiek-godsdienstige waarde der
liturgie, de oude historie der middeleeuwsche kathedralen had voor hem meer
geloofs-apologie ‘an sich’ dan de zuivere apologie zelf. Bloy was een puristisch
tegenbeeld: meer een Paulusnatuur, een Savonarole-type, die met fanatieke zorg de
zuivere lijn des geloofs bewaakte, zoo noodig tegen de Kerk zelf; hij was - om zoo
te zeggen - een boven-kerkelijk individualist die telkens met apostolisch protestantsche
middelen de fundamenteele waarheden onder den neus der ‘bon-dieuserie’ schoof;
doorheen zijne boeken loopt de strooming der zuivere katholieke leer; zijn inzichten
en vergezichten op den dogmatischen horizont zijn als lichtbundels van den Heiligen
Geest over de aarde; het godsdienstig middelmatisme verfoeit hij; om de artistieke
geloofs-uitzichten geeft hij geen zier; alleen de zuivere, dogmatische ‘rechte lijn’
heeft waarde. De minste gebeurtenis op den aardbol krijgt voor hem bovennatuurlijke
beteekenis om de Voorzienigheid waarin die gebeurtenis haar vertrekpunt heeft; de
‘verschijningen’ der feiten weet hij op eene aanneembare manier te herleiden tot een
Godskern, waaronder de Bijbel-kennis een hard cement vormt; en de geestelijke
draad die doorheen zijn werk loopt is niets minder dan de Erfzonde, waarbij alles
wat van den mensch is recht staat of neervalt.
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Het verwondert niets dat zijn laatste boeken in de duisternis van een apocalyptisch
gevoel geschreven werden; Bloy gelooft - en met hem vele Katholieken en
Protestanten - dat de wereld bij den aanvang der apocalyptische wezenlijkheid en
verwezenlijking staat; de katholieke ‘Götterdämmerung’, het christelijke ‘Ragnarökr’
heeft aangevangen... Au Seuil de l'Apocalypse heet een zijner oorlogsboeken; Dans
les Ténèbres heet het nieuwste. Hysterisch zelf-bedrog geldt hier niet altijd als juist;
Bloy had te veel inwendige vastheid des geloofs om niet elke ziekelijke zwakheid
zijnerzijds zonder verstandelijk contrôle te laten; zijn vergissing in Dans les Ténèbres
b.v. tegenover den gelijkmoedigen en evenwichtigen Paus Z.H. Benedictus heeft
nog zijn uitgangspunt in een doorloopend concreet Gallicanisme dat aan het Vaticaan
geen onzijdige houding toelaat zonder dat Christus en Frankrijk geërgerd worden;
en Bloy's grofste vergissing is daarnaast nog wel zijn zwakke politieke journalistiek
tegenover ‘les barbares’, welke hij in zijne laatste levensdagen als geestelijke
zwakheden erkende. Bloy's doorloopende onrechtvaardigheid - meestal een
positief-gallicaansche - is dan ook zwak, ja onnoozel: we weten dat Mgr Amette
Bloy's vriend niet geweest is, omdat de Aartsbisschop naliet hem met bezoeken te
vereeren; vele ‘houdingen’ van Bloy hebben een zeer kleine huishoudelijke reden
die even minder uit een menschelijk gebrek is als Thym's gekende ijdelheid en
pedanterie. Daarvandaan wie Bloy's vrienden niet zijn, kunnen zonder moeite andere
epitheta naar zijne graftombe gooien dan dit van ‘godsdienstige hysterie’. Maar dit
is alles oppervlakkige misleiding; wie toch behoefte heeft aan inwendig herstel der
godsdienstige orde en liefst daarin de sanctie eener buitengewone overtuiging
aanvaardt, zal Bloy lezen; niettegenstaande zijn eigenaardig, persoonlijk scheldwoord,
zijn gallicanische kerkschheid en zijn zwak internationaal-staatkundig inzicht, heeft
Bloy prophetische geloofskracht welker vlam gemakkelijk overslaat op ons modern
hart - zonder - evenwicht; Bloy toch heeft apologetisch-visionnair den modernen tijd
tegengesproken: dit is onberispelijke katholieke ethiek waarvan onze tijd door zijn
heengaan geledigd is. De ‘dogmatische onbewegelijkheid’ van den katholieken leek
is met hem verdwenen en mede de vierkantige kracht van zijn ijzeren woord om
Christus en dezes gave volledigheid.
Karel van den Oever.

Beeldende kunst
Bij den kruisweg van Servaes.
DIE kruisweg: een voorwerp van ergernis voor conservatieve gemoederen en een
voorwerp van blijdschap voor katholieke integralisten; de eersten zijn verbijsterd
want ze denken op hun manier aan profanatie; ze houden vast aan een kerkelijke
Passie-voorstelling waarin het lijden van Jezus zoo on-gruwelijk en zoo bloedeloos
als mogelijk voorgesteld wordt en liefst dan als een vertooning
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waar de uiterlijke archaeologische bijhoorigheid nadrukkelijk aangebracht is en de
innerlijke lijdens-atmosfeer van Jezus tot een minimum herleid. Van dat soort
uiterlijk-gedramatiseerde en gecostumeerde Kruiswegen zijn er honderden in de
wereld te vinden; de duivel heeft er belang bij de werkelijkheid van Jezus' lijden zoo
zwak als mogelijk voorgesteld te zien; er is geen kerk of zij bevat een Kruisweg waar
de beweging, de handeling, de kleederen en de lichamen liefst in dramatische
ordonnantie en compositie eene overwaarde hebben op de gruwelijke lijdensatmosfeer
die men gaarne afwezig laat. Er bestaan weinig Kruiswegen waarin op een mystieke
wijze de werkelijke lijdensactie aanwezig is zonder verwaarloozing van het realistisch
détail dat elk lijden aannemelijk maakt; het is vreemd dat in de meesten dier
Kruiswegen de afkeer van de mystieke kern evenwijdig is aan den afkeer van het
realistisch détail; vele Kruiswegen zijn daarom innerlijke en uitwendige leugens; op
deze noch op gene wijze komt er van den lijdenden God-Mensch weinig of niets
terecht; alleen de ‘pieusarderie’ vult aan wat er ontbreekt aan waarachtigheid der
bovenaardsche en aardsche feiten. En ongelukkig bestaat er geen geordend,
evenwichtig, bovennatuurlijk inzicht bij de meeste leden van den clerus en bij de
‘kudde’ om een goede van een slechte Kruisweg te onderscheiden; ‘bondieuserie’
is daarin altijd misleidend en meest allen zijn afgeschrikt en bevreesd van lijden en
bloed omdat zij geen juist - ik zeg nog niet bovennatuurlijk - inzicht hebben op de
wonden van den lijdenden Christus. Aldus ook de gewone openbare meening voor
den Kruisweg van Servaes. Voor de mystieke lijdensvoorstelling van Servaes
geplaatst, zijn er heel vele goeie katholieke zielen ‘beangstigd’ geworden; tot hun
spijt was er nu eens een kristelijk kunstenaar gevonden die de gewoon-traditionneele
lapjes en doekjes had verwijderd en de kristelijke ziel face à face had gesteld met
het Lijden zelf; de geijkte middelmatige voorstelling die elke kwezel in zich omdroeg
van wat dit Lijden zijn moest, kwam noodzakelijk in botsing met de innerlijke
mystieke kern van dien nieuwen Kruisweg; het realistisch détail waarbij Jezus
voorgesteld wordt, niet als den mensch maar als een worm, was daarbij eene
geweldige hindernis: in vele geloovige zielen is het goddelijk Lijden alleen eene
abstracte wazigheid, van het realisme daarvan zijn ze bang; een kwezel die dezen
Kruisweg van Servaes gezien had, heeft me ronduit verklaard dat die provisoore
prentjes zoo leelijk zijn dat ze ‘bang’ van O.L. Heer is geworden! Duidelijker kan
het niet of geheel die kristelijke ziel is inwendig misleid over de waarachtige
voorstelling van het ‘bittere’ lijden Onzes Heeren; wat zouden hare ‘bange’ gevoelens
geweest zijn indien Servaes in ware kleur geschilderd had: het harde bloed dat in
rood-bevroren, taaie stalactieten neerpegelt uit zijn Lichaam, van het kruis tot den
grond: één gewas van bloed. Maar och kom, ja, het is zoo al ‘leelijk’ genoeg; er zijn
andere ‘leelijke’ Kruiswegen in Antwerpen, maar die blijven toch altijd
‘prentjes-mooi’. Sa face désemparée nous navre, zegt ergens Huysmans over den
gestorven Christus van Metsijs. Wat wilde Huysmans anders zeggen dan dat het
medelijden als vorm
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van liefde opgewekt werd? Voor het passie-tafereel ‘Jezus dood aan het Kruis’ van
Servaes heb ik een oneindig medelijden gevoeld, zooals ik nooit ergens voor een
Kruisweg gevoeld heb; ik kreeg innerlijk inzicht op het lijden van den Zaligmaker;
een gevoel van tranen in hart en oogen: medelijden. Wie beweert er dat zulks geen
edelen vorm van liefde is? En waar een Kruisweg de liefde tot Jezus in de harten
opwekt, wie zal ontkennen dat die Kruisweg zijn kerkelijk en bovennatuurlijk doel
niet bereikt heeft? Want daar gaat het geheel en gansch om. Men vertelde mij van
een priester die elke week van ver uit de provincie Antwerpen naar Luythaegen gaat
om den Kruisweg te bidden voor de Passie-tafereelen van Servaes; hij heeft verklaard
dat hij door die tafereelen inwendig zoo ‘verliefd’ is geraakt dat hij nergens anders
nog zijn Kruisweg bidden kan. Het probleem blijft uittermate psychologisch-vreemd:
hier de afkeer van een kwezel die ‘bang’ wordt, dáár de aantrekking: een priester die
‘verliefd’ wordt. Het zal wel zijn dat de eerste door ‘sensus diabolicus’ misleid werd
en deze tweede er een betere, hoogere ‘geest’ op nahield. En juist het gebrek aan
‘hoogere geest’ bij vele priesters is reden van het misverstand dat zich bij velen
tegenover Servaes' Kruisweg gevestigd heeft; verscheidene priesters heb ik hooren
zeggen dat die Kruisweg niet geschikt is voor het publiek! Hoe zoo? Zouden die
priesters dan denken dat de ontzettende werkelijkheid van Jezus' lijden geschikter
ware? Ik geloof dat die openbare lijdens-werkelijkheid van Jezus nog veel minder
door den clerus geschikt zou bevonden worden, dan deze Kruisweg van Servaes,
wiens ‘leelijkheid’ slechts eene menschelijke nabootsing is van die werkelijkheid.
Zulke diabolieke onzin is wel het bewijs hoe de voorlichting in dit geval bij katholieke
zielen soms moeilijk kan uitgaan van katholieke priesters wier esoterische taak het
toch blijft eerst zelf het innerlijk probleem van Jezus' Lijden te verstaan en daarna
aan de geloovigen te verklaren. Of zou het ‘clericaal’ bezwaar der niet-geschiktheid
misschien voortkomen uit onbewuste ontevredenheid van sommigen, dat de
‘geteekende toelichting’ juist kwam van een katholieke leek die de H. Theresia leest
en navolgt? Lees daarover de ondervinding van Bernadette Soubirous... Hier vind
ik het verzet tegen den Kruisweg van Servaes van wege Hoogere Geestelijken
uitnemend ongepast. Dit verzet gaat toch ook tegen den aard van Servaes' werk als
kunst en als dusdanig is het erger dan onkiesch; vele anderzins hoogstaande-priesters
weten van goede kunst weinig af en hunne meening heeft dan ook geen artistieke
sanctie.
Wij hebben de vrijheid van den artiest te eerbiedigen ook in het kerkelijk meubilair,
tot zoo ver de artiest geen inbreuk maakt op dogma, moraal en kerkelijk voorschrift;
en voor Servaes moet dit in het onderhavig geval nog door hen bewezen; voor zoover
ik erkennen kon, heeft Servaes in zijne Passie-tafereelen nergens aan dogma, moraal
en kerkelijk voorschrift tekort gedaan; plastische vormelijkheid zooals in Toorop's
Kruisweg kon in elk tafereel wel meer gewenscht worden, maar dit behoort tot het
terrein der techniek en dit is het vrije gebied van den kunstenaar. Wat
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rest er dan nog? De innerlijk kristelijke kern. Dit is het terrein van den H. Geest;
tegenover het Absolute zal elke menschelijke uitdrukking daarvan altijd betrekkelijk
en middellijk zijn; ook elke kritiek; dus ook de negatieve kritiek der ‘belegeraars’
van Servaes' Kasteel der Ziel. Mijn subjectieve meening dat de christelijke mystieke
geest in Servaes aanwezig is heb ik hierboven reeds geschreven: maar het is een
nieuwe formiteit in de pluriformiteit van christelijke voorstellingen zooals wij er
reeds zoovelen bezitten. Servaes' formiteit is daarin misschien eene
Theresiaansch-mystieke; dat laat zich niet bewijzen aan gene kritizeerende bedillers
wier geestelijke vorming a-mystiek is en dus van Servaes' werk maar heel weinig
zullen begrijpen. Dat zij zich uit de actie tegen Servaes' werk terugtrekken; dit ware
verstandig; het is ook de eenige manier om den H. Geest niet in den weg te staan.
Als zij toch behoefte hebben om slechte Kruiswegen uit de kerken te verwijderen,
dan is daarvoor gelegenheid genoeg; ik wil mij in Antwerpen aan hun hoofd stellen
om ze aan te wijzen, ten ware ze straks in-zich-zelf de echte norm mochten ontdekken
om het te ervaren. Ik houd het zoolang nog in dit geval met Huysmans die zegt: Il
existe des idées religieuses pourtant très simples et qu'il est presque impossible de
faire comprendre, je ne dirai pas à des mécréants, ce qui serait presque naturel,
mais à des croyants, ce qui l'est moins.
Karel van den Oever.

Muziek
Liederen en kooren van Jef van Hoof(1).
OVERRIJK heeft het Vlaamsche Idealisme den liederenoogst gemaakt in Vlaanderen.
Uit Antwerpen, Limburg, Brabant, uit West- en Oost-Vlaanderen duikt, met de
ontelbare wereldlijke en geestelijke liederen onzer talrijke toondichters, meer en
meer de warme bezieling op van ons Vlaamsch Volk.
Al blijkt alles geen ‘groote’ kunst te zijn, toch wordt alles met dankbare
ingenomenheid aanvaard!
Had de toondichter, af en toe, georganiseerde uitvoerings- en
uitstallingsgelegenheden, zooals beeldhouwer en schilder die kennen in hunne
tentoonstellingen te Antwerpen, te Brussel en elders, 't zou weldra blijken dat die
rijke schat kunst- en volksliederen enkel een voorportaal

(1)

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Drie Strijdliederen (G. Gezelle) fr. 3,50. Ook voor driestemmig koor.
Twee Marialiederen (G. Gezelle, Giza Ritschl.) fr. 6,00. Een voor gemengd koor;
een voor drie gelijke stemmen.
Ik wist niet! 1 fr. Driestemmig mannenkoor.
Vijf liederen van het Vl. Land. 5 fr. Waarvan het tweede met tweestemmig refrein;
het vierde met driestemmig refrein; het vijfde met refrein voor vierstemmig gemengd
koor.
Vier Liederen (Giza Ritschl) 5 fr.
Een lof van vier gezangen (Vertaling: Fr. Drijvers) 10 fr. O quam suavis; Sub tuum
praesidium; Salve sancte Parens; Tantum ergo. Uitgave De Crans.
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vormen van een schatkamer waar ‘grooter gebouwd’ werk wacht op een
uitvoeringsgelegenheid of op de gunsten van een uitgever...!
Gilson, De Boeck, Mortelmans, Meulemans, Van Hoof, De Vocht... Och, 'k zal
me wachten van een verdere opsomming van al die toondichters die onverpoosd
voortbrengen in Vlaanderen, uit vrees mij te bezondigen aan vergetelheid!
Bestond er hier een degelijk muziekkundig tijdschrift, dan ook ware er middel om
de belangstelling van ‘over de grens’ gaande te maken voor ‘onze’ kunst. Zij is het
overwaard!
Vlaanderen ‘importeert’ Fransche, Russische, Duitsche, Engelsche e.a. liederkunst,
maar Vlaanderen ‘exporteert’ niet! Er schijnt, óók op muziekkundig gebied een wal
te liggen rond Vlaanderen, waar weinigen overheen kwamen. God geve dat hij
eenmaal doorbroken worde! Het kán en het mág!
Het kán, wanneer de toondichters zich vereenigen in een vast lichaam dat
doeltreffende middelen kiezen kan om zijn invloed te doen gelden in het buitenland.
Dat lichaam kan zijn: het ‘Kunstcongres’, waarvan de grondslagen werden gelegd
op het 3e Philologencongres, te Gent.
Het mag, omdat het jonge Vlaanderen op een kunst roemt, en hier de muziek, die
in verhouding virtueel de hoogte bereikt heeft der buitenlandsche prestaties.
Zooals in Vlaamschen strijd, zoo heeft ook in de Toonkunst het hoogtij van een
oppervlakkig Romantisme haast uitgewoed; diep gevoel naast technisch meesterschap
gaat den troon bestijgen in 't jonge Vlaanderen.
Het zou een vervelende herhaling worden van het tientallen-keerengezegde, hier
nogmaals te verklaren: ‘De liederen van Jef Van Hoof zijn zeer mooi!’
Laten we er veeleer eenmaal in beschouwen: een synthesis van dezen groeitijd die
zijn gedachten ‘diep’ wil voelen en ze tracht uit te spreken in een vorm die, door de
vervolmaking van het muziekbouwkundig materiaal en de bedrevenheid in de
samenstelling, gegroeid is tot een grondvesting, waarin de lijnen van Vlaanderen 's
jongste liederenbouw vastgeteekend staan.
Iedere kunst hangt in zekere maat af van de verhouding tusschen den kunstenaar
en den staat van maatschappelijke orde waarin hij leeft. Klaarblijkelijk is het dan
ook, hoe de materialistische atmospheer der moderne tijden ons ver verwijderd heeft
van de middeleeuwsche gedachtenkunst en concretiseerende muziekvormen. Ons
gemoed is oververfijnd en streeft naar de meest subtiele kunstvormen in de ‘zuivere
muziek’, ja zelfs in een konkretiseerenden vorm als ‘het lied’, voelen we een streven
naar hercristalliseering van 's dichters gevoel door dát van den toondichter. Het
Germaansch raseigen zal hier bij de Germaansche toondichters voorkomen dat de
ware waarheid onder de mooie versiering wordt gesteld en het werkelijk-artistieke
onder het kunstmatige. De ‘vorm zal hier komen berusten op een vasten grond’.
Want al legt ieder kunstenaar in zijn kunst iets ‘persoonlijks’, hetwelk zijn kunst
tot schepping maakt, toch ligt er in het kunstwerk iets
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van de kunstenaarswereld waarin de kunstenaar leeft en van den tijdgeest en het volk
van welker gevoelens de kunstenaar in hoogen graad de voorbestemde ‘drager’ is.
De Vlaamsche toondichter is lid van een gemeenschap die naast den invloed der
algemeene, hedendaagsch-ethische stroomingen nog die ondergaat van den strijd om
het kultureel bestaan van zijn Vlaamsch volk. Natuurlijkerwijze stelde zijn Vlaamsch
Ideaal hem zijn Vlaamsch volk tot model. Dat volk idealiseerde hij door de edele
gevoelens van zijn ‘strijdkreet’, hij bewoog de lamme massa door de bezielende
kracht van zijn uitgezongen ‘wil’.
Dát was het proefstuk voor zijn melodieboetseerkunde. Was dat niet de leerschool
van zijn harmonisch, polyphonisch en instrumentaal meesterschap? Stilaan kwamen
uit dat meesterschap vormen gegroeid van vrijere fantasie: in het ‘kunstlied’ en in
zuiver-instrumentale vormen die wachten op een uitweg naar het publiek.
Zal die weg, ook niet de weg zijn van De Leeuwen dansen tot op heden?
Dáár groeide wellicht de sterke rhytmiek en het bezielende karakter van Jef Van
Hoof's melodie, daaruit groeide, onbewust misschien, die nagenoeg trouwe verhouding
tusschen woord en zang, tusschen het lied en de organische vermogens van de stem.
Op den grondslag van een geduldige studie der techniek heeft langs dien weg een
kunst kunnen gedijen om welker bezit we blijde zijn, daar ze klaarblijkelijk iets van
het inherente schoone vertoont, eigen aan ‘groote kunst’, van dát wat niet het voorwerp
is van een tijdelijke bevlieging of chauvinisme, wat niet de bezegeling ontvangen
moet van énkel aanbidders eener ‘tendenz’, ook niet de synthesis is van het
heetgebakerde-nieuwe uit een allerlaatsten tijd; maar dat waardoor het kunstwerk
zijn kunstwaarde behoudt door de tijden heen.
We weten niet wat nog ‘in de schuiven’ steekt van dezen kunstenaar, maar, hetgeen
we van Jef Van Hoof's hand de wereld zagen ingaan, heeft iets met de ‘grooten’
gemeens, namelijk: dat niets van wat hij gaf niet artistiek was!
Alles schijnt overwogen en zelfs de meest overhaastige uitspatting is met ‘bezieling’
uitgebroken. Zijn polyphonie is klaar en logisch wanneer hij ze aanwendt. Ze spreekt
op haar tijd, klaar en met gemak door het harmonisch geheel van den bouw heen.
Zijn harmonie klinkt vol en ligt gehuld in een warme toonkleur, steunt sterk op een
grond die vast aaneenhoudt in de onderscheiden deelen van het lied; 't ligt álles
aaneengeschroefd in een verband dat zich logisch voordoet. Dát spreekt van
‘meesterschap’ over een techniek waarvan de harmonische of contrapuntische vormen
niets hebben van de ‘magerheid’ van een ‘onbedrevene’!
Niet alleen techniek, maar bij Jef Van Hoof is er niet min scheppende verbeelding,
die beteekenis geven komt aan den klank.
Zijn zang is de uiting van een ware bezieling, van een bewustheid van gevoel en
van daaruit - vrij van rethoriek die de kunst verlaagt - sober, vast, natuurlijk
voorgesteld in de aanpassing bij het woord. Die
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lyrische ontboezemingen staan daar als gegroeid op een harmonischen grond der
begeleiding, die niets heeft van een ‘aanplaksel’ of van het ‘toevallige’ of het
‘stopwerk’, maar in zijn kleurige op stevige-voetenwandelende harmonieën, op een
‘sprekende wijze’ de groote verscheidenheid van 's dichters fantasiebeelden styleert
tot één geheel, waarvan de eenheid én in aanzien én in wezen de artisticiteit mooi
maakt en als de synthesis van de gedachte wordt voorgesteld aan den toehoorder.
Uit dit alles spreekt een ‘stijl’, niet in den engen zin, maar in de beteekenis van
dát wat den aanblik van den geheelen stoffelijken vorm kenmerkt door een zekere
wijze van inkleeding, die, verschillend volgens de persoonlijkheid, eigen is aan al
diegenen die in zich de kiem dragen van een groot kunstenaar.
Die geest spreekt uit de strijdliederen die we hoorden van Jef Van Hoof, van af
zijn De Leeuwen dansen tot zijn Er is maar één Vlaanderen; diezelfde geest treedt
ons tegen uit de reeks die we te bespreken kregen: Vijf liederen van het Vl. Land,
vier liederen op woorden van Giza Ritschl, drie strijdliederen, Ik wist niet, Twee
Marialiederen en een Lof van vier gezangen.
Dat is wellicht het stadium waarop 't jonge Vlaanderen gekomen is. Zijn liederkunst
heeft het oppervlakkig romantisme, het conventionneele in gevoel en vorm afgelegd
om te gaan volgroeien tot een kunst die, zonder intellectualist te worden, opgebouwd
wil zijn met een voldragen techniek die de toondichter moet kunnen plooien naar
zijn wil, ten gerieve van een kunstwerk dat ‘stijl’ heeft en de kenmerken draagt van
die ‘groote’ kunst die bestand is tegen de wisselvalligheden van de tijden, die zelfs,
wanneer ze zal verdrongen worden door de komende moden en nieuwsgezindheden,
toch draagster blijft van dát blijvende schoone, dat alle groote kunst karakteriseert
en vrijwaart midden de grillige behaagzucht van de gaande en komende verzuchtingen,
tot een kunst waar het conventionneel romantisme vervangen wordt door een diep,
bezonken gevoel, echt en bewust, een gevoel dat zich uitspreekt in een gekenmerkten
stijl, waarin men tegen niets opkomen wil om een theoretisch princiep waarvan de
laatste letter niet zou zijn toegepast, maar waar die ‘kunstenaarsvrijheid’ wordt
afgekocht door die evenwichtige persoonlijkheid die het kunstwerk tot een ‘schepping’
heeft gemaakt.
***
Kerstliedje, solo voor soprano of tenor met één- of tweestemmig koor. Woorden van
JOZEF SIMONS; muziek van ARTHUR VERHOEVEN. Uitgave Ons Vaderland.
Kinderlijk blijven in het kinderlijke en toch niet karakterloos zijn, al zij het in een
kerstliedje, dat door zijn aard, eenvoud vergt en de gepaste stemming van de
omstandigheid, dat kon Arthur Verhoeven in dit kerstliedje. Eenvoudige en netjes
gerythmeerde melodie die afwisselt in een goedaangebrachte modulatie. De zang is
gehuld in een stemmig-religieuze toonkleur. In al den eenvoud van begeleiding is
de toondichter
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toch belangwekkend in de wijze waarop hij zijn akkoorden aansluit, hetgeen getuigt
van een goed harmonist.
Uit deze twee bladzijden ‘eenvoud’, spreken kunde en gevoel.
Floris Van der Mueren.
Leeraar aan de ‘Hoogeschool voor Vrouwen’.

Zielkunde
De rechte man op de rechte plaats.
HET nieuwe boek van VAN GINNIKEN treft in ons land een publiek dat op het gebied
der moderne psychologie zeer slecht is ingelicht. Hoeveel ekonomisten hier te lande
vermoeden welke diensten de psychologie hun als hulpwetenschap bewijzen kan?
Nu dat echter in alle landen het vraagstuk der beroepskeus in een sterk licht komt
te staan, en de best geschoolde ekonomisten bevestigen dat dit ‘sociaal’ probleem
niet kan opgelost worden zonder de hulp van den ‘psycholoog’, is het noodig dat al
wie van naderbij de onderzoekingen der laatste decenniën heeft gevolgd, baan breke
voor de nieuwe opvattingen.
Is het bij de zich steeds meer uitbreidende demokratiseering van het staatsleven
eenmaal aangenomen, dat enkel de bekwaamheid en de volledige hygienische en
psychologische geschiktheid van het individu van belang mogen zijn bij de
beroepskeus, dan zijn het ook in eerste instantie de psycholoog en de geneesheer die
voor elk afzonderlijk geval, met het onderzoek moeten worden gelast.
Buiten de schoolpolitiek heeft dus het onderzoek naar den aanleg en de vaststelling
van individueele verschillen, een praktisch, sociaal-politisch belang.
De betrekking tusschen aanleg en beroep zou eigenlijk hoog korrelatief moeten
zijn, d.w.z. iedereen zou dit beroep moeten uitoefenen, waarvoor hij het meest geschikt
is. Het spreekt van zelf dat de werkelijkheid heel ver van dit ideaal staat.
Amerika was het eerste land dat hier het initiatief nam. Münsterberg zegt over het
begin van de beweging die zich Vocational Guidance genoemd had, het volgende:
‘De zich met sociale problemen bezighoudende Prof. Parsons, te Boston, noodigde
op zekeren dag, in een bescheiden stadswijk, alle jongelingen die op 't einde van 't
jaar de lagere school moesten verlaten en op het punt stonden het praktische leven
in te treden, op eene vergadering uit.
Het gold met hen te overleggen of zij verstandige toekomstplannen hadden. De
goedbezochte vergadering bracht op, dat Parsons aan de jongens, in 't algemeen en
ook zeer individueel, heel veel kon meedeelen dat hun in hooge mate dienstig kon
zijn. Ze hadden volstrekt te weinig over den specialen aard en de voorwaarden der
beroepen, waaraan ze zich wilden wijden, geweten en er zich bepaald te weinig om
bekommerd
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of ze ook werkelijk de eigenschappen bezaten, noodig tot het richtig uitoefenen van
het gekozen beroep. Uit deze kiem ontstond een klein bureau, dat Parsons in 1908
opende en dat aan alle jongens en meisjes van Boston, zoodra ze de school verlieten,
individueele raadgevingen met betrekking tot de verstandige en aan hunne persoonlijke
verhoudingen aangepaste beroepskeus, kosteloos moest verstrekken. Ongetwijfeld
lag het zeer groot sukses van dit bescheiden begin aan de wonderbare persoonlijkheid
van den intusschentijd gestorven organisator die, met een buitengewoon
intuïtievermogen begaafd, de individueele faktoren overschouwde. Hem was het
echter direkt duidelijk, dat eene uitsluitend impressionistische methode aan het doel
niet kon beantwoorden. Drie dingen dienden nog volgens hem te worden bereikt.
Ten eerste gold het de objektieve verhoudingen der vele honderden soorten van
toegankelijke beroepen, langs hunnen huishoudelijken, hygienischen, technischen
en socialen kant te analyseeren, om iedereen onmiddellijk te kunnen inlichten over
wat van hem verlangd wordt en in hoever hij uitzichten heeft op vooruitkomen. Ten
tweede was het noodig de scholen voor het vraagstuk der beroepskeus te interesseeren,
zoodat de leeraars, door observeeren der individueele neigingen en vermogens der
leerlingen, voorarbeid zouden kunnen leveren voor het instituut. Maar ten derde, en
daar komt het vooral op aan, moesten methodes worden gevonden om de persoonlijke
faktoren met groote nauwkeurigheid en met veel meer bijzonderheden te kunnen
vaststellen, dan een bloot bezoek bij den officieelen raadgever die voor den dag
brengen kon1..’
Op verschillende plaatsen werd in Amerika het voorbeeld van Boston nagevolgd
en men bediskussieerde zeer ijverig den eisch, dat een beroepsraadgever als specialist
op eene plaats gelijk aan die van den schoolgeneesheer, zou worden toegevoegd.
Het doel van deze inrichting was hoofdzakelijk dat iedereen dit beroep zou
uitoefenen, waaraan zijne psychische geaardheid is aangepast of ten minste van die
beroepen zou verwijderd worden in dewelke zijn psychische aanleg en zijne
eigenschappen hem eene werkelijke volmaking zouden onmogelijk maken.
Onder die scholen zijn natuurlijk ook de universiteit en de hoogere scholen in 't
algemeen te rekenen. Het doel van de universiteit is dubbel: 1o geleerden te vormen;
2o de voorbereiding tot de praktijk te geven.
Het is duidelijk dat deze twee richtingen heel verscheidene kwaliteiten eischen,
iets waarmee de universiteit tot hiertoe wel te weinig rekening gehouden heeft. Men
vatte dit niet verkeerd op; we bedoelen, dat de unversiteit niet bepaald onderzoekt
of een kandidaat voor de praktische uitoefening van het ambt geschikt is waartoe het
diploma hem het recht toekent. Namelijk kan iemand een uitstekend ‘geleerde’ zijn
(b.v. een philoloog) maar tegelijkertijd een mizerabel paedagoog.
Daarmee komt het grondvraagstuk natuurlijk in het bereik van de psychologie,
die nauwkeurige methodes moet vinden om de geschiktheid

1.

Münsterberg: Psychologie u. Wirtschaftsleben. 2e uitgave, Leipzig 1913, blz. 32-33.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

59
voor een bepaald beroep of ten minste voor een bepaalde groep van beroepen, vast
te stellen.
Van groot gewicht zal het voornamelijk zijn, eerst en vooral door nauwkeurige
analyse de eischen vast te stellen die een bepaald beroep noodzakelijk vergt,
(hoog-korrelatieve eigenschappen), verder de eigenschappen die gewenscht, maar
niet absoluut noodig zijn, eindelijk die eigenschappen die eene kontraïndikatie
verrechtvaardigen (minuskorrelatie, uitsluiting). Dit gedeelte kan de psychologie
natuurlijk niet leveren; daarbij moet ze ondersteund worden. Verder zullen we zien
op welke wijze.
Veronderstellen we dat deze beschrijving geleverd is, dat eene analyse van elk
beroep bestaat, deze gaande van de laagste, over de lagere en middelbare tot de
hoogste en die weer verdeeld naar de specialiteiten in ieder beroep, zoo heeft de
psycholoog, naar psychologische gezichtspunten eene systematische samenstelling
te leveren, in dien aard, dat voor iedere eigenschap, volgens de graduatie harer sterkte,
telkens de beroepen genoemd worden, die daarvoor toegankelijk zijn.
De raadgeving bij de beroepskeus is dus niet zuiver negatief, d.i. ze onderzoekt
niet alleen of iemand voor een bepaald beroep geschikt is, maar ze is tevens positief,
d.i. ze raadt op grond van de psychische konstitutie een of meer beroepen aan.
Het eigenlijk onderzoek heeft natuurlijk ook de psycholoog te leveren en dit met
moderne methodes; Parsons ondervroeg zelf den kandidaat Fragebogen, maar dit
was natuurlijk maar eene oppervlakkige noodmethode, want het individu kent zichzelf
het minst en zoo speciale vragen als hier gesteld moeten worden kunnen door
verstandelijk onontwikkelde en zelfs door ontwikkelde individuën niet met voldoende
zekerheid worden beantwoord. Ten tweede: Parsons maakte gebruik van
vereenvoudigde psychologische methodes die daardoor juist hun doel misten dat ze
te elementair waren.
Sedert de stichting van het bureau van Parsons hebben de psychologen zich echter
zeer ernstig aan het werk gezet en kunnen we op zeer verheugende resultaten wijzen.
In het volgende nummer bespreken we het nieuw verschenen boek van VAN
GINNIKEN.
Herman Craeybeckx.

Jongere kunst
Overwegingen bij kunstmanifestaties van heden.
NIET enkel het makke grootpubliek is voor de ‘nieuwlichterij’ in alle kunstfraksies
toegankelijk geworden, ook vorige generaties pogen den voorsprong die de
allerjongsten op hen hebben, in te halen. Sporadies is dan ook merkbaar, hoe de
literaten, die oorspronkelik afkomstig zijn uit het epigonendom, dat rond ‘Jung Wien’,
circa 1910, het ordewoord der bewondering gaf, zich, ten koste van hun voormalige
pommade- en slagroomesthetiek, per se in den geest der jongere stromingen willen
inwerken. Meer aanpassingsvermogen dan instinkt. Een trits slagwoorden zonder
diepgang maken schering en inslag uit van hun
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bagage. Te pas en te onpas worden deze termen uitgestald tot de meest eklektiese
puzzle. Zo moet de jongere Vlaamsche dichtersbent het ontgelden, waar ze volgens
deze scherprechters der houbigant-kritiek (Petronius + Epicurius) moderne
onderwerpen slechts in 't gevlei neemt uit pure aanstellerij en kultus van 't uitwendige,
ergo oppervlakkige up-to-date. Vorm-om-de vorm als gelijkwaardig met l'art pour
l'art veroordelen, is slechts door hen scherpzinnig te noemen, die de gemeenplaats
koninklik verklaren. Inderdaad, de meest elementair-ingewijde zal erkennen, dat
prosodie of vrij-vers een twistpunt is, de diskussie onwaard. Regulator is: inwendige
psychiese bewogenheid. Vulkanies of met rythmiese overgangen, al naar de roerselen,
die 's dichters wezen doorwoelen. Nu is het een dogma, dat vorm nooit de aandrang
bij zijn uitstorting mag omkeursen. De neo-symbolisten, die zich aan assonanties en
rijm nog beroezen, en om wille dezer bij uitstek uitwendige taalveréring hun uit te
drukken gedachten of gevoelens verminken, zo deze aanwezig zijn, kunnen dit dogma
onmogelijk omhelzen, zonder de handkus aan hun mummie-muze te verlochenen.
Zo de jongeren opponenten zijn van Van Nu en Straks, dan vloeit dit hoofdzakelik
hieruit voort dat het tusschengeslacht, dat als verbindingsteken staat tussen hen en
de school van '90, de beginselverklaring van toen steeds wil in eenklank houden met
modern geluid. Het inzicht in de tijdsproblemen, dat ons stelt met een uit andere
werkelikheden afgeleide kultuurmissie ten overstaan van onze voorgangers, heeft
evenwel uitgewezen dat dezer opvattingen in het licht der huidige
gemeenschapstendenzen als te individualisties ongeldig blijken en vervallen. An sich
hebben zij hun kultuur-historiese waarde, maar we zijn Meylander's zeer scherpe
observatie indachtig, die eterniseeren van welkdanige kunstbewegingen een teken
van verval noemt, indien zij overgankelik van gehalte blijken. Tenzij men ons
objektief, alle vooringenomenheid terzij, de standaardwaarde van voormelde falanx,
die wij betwijfelen, onmiskenbaar bewees. Wij dalen niet af naar persoonlikheden,
maar situéren de beweging in haar ontwikkelingstheoreties verband. Estheties is Van
Nu en Straks een nascheut van de Nieuwe-Gidsbeweging. We willen hier echter
graag aan een gelijkaardige status in sensibiliteit en geestelik bezit geloven, en alle
verdenking van overname a priori uitsluiten. Dit echter dient toegegeven, dat het
waarde oordeel over V.N.E.S. al te relatief wordt afgewogen, binnen den gezichtskring
onzer enge kultuurgrenzen. Deze relativiteit kan nooit waardebepaler zijn. Ook lijdt
het geen twijfel of een buitenstaander, die de juiste balans, wereldkultureel gesproken
bij zijn onderzoek doet overhellen, zal konstateren, dat onze bedrijvigheid rond '90
een zeer zwakke cel in het organies geestesleven van dit tijdperk uitmaakt. Heeft zij
weidsere perspectieven onthuld? Voor Vlaanderen ja. Maar de nieuwe tekens die zij
grifte in de tafelen der waarde, had de tijd elders lang uitgebeten. De Vlaamse brengers
van herleving, de geestelike voorwacht in dit land liep in den regel gelijk met de
achterhoede der buitenlandse geslachten. Laattijdig ontwaakte hier het bewustzijn,
van wat elders had uitgediend. Ook V.N.E.S. was met dit odium belast.
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De jongeren van 1920, door hun onmiddellike aansluiting bij het internationaal
geestesleven, menen deze achterstel te kunnen inhalen. Indien zij het universeel
kultuuraktivism belijden, dat over onze grenzen voor den geest het veto opvordert
inzake maatschappelike levensregeling, dan is dit, wijl ze met de kulturele
minderwaardigheid ook de sociale noden van hun volksgemeenschap zagen
blootgelegd, en daarvoor met zelftucht en eigen loutering het voorbehoedmiddel
willen scheppen. Midden het snel intellektueel verkeer, dient Vlaanderen een sluis
aan te leggen. Bij ebbe en vloed een geestelik reservoir. Immanent is een
kultuurbeweging in onze samenleving nooit. Het tegendeel beweren is een misgreep,
die alleen bij ivorentorenwachters en vergoddelikers van het IK naarvoor treedt. Het
gaat niet op kultureel, door de opwerking van het individu in de hoogste geestelike
sferen zelfs met de meest humanitaire en apostoliese drijfveren, de wedergeboorte
van een volk voor te bereiden, zo niet eveneens en inzonderheid de sociaal ekonomiese
hervorming en politiese ontvoogding op de vlag staat. Geestelike luister breekt voor
een volk nooit aan, indien het zich niet maatschappelik weet te realiseren. Wij vluchten
niet achter de werkelikheid weg, en daarbij leidt ons het besef dat intellektualism,
kenmerk van alle kultuurminnaars, eerst voor de mensheid waarde erlangt, zo
aangevoed door een alomvattend wereldgevoel.
Een overstapje naar de schilderkunst. Ontelbare essays aan de hand van geschoolde
of ongeschoolde theoretici hebben de begripsverwarring, die aanvankelik bestond
in het caotiese doen verkeren. Zo wordt het kubisme tans met het gebaar der tabula
rasa bejegend en als ontwikkelingsfaze daarnà, door sommige monopoolhouders
der renovatie een strekking aangegeven, die het kubisme precies voorafging en als
brug kan gelden tussen impressionism en stijlbeelding! Niemand is zo dwaas te
beweren, dat met het kubism de laatste stellingen zijn veroverd. Evenals trouwens
iedere beweging die terugslaat op de pikturale techniek, volstrekt niet de subjectieve
ziening van de kunstenaar mag aantasten, maar veeleer door de creatieve drang binnen
hem moet worden bestemd, is het kubism erop aangewezen, uitsluitelik formeel te
blijven. Met stijlbesef en harmoniewet heeft het ten overstaan der vroegere atomiese
konfettismethode en lichtanalyse evenwel de synthétiese ruimtewerkingen naar het
objekt toe, en van het objekt uit tot een essentieel programmapunt verheven. Vandaar
een gedisciplineerde vormbeheersing, waar eertijd willekeur en Einzelfall aan
interpretéring der werkelikheid ten grond lagen. Waar het kubisme nu ontaardt in
een mathematies experiment kunnen wij het op dit dor terrein niet volgen. Het
voorwerp ontbinden onder de inwerking der ruimtelike breeklijnen en openleggen
in veelvormige lineaire en koloristiese fantasias kan hoogstens de decoratieve zin
van behaagzuchtige estheten voldoen, creatief is het van een besliste onwaarde, en
mettertijd wordt dit voorschrift opgeborgen in het tuighuis der toegepaste kunsten.
Stijlevolutie kan nieuwe uitzichten openen, hoofdzaak is echter de
wereldaanschouwing die de kunstenaar tot aan-
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passing bij hervormde kunstmiddelen aandrijft, de geesteshouding die hij tegenover
de omwereld inneemt. Het impressionism legt hem de slafelikste lijdzaamheid voor
het objekt op. Het wordt veraanschouwelikt in zijn zintuigelik-waargenomen gedaante.
De ‘révolte’ is naar het andere ekstreem uitgestevend, en wou onder het imperium
der vergeesteliking materie uitschakelen en alle verband tussen schilderij en zichtbare
werkelikheid opheffen. Voorlopig kan als aksioom gelden, dat het eengevoel der
saamhorigheid tussen alle wezens en dingen, pikturaal zich openbaart door een
samentrekking van alle aksidentele verschijningsvormen in hun geestelik stenogram.
Geen nabeelding dus naar fotografiese stelregels, wel overdracht van de gegevens
der waarneming in abstracto. Dit procédé kan echter maar benaderen - bereiken wat
het beoogmerkt, nooit. Immers met de gebruikelike contradictio in terminis die de
beginselzuiverheid deerlik in 't gedrang brengt, worden vaak de bestrevingen der
schilderkunst afgebakend als een zoektocht naar de abstractie, het opperzinnelike.
Dit is te denken, niet te zien. Een idee of een begrip is immaterieel, ongrijpbaar en
nooit - in de verschijnselwereld te aanschouwen, wel daarboven te abstraheren door
het brein. - Schilderkunst is vóór alles konkreet-wording, en waar ‘abstracte beelding’
of dergelijke tegensprekelike stijlbetrachtingen worden nagejaagd, staan we voor
een dwaalbegrip, de futuristiese dynamisopvattingen aanverwant, als deze beweging
schilderkunstig willen vastleggen, om statiek uit hun doek te bannen. Naast het
impressionisme dat momentopname door het subjectief stemmingsprisma als
tegenwaarde der werkelikheid wou ontwerpen, vertienduizendvoudigde het futurism
deze momentindrukken om bij den toeschouwer de kontinuïteit der beweging op te
roepen. Totaalbeeld, dat nochtans in zijn onderdelen staties bleef, en door een intense
ophoping van parcelwaarnemingen de ganse dynamiek poogde te herbouwen. Waar
het inpressionnism de vizuele indrukken naast elkaar schakelde, en aldus analytes
bleef, beoogde het futurism de kruising en mutuele doordringing ervan, om
konstruktief-ruimtelik de buitenwereld om te vormen. Het materiaal bleek daarbij
dadelik te rudimentair, en gezien de betrachting technies ontoereikend. Ook is het
gebleken dat met de gegeven kunstmiddelen, het futurism enkel kiek zal bereiken.
Het meende te kunnen intensifieeren wat pikturaal technies tot onbewegelikheid was
bestemd. Waar Boccioni elasticiteit door golvingen poogde te suggereren, vergat hij
dat een begrip ophoudt te zijn, zodra men het zinnelik-waarneembaar maakt
(verschijnsel). De overgang ervan naar het empiriese, moet een simbool vormgever
worden. Dit hoeft niet zo uitsluitend physioplasties te zijn, en tot een zichtbare realiteit
of een bewustzijn-status terug te brengen. Intuïtief kan een vizioen oplichten dat de
schepper voert naar het opperwerkelike. Dit heeft zijn lijnritmiek, zijn
vormkompleksen, zijn voluumbouw. Maar wie zal de grens trekken tussen dit
subconscient proces, en kunstmatige, cerebraal-bewuste voorliefde voor surrogaat?
Wij willen het schildersinstinkt niet met ‘common sense’ inketenen. Maar het
aanleggen van een waardemaatstaf wordthier zeer netelig. Sensitivisme,
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ontvankelikheid der gevoelsplaat in ons, door geen rationalisme te verklaren?
Speculatieve indenking? Welke is de sleutel naar het schilderij?
Sommigen achten een stadsaspekt in zijn pikturale gedaante volmaakt met de
meest synthetiese energiewarrelingen die het doorhuiveren, als op een paneel alle
tonaliteiten die het palet leveren kan, iets als een koloristies imbroglio nabootsen +
illustratieve tekst om in te wijden. Sancta simplicitas! Die het zonnespectrum
schakkeert van infra-rood tot ultraviolet krijgt daarom geen licht. Trouwens iedere
aangewende kleur moet voortvloeien uit een psychiese noodzakelikheid. Dus geen
polychromie waar iedere tint gelijkwaardig is. Kontrastrale kleur-effekten zullen de
wezensinhoud van de stad weergeven, zooals de projectie ervan in de binnenwereld
van de kunstenaar openbaar wordt. Lijn en vlakverdeling zullen volgens hun struktuur
en verhouding het mobiele karakter in tijd en ruimte tot de expressiefste
veraanschouweliking aanzetten. Als Van Doesburg bloot verstandelik zijn stijlrecept
toepast, en de omwereld kwantitatief, zegge een ordening van haar uitwendige
verschijning, tot een geometries vraagstuk herleidt waarvoor de artist een decoratieve
oplossing moet uitdenken, dan verdwaalt hij in vormkultus en neemt de sluister voor
de kern. Mem mene nu echter niet, dat karakterbeelding door overdrijving of
begrenzing der natuurverhoudingen precies een nieuw vergezicht opent. Wel
integendeel. En wie deze oogmerken als na-kubisties poogt gangbaar te maken,
evolueert à rebours. Van Gogh reeds, door lijnverstrakking en kleurdiepte, wendde
zich van optiese natuurgetrouwheid af, om het aksent te leggen op ekspressie. Tot
onze grote spijt, heer Meylander, maar dit aktualiteitsartikel heeft lang zijn
burgerrecht. Wie dit gebied betreedt, staat pas op de drempel van 't ekspressionisme.
Om in een formuul te klemmen: Vroeger plagiaat der natuur, voogdij van het object
op het scheppingsvermogen, episodiek en kleinmalerei. Met van Gogh: Umwertung
der natuur, het object dienstig aan het scheppingsvermogen, expressie en synthese.
Deze richtlijnen werden door V. Gogh aangegeven. De geslachten na hem hebben
ze tot triomfwegen uitgediept.
Het zal bij ons geen betwisting uitlokken, waar ‘gemeenschapskunst’ als simptoom
van de tijdgeest voorgesteld wordt: vatbaar voor veel tegenstrijdige interpretaties.
Een lofzang der demokratiese gedachtenleer? Adama van Scheltema en Gorter hebben
zich reeds gewaagd aan de verheerliking van het marxism en er het puik van hun
krachten bij ingeboet. Dat het socialism uitsluitelike vegetatieve doeleinden
beoogmerkt en door geen ethiese norm wordt aangevoed, geven wij toe. Maar het
lijkt ons vreemd, telkens een nevenstroming naar wezen te zien gelaakt, om de reëele
ideeëngang in de valstrikken der schijnlogica te vangen.
Het geestelik aktivism dat zich in alle kultuurlanden openbaart, sluit aan bij de
hervormingsdrang van ons tijdvak. Wordt het socialism zelfs in zijn principieele
vorm, niet in zijn verburgerlikte wantoepassing van heden, nog uitgelokt door een
utilitaire richtsnoer, (de materiële grondlaag, waarop de geest zijn vermogens kan
uitbouwen), het inspan-
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nen van alle kultuurwaarden, de regeneratiebeweging in haar geestelike omvang doet
zich voor als een ethiese zending. Hebben economiese hervormingen de opdracht
(reaalpolities of revolutionnair) de status der huidige kapitalistiese samenleving af
te sluiten en een nieuwe gemeenschap, gegrondvest op evenwichtiger bedrijfsregeling,
voor te bereiden, het geestelik gemeenschapsideaal verhoudt zich tot het ethos van
de enkeling. Beide stromingen ontwikkelen zich gelijklijnig, maar behouden hun
onderscheiden voedingsbodems, worden ingegeven door andere factoren. Het is niet
onze bedoeling, andermaal het konflikt Hiller-Werfel1. op dit stuk te behandelen, en
uit te maken of ideeën-gestaltung het sleutelwoord naar de toekomststaat brengt
(Hiller) eerder dan het ethies-religieus egosentrism van Werfel. Realisering door de
daad, of loutering door zelfkultuur, beide factoren kunnen agéren. Dat wordt bestemd
door de oorspronkelike geaardheid, die bij de hedendaagse kollektiviteitsmens
aanwezig is. Waar partijgangers van de daad het maatschappelik organisme naar een
ideëeler orde uitdrijven door hun sociaalekonomiese politiek, zullen de ethiekers de
inluiding verkondigen van een herboren primitivism, gedragen door de verzuchting
naar de innerlike Loods, die doorheen de woelige kentering van het animaliese en
instinktieve binnen ons, opperaardse regionen aanvaart. Gemeenschapskunst is dus
niet de vervlakking van alle individuele kentekens, doorgedreven met het oog op de
vorming van eenheidsmensen. Als levensopvatting ruimt zij plaats in voor het meest
paneske pantheïsm als voor het meest ekstatiese spiritualism. Dit wordt duidelik bij
de verhouding Whitman-Tagore. De zoon van Manhattan voelt in zijn pols de hartslag
van alle dingen; geen aandrift of hij leeft ze uit. Roes en deemoed. Merkbaar toch
is, dat zijn onstuimig sensualism zich vaak tot supreme al-schouwing en mystiek
sublimeert. Tagore is de hovenier in zijn binnengaarde. Uit het ruwerts der aandriften
smeedt hij asketies het godsjuweel. Na het festijn der zinnen, de geestelike bruiloft.
Grove misslag dus, kunstbestrevingen afhankelijk te maken van sociaal-ekonomiese
hervorming. Een grootse ideaaldrang van opstanding vaart over de wereld. In zijn
verschijningen is hij veelvormig, naar gelang de geledingen van geestelike
bedrijvigheid. Onderling vereenzelvigen zich deze verschijningen niet. Alles hoeft
zich organies te ontwikkelen. Ars poetica is geen vade-mecum voor praktiese moraal.
De overdracht van kunst op sociaalekonomie en vice-versa, kan dus enkel hij begaan,
die nu paradoks en sofisterij een nieuwigheid meent te ontdekken, en graag begrippen
vervaagt, bij gebrek aan eigen leidslicht. Tenzij de glimstip op zijn dasspeld zijn
eenige gesternte zij.
De inhoudswaarde der hedendaagse kunst, de aanvoeling van alle werelddingen,
eenklank met de tijdgeest, deze verschijnselen, die Meylander begroet met een
monoloog uit zijn ivoren-toren, zijn voor ons de wekroep naar het algevoel. Wie de
juiste toonaard aangaf krijgt later wel een krans.
Victor J. Brunclair.
Oktober 1920.

1.

Tätiger Geist., 1918. - Zielausgabe.
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Kerk en communisme1.
DEEZE twee acht ik de groote machten van onzen tijd; de twee hoofdstroomingen,
waarvan het practische leeven der menschheid afhangt. Het schijnt nu, dat zij elkaar
totaal vijandig zijn, maar mijn meening is, dat zij volstrekt te samen hooren en dat
als zij samenvloeien, maar ook niet eer, de hoogste bloei van het menschelijk geslacht
op aarde zal bereikt worden en de aarde werkelijk zal zijn, datgeene waartoe zij is
bestemd, een voorhof des heemels. Ik sta niet vijandig, maar hulpvaardig en eerbiedig
teegenoover beide; het beste oover beide denkend en vuurig wenschend hen te doen
samenvloeien. Het schijnt soms alsof ze onverzoenlijk, eeuwig vijandelijk teegenoover
elkaar staan. Dit is een droevig misverstand. Zij zijn onafscheidelijk, geen van beiden
kan zonder den ander. En ik voel dat het mijn taak is, die twee zoo moogelijk nader
tot elkander te brengen. Een vriend zegt: ‘Beproef het niet, het is hoopeloos.’ Ware
dat zoo, dan ware de conditie der waereld ook hoopeloos. Maar het is misverstand;
dat misverstand, waarteegen ik nu reeds meer dan dertig jaren vecht.
Ik moet natuurlijk beginnen zoo goed moogelijk te omschrijven, wat ik onder Kerk
en wat ik onder Communisme versta.
Ik bedoel natuurlijk de Christelijke Kerk, de Gemeenschap van Jezus' volgers. Is
dit nu de Roomsch Katholieke of de Protestantsche Kerk? Hierop moet ik antwoorden,
dat ik aan Protestantsche zijde niet datgeene zie, dat het weezen van een Kerk
uitmaakt, een mystieke cultus. De Protestanten zijn zeeker vroome menschen, en
hunne talrijke kerk-genootschappen verdienen zeeker sympathie en waardeering,
maar het zijn eigenlijk meer stichtelijke samenkomsten met Godsdienstige toespraken
dan wel een Kerk. Als ik dus van de Kerk spreek, bedoel ik de Katholieke, met haar
dogma en ritueel, haar Credo en Leer.
Nu is er onderscheid te maken, en de Kerk doet dat ook, tusschen den
natuur-mensch, zooals hij eeuwenlang geweest is, en den cultuur-mensch, zooals hij
worden moet.
In de natuur-mensch heerscht de tendens, die alle schepselen, planten en dieren,
bezielt, nl. tot zelfhandhaving, voortzetting van het eigen bestaan, hetzij als individu,
als volk, als ras, als soort. De natuur-mensch leeft als alle lager staande schepselen
in heftigen strijd om het bestaan, waarin ieder vecht voor zichzelf. De natuur-

1.

Fragmenten uit de reede, gehouden te Antwerpen, 29 Januari 1921, voor de Conferentie van
Vlaamsche advocaten.
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mensch is barbaar, heersch-zuchtig, zelf-zuchtig, genot-zuchtig, wreed, eevenals de
dieren.
Hij is wat men zou kunnen noemen imperialist en vecht met alle schepselen om
hem heen om de heerschappij en om een waereldsch bestaan, zoo duursaam mogelijk,
vol genot en zonder kommer. In de natuur-mensch ontwikkelt zich langzaam aan de
cultuur-mensch en die is niet meer natuurlijk maar eerder booven-natuurlijk.
De cultuur-mensch, in volle ontwikkeling, is liefderijk, zachtmoedig, voelt zich
één met de ooverige schepping; hij is geneigd tot zelfverloochening, tot opoffering,
ten behoeve van zijne soortgenooten en zijne meede-schepselen en hij gelooft in de
Leer en de Zending van Jezus. De cultuur-mensch neemt aan het bestaan eener
gemeenschap op aarde; hij gelooft aan de menschelijke ziel, als het voornaamste van
zijn weezen, aan de aan-eensluiting tot een gemeenschap en aan een verkeer met de
afgestorvenen, met Heiligen en Zaligen, door het gebed. Deeze mensch heeft zich
op aarde gaandeweg ontwikkeld uit de kruising der verschillende menschenrassen.
Hij is op het oogenblik nog niet tot volle ontwikkeling, noch als individu, noch als
gemeenschap.
Vijf à zes duizend jaren geleeden zijn de voorloopers sporadisch op aarde
verscheenen en men kan de groote geesten Confucius, Boeddha, en de Israëlitische
profeeten als zoodanig beschouwen. Echter eerst met de komst van Jezus werd het
weezen van den cultuur-mensch teegenoover den natuur-mensch volkomen duidelijk.
Jezus bewees door zijn Weezen en zijn Woord, hoe de nieuwe booven-natuurlijke
mensch kan en moet leeven.
Jezus nu was communist; Hij bezat niets en wilde niets bezitten; wat Hij ontving
deelde Hij met de Zijnen. De aarde beschouwde Hij niet als het eigendom van
menschen, maar als een leen van God. En zoo deeden ook de Apostels en de Heiligen,
die Hem gevolgd zijn, waarvan ik er twee zal noemen, als bizonder schitterende
voorbeelden, nl. St. Franciscus van Assise en Sadhoe Soenda Singh, de tot het
Christendom bekeerde Indiër. St. Franciscus wilde geen geld meer aanraken na zijne
bekeering, hij wilde volstrekte armoe, en de armoe noemde hij zijn Bruid. Sadhoe
Singh was heiden, maar leefde reeds vóór zijne bekeering tot het Christendom als
een Christelijk Heilige. Hij bezat niets en wilde niets bezitten en leeft van dag op
dag, zonder zorg voor morgen, zooals Jezus dat heeft gewild. Ik noemde deeze twee
omdat ze uit zoo verschillende tijden stammen; Sadhoe is onze tijdgenoot en leeft
nog midden in zijn krachtigste werksaamheid. Als nog andere Heiligen noem ik de
pastoor van Ars, de in leed en ontbeering gelukkige, Anna Katrina
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von Emmerich, de zieneres, en Marie Therèse, opgaande in liefde voor Jezus. Alle
deezen zijn uit onzen tijd en zij bewijzen, dat het booven-natuurlijk leeven niet alleen
menschelijk moogelijk is, maar ook voldoening en geluk geeft in uiterlijke ellende.
Geluk in leed, dat is het Weezen van het Christendom en de beteekenis van het
Kruis. Maar nu moet wel worden in het oog gehouden, dat wij zijn in een toestand
van oovergang, oovergang tusschen twee perioden; de eerste tendens, als de
natuurlijke uitleeving van alle schepselen, tot den mensch; de tweede tendens, de
booven-natuurlijke terugkeer tot God; door het Kruis, dat is door zelf-verloochening
of met het Katholieke woord ‘versterving’. In deezen oovergang bevinden de
menschen zich in de meest verschillende graden van vooruitgang. Deeze toedracht
van zaken wordt steeds duidelijker; alleen dit inzicht kan ons verzoenen met de
werkelijkheid, waarin wij moeten leeven. Het reedelijk verstand kan geen uitweg
vinden zonder geloof; het kan ons van nut zijn in het begrijpen, maar het geeft geen
richting aan, het verklaart niet, waarom wij zoo moeten lijden, het kan ons na een
pijnlijk, moeitevol leeven niets belooven als ouderdom en dood, als eenige troost.
Het rationalisme heeft afgedaan, ik behoef er niet meer teegen te strijden, zooals
ik reeds voor dertig jaren deed, het sterft nu zijn eigen dood.
Een reedelijk inzicht in de waereld-orde krijgt men alleen door het geloof in de
Liefde en Goedheid van het Waereld-Weezen, ondanks alle kwaad en onrecht, ja
juist door alle kwaad en onrecht.
Dat het zoo is, bewijst de triomfante vreugde van hen, die den liefderijken God
vonden in hun grootste ellende. Dat deeden de Heiligen en als wij het niet doen, is
dat doordat wij nog niet ver genoeg zijn in de ommekeer van natuurlijk tot
booven-natuurlijk mensch. Wij zijn nog in de eerste tendens, maar wij veranderen
elken dag.
Bij de meeste menschen ontbreekt het inzicht van de snelle wijzijging, die wij
ondergaan. Die wijziging is duizeling-wekkend snel in vergelijking met het tempo
der cosmische gebeurtenissen. Wat is twee duizend jaar in den duur van ons geslacht?
En welk een enorme verschillen, welke groote veranderingen in een paar eeuwen?
De beschavingen van Assyrië, Chaldea, Egypte, Perzië, Hellas, Macedonië en Rome,
allen totaal verdweenen of diep gewijzigd. In Europa zelf honderde volkstammen
en groepen verscheenen en verdweenen: Kelten, Gothen, Slaven, Germanen,
Cimberen, Cicamberen, Teutoonen, Bataven, Longobarden, Sueeven, Saksen,
Nerviërs, Friezen, Franken, allen telkens weer verwonnen en versmolten met de
anderen. China nog wel vrij onveranderd tot heeden,
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maar nu ook reeds diep gewijzigd. Amerika geheel aan het samensmelten, neegers
en indianen incluis, nu reeds bijna gansch bevolkt.
Het Woord van Jezus, twee duizend jaar geleeden gesprooken, thans oover de
geheele waereld erkend, niet gehoorzaamd, want daar toe was de mensch nog te veel
natuur-mensch, barbaar, maar erkend en in schijn gevolgd. En waar zulk een erkenning
is begonnen, daar voltrekt de waarheid zich onvermijdelijk.
De wijziging komt eerst als ideaal of als Goddelijke ingeeving, dan komt de strijd,
die eenige eeuwen duurt, daarna plotseling de algemeene ommekeer. Men denke aan
het Feminisme, dat op eenmaal zijn pleit gewonnen ziet, onder invloed van den
grooten oorlog.
Drie honderd miljoen menschen noemen zich Katholiek en erkennen de autoriteit
van Jezus en eerst langsaam voelt de natuurlijke mensch de beteekenis van Jezus'
Woorden en ziet hij den nieuwen weg dien hij te gaan heeft; langzaam voor ons
omdat wij zoo kort leeven, maar zeer snel als we denken aan den duur der menschheid.
Al voor honderd duizend jaar waren er menschen op aarde. Eeuwen lang bleef
hun toestand vrijwel dezelfde, totdat voor twee of drie eeuwen een ongeloofelijk
snelle omzetting aanving, die nog niet voltooid is. Boekdrukkunst, stoomwerktuigen,
locomotieven, stoom-scheepvaart, luchtvaart, telegraaf, telefoon, draadlooze telegrafie,
electrisch licht en electrische kracht en duizende uitvindingen, allen van beteekenis
voor het verkeer der menschen onderling. En de zeeden verzacht. Dit klinkt U vreemd
na den grooten oorlog, en toch is het zoo. De oorlog is juist zoo ontzettend en bloedig
geweest omdat het menschelijk vernuft en de menschelijke organisatie zoo ontwikkeld
en sterk waren; de groepen hingen beeter samen door registratie en administratie,
door vastgestelde wetten, door gemeenschappelijke - communale - actie en cooperatie,
door bestuurs-vastheid, welke samenhangt en een steeds duidelijker voorboode is
van de algeheele eenheid der menschen op aarde. Vocht niet oudtijds familie teegen
familie, gens, of clan, of adel (odel) teegen elkander, vochten later niet steeden teegen
elkander, vochten in Nederland niet eerst burcht teegen burcht, toen stad tegen stad,
eindelijk provincie teegen provincie, Vlaanderen teegen Holland? Zoo ontstaan steeds
grooter en hechter eenheeden. Maar de Staten van Amerika, de cantons van
Zwitserland zullen wel niet meer zoo dwaas zijn teegen elkaar te vechten. En wat
liet de oorlog ons na? Algemeene afkeer, walging, vreeselijke teleurstelling, een
algemeene roep, dat dit niet meer mocht gebeuren. Was dat zoo in Oud-Hellas, in
Rome in zijn glorietijd? Inteegendeel - de oorlog werd gepreezen en voor noodzakelijk
gehouden de kinderen werden
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opzettelijk in wreedheid groot gebracht, ze moesten de zwaardgevechten meede
aanzien om gehard te worden; het was in Rome wettelijk geoorloofd zijn eigen
kinderen te vermoorden door ze te vondeling te leggen. Rome schaamde zich niet
voor haar Imperialisme, integendeel het was trots op elke veroovering. Nu ontkennen
alle volkeren, dat ze willen verooveren; de machtigste volken noemen zich afkeerig
van veroovering. Zelfs de Britsche Luipaard schijnt verzadigd. En vijftig volken
verbonden zich tot handhaving van vreedzaam verkeer. Is zoo iets ooit op aarde
gezien?
Kan men dan zeggen, dat de zending van Jezus gefaald heeft? Dat zegt alleen het
bekrompen verstand, dat alle wijsheid van schouwen ontbeert. Jezus' zending werkt
door, gestadig, geweldig en onweerstaanbaar.
En tot die zending hoort ook het Communisme, het in gemeenschappelijk beheer
brengen der aardsche goederen, als leen van God.
Communisme is niet een algemeen gelijk maken van alle menschen, noch een
verplicht samenwoonen, noch een afschaffen van alle eigendom, noch een vertrouwen
op geweld, tot hervorming der maatschappij. Dat alles is het niet, al houden kerkelijke
waardigheidsbekleeders vol, geërgerd door het gedrag van zich communist noemende
dweepers, al die schrikwekkende bedoelingen aan alle communisten toe te schrijven.
Zoo krijgt het Communisme een slechten naam, maar dat zal zich wreeken aan de
Kerk zelve.
Natuurlijk zijn ook de Communisten schuldig aan dat misverstand. Zij breiden de
beteekenis van het Communisme uit tot allerlei onhoudbare en voorbarige wenschen,
en zij maken door dweepzucht en ooverdrijving een goede schoone zaak verdacht.
Sinds 1870 is het woord Commune een schrikwoord geworden en zoo is thans de
Bolsjewiek een boeman voor den rustigen burger.
Maar nu moet ik weer dringend aanmanen, zich niet door woorden te laten
misleiden en te letten op de zaken, de dingen, de werkelijkheden. Ik weet, dat er
honderde en duizende menschen zijn, voor wie het Communisme een heilig en schoon
ideaal is, waarvoor ze al hun kracht, zelfs hun leven oover hebben, en hun
Communisme beteekent niet anders dan hetgeen ook Jezus van ons wenschte: Liefde
tot den naaste, Broederschap onder alle menschen en volken.
Het is niet waar, dat daartoe alle eigendom moet worden afgeschaft. Luister goed:
alleen die eigendom moet worden afgeschaft of beperkt, die het mogelijk maakt
andere menschen te dwingen om te werken voor eene kleine minderheid van bezitters,
die zelf kunnen
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luieren en het leeven genieten. Dat is de beteekenis van het gemeenschappelijk
grondbezit.
Op dit oogenblik is nog het privaat grondbezit toegelaten, eevenals het verkoopen
van grond en mijnen, het handel drijven in schuldbewijzen, effecten, fondsen,
dividenden, enz. Daardoor is het mogelijk, dat de eene mensch den anderen in
feitelijke slavernij houdt en voor zich laat werken. Dit nu is teegen de Leer van
Christus.
Kapitalisme is de naam voor deeze zelfde geoorloofde slavernij. Al dertig jaren
lang beduid ik de menschen, dat kapitaaal en rente heel goed en nuttig zijn, zoolang
ze blijven onder beheer van de gemeenschap, maar dat het gevaarlijke en misdadige
dwangmiddelen worden in de handen van particulieren. Het zijn feitelijk belastingen,
geheeven van de gemeenschap door particuliere persoonen. Een maatschappij, die
dit toelaat, door wet en zeede, is onchristelijk en misdadig.
Er moet een zekere mate van ooverwinst bestaan om de productie aan den gang
te houden en uit te breiden, maar die ooverwinst is het product van de gemeenschap
en moet blijven onder toezicht en berusting van de gemeenschap. Of die gemeenschap
nu Staat of Natie, of Rijk, of Gemeente heet, dat doet niet zooveel ter zake. Het staat
vast, dat kapitaal en ooverwinst door den gemeenschappelijken arbeid ontstaat en
niet, zooals thans geschiedt, door particulieren mag verkwist worden. De particulier
mag geen belasting heffen en zich geen ooverwinst toe-eigenen in den vorm van
pacht of huur, of dividend of rente. Hij mag geen schuldeischer zijn van de
gemeenschap zooals thans en geen goederen afdwingen van den Staat als hij er niet
voor gewerkt heeft.
Wat thans bestaat is woeker, geoorloofd parasiteeren door het individu op den
Staat. De Kerk verbood den woeker, de vroome en geleerde Thomas Aquinas, zoo
goed als Maarten Luther; en nu wordt fel geijverd teegen degeenen, die niets anders
verlangen dan de woeker, het meest ingrijpende kwaad van onze samenleeving te
bestrijden en die Jezus' Leer streng willen volhouden.
Teegen deeze houding protesteer ik uit naam van het Evangelie, dat Broederschap
wil en geen slavernij.
De Kerk vermaant wel haar leeden, soober en eenvoudig te leeven, niet te streeven
naar aardsche goederen, maar te arbeiden en te bidden. Dit is goed, maar is het
genoeg? Moet de Kerk niet duidelijk en krachtig optreeden teegen den woeker, teegen
de handelswinst, teegen het kwanselen in fondsen, dat den mensch bederft en de
gemeenschap verarmt?
Het is goed en wijs den Christenen voor te houden, dat zij orde
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en ooverheid moeten eerbiedigen. Maar er is een grens, en ieder Katholiek weet dat,
en erkent dat. Als waarheid, gerechtigheid in het gedrang koomen, als orde en
ooverheid nalatig zijn en ons willen dwingen tot kwaad en onrecht, dan moeten orde
en ooverheid verzaakt worden om der wille Gods. Niet door geweld, maar door het
Woord, door standvastige getuigenis en lijdelijk verzet. Als de algemeene zeede het
onrecht van slavernij en woeker goedkeurt en de ooverheid het beschermt, dan moet
de Kerk ingrijpen met al de macht van haar innerlijke oovertuiging, met al haar
waardigheid en al haar invloed. Zoo had zij al voor eeuwen moeten doen teegen het
euvel van de drankzucht. Maar zij heeft gewacht tot de omkeer in de waereld haar
wel dwong meede te doen aan de drankbestrijding.
En zal zij nu weer dwalen en wachten, omdat het kwaad van den woeker er nog
zoo diep inzit en de macht der verbonden Mammondienaars en fondsen-kwanselaars
haar te groot en te gevaarlijk lijkt? Maar iederen dag vreet het kwaad dieper in en
de Kerk zwijgt. Iederen dag wordt de bevrijding moeielijker en de Kerk laat begaan.
Zij draalt en wacht, ja wat erger is, zij werkt teegen met alle macht, zij bliksemt en
dondert teegen de onafhankelijken, die sociale gerechtigheid voorstaan en het wagen
hetzelfde te preediken wat Jezus voor twintig eeuwen preedikte, zonder aanziens des
persoons.
Ik spreek niet van hen, die in dwaze ooverdrijving en zelfooverschatting hun goede
zaak van het Communisme schade doen, maar van hen die een onmiddellijke kamp
strijden teegen het verderfelijk parasiteeren op de gemeenschap, dat de zeeden bederft
en de volkeren doet ontaarden - het leeven ten koste van anderen, in weelde en
leedigheid.
Dit is niet een zaak van materieelen aard, dit is niet een kwestie van stoffelijk goed
teegen geestelijk goed. Neen, neen, het is een vraag van goed en kwaad, van deugd
en ondeugd, van goede zeeden of zeedeloosheid.
Frederik van Eeden.
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Pastorale
DE miljonnaire trilling van de stof;
maar machtig golft het hooglied over de beemden
wen de vesperklok tampt: Gode lof!
Een diep misterie gaat alles wat ademt en roert bevreemden.
Want met fluweelhanden werpt de nacht het aanschijn der dingen om
en over een reidans van sterrekinderen,
- heuvelhellingen in zomerzwaar verlangen zinderen welven saffierhemelen een koninklike dom.
Offerande walmt de wierook uit kimdampen:
vat van devotie in de wijding van dit uur.
Verloren gezaaid ontsteken papavers als altaarlampen
hun teder vuur.
Ver is de heugenis vol gongslag en tamtam.
Uit heel de schepping straalt sereen Uw gelaat me tegen.
Hoor de wel, zo orgelt door Uw glimlach paradijsmuziek;
zachte tintelogen, leidslicht naar onbetreden hemelwegen,
goede Francis Jammes.
Neergang van jubel in gebed,
stil is de geliefde bij 't nagenieten,
in aromen bedwelmd het opstandig haar.
O, Eniging, grenzeloos vervlieten,
adel is genadig in haar blij gebaar.
Ontstijg het inferno, doemeling uit de ringen der barre martelie,
Reiniging is in de diepe meren: haar ogen.
Daar siddert, ondoorgrondelik omtogen,
een peinzame zilverlelie.
Teer is het steekspel tussen licht en donker: een ridderlik duel.
Zoet smelt de dag in schaduwval.
De grote meester schildert een weids pastel.
't Woudorgel preludeert
Godenschemering in het dal.

Ferrières, Julie 1920.
Victor J. Brunclair.
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Politiek of kultureel?
DIT is werk uit de oude doos. In ‘Laatslaapstertje’ werd het klemmend probleem:
‘Politieke aktie of kultuurbeweging?’ even aangesneden. Maar met ironische praatjes
over flaminganten-‘savoir vivre’ helpt men niet een tegenstelling uit de wereld, die
de innigste gronden van de Vlaamsche beweging aantast. In de bladzijden die volgen
zocht de jonge drang om af te rekenen met de politieke dogmas die toen opgeld deden,
naar een historische verklaring van het konflikt. Maar met het feitenmateriaal waar
toen kon over beschikt worden, niet veel meer dan de chaotische ‘Schets’ van Paul
Fredericq, was een synthetische geschiedenis van de Vlaamsche beweging niet te
schrijven.
Waarom het onvoltooid essay hier overdrukken? Bij de kroniek der Vlaamsche
beweging hoorde ter inleiding eigenlijk een theoretische uiteenzetting, een plattegrond
waar dan later aktueele vraagstukken opgesteld en nieuwe stroomingen kunnen in
gesitueerd worden. Maar met zooveel plezierige zekerheid wordt over die ingewikkelde
dingen niet meer geschreven zoodra in een kritischer onderzoek de breede lijnen van
onze synthese verschemeren onder den mikroskoop tot een wriemeling van kleine
feiten en verwarde opvattingen. Daarom nemen we liever het oude opstel over, hoe
fragmentarisch ook en daardoor onduidelijk in zijn gedachtengang. Naast meer dan
een bewering zouden we thans liever een aarzelend vraagteeken zetten. Juist die
problemen hopen we later in de kroniek uitvoerig te behandelen.

I. Wordt Vlaanderen verdrukt?
Een spontaan, uit onbewustheid van volksgemoed aanbruisend kollektief streven, is
de Vlaamsche aktie wel nooit geweest. Wie geleerd heeft in onze beweging als het
rijkste en meest beklijvende te waardeeren de leidende persoonlijkheden, die zich
konden losworstelen uit de vlak-verdroomende strooming van de massa, zal dat niet
erg betreuren.
Maar de reaktie van deze intellektueelen tegen voos verbelgischend middelmatisme
is nooit in zeer diepe volkslagen doorgedrongen. Het flamingantisme heeft zich zelfs
niet door geleidelijke inwerking tot een door gemeenschappelijke verzuchtingen
gedragen volksbeweging kunnen verbreeden. Na een eeuw Vlaamsche beweging
zijn de flaminganten nog steeds een intellektueele minderheid, die feitelijk even
vreemd en ver buiten de groote massa leeft en streeft als de verfranschte hoogere
standen. Nooit heeft zelfs het betere volk in de flaminganten zijn geestelijke
aristokratie willen erkennne
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aan wier wijze leiding het de verdediging zijner belangen veilig toevertrouwen kon,
waarin het kollektieve geweten tot hooger zelfbewustzijn gelouterd wordt en de
sluimerende volkseigenaardigheden tot rijkste en rijpste uiting geprangd: heldere
dragers der vaste idealen, die als donkere aspiratie's woelen in het volksgemoed.
Vandaar het eeuwig uitblijven van tastbare resultaten. Ondanks al ons revolutionnair
pathos - machtelooze kinderwoede - is de Vlaamsche beweging als politieke agitatie
steeds op een fiasko uitgeloopen. Voor een goed deel, maar niet voornamelijk, is dat
te wijten aan een gemis aan gladde gevatheid in 't propageeren onzer ideeën. De
groote oorzaak ligt dieper.
Een volksmassa kent maar negatieve tendenzen. Slechts waar zij zich in haar
primitiefste levensbehoeften of atavistische neigingen gedwarsboomd voelt, komt
traag geduld in verzet los. En nu is het een kapitaal feit, dat de Vlamingen, ondanks
onze jeremieerende brochuurtjes en kletterende statistieken, zich nooit eigenlijk
verdrukt gevoeld hebben door de Belgische regeering. De vergelijking tusschen een
Vlaamschen sjouwer, die om wat meer te verdienen en wat ongebondener te kunnen
leven, naar Frankrijk trekt, en vluchtende Poolsche landverhuizers, gaat niet op.
Tusschen systematische grondonteigeningen en het bij gemis aan belangstelling
onontgind laten door de Belgische regeering van Vlaamsche ekonomische
hulpbronnen als de zeevisscherij, gaapt een respektabel verschil. Aan den
sociaal-ekonomischen ondergang van Vlaanderen heeft de regeering rechtstreeks
geen schuld gehad. Wij zijn het slachtoffer geworden van een revolutie in de
voortbrengst. Geen materieele dwingelandij leggen wij de regeering ten laste. Enkel
een te ver gedreven liberalisme. Maar op geestelijk gebied valt formeele
onderdrukking der Vlaamsche volkskracht niet weg te loochenen. Wel deerlijk was
zij gehavend na eeuwen vreemde overheersching, uitgemergeld door ekonomisch
verval. Maar dat de verfransching in Vlaanderen breeder veld kon winnen en zich
dieper invrat gedurende enkele welvarende decenniën Belgisch bewind dan twee
eeuwen stoffelijke en geestelijke slavernij, valt niet te toe schrijven aan een door
geen oorzaken van buiten nog geprikkeld, maar in vlugger tempo steeds zich
voltrekkend nationaal ontbindingsproces, waarvan de kankerkiemen zich in de vroege
middeleeuwen reeds vastgezet hadden, en waaraan de Belgische regeering niets meer
verhelpen kon. Niet alleen door verwaarloozing van latente volkskrachten die zij te
goeder trouw kiemdor kon geacht hebben, maar door een moedwillige, systematische
verfranschings-politiek, is de Belgische regeering schuldig tegenover Vlaanderen.
Was haar eerste zorg niet geweest al de voor Vlaanderen gunstige

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

75
maatregelen der Hollandsche regeering te vernietigen? Dat zij uit hare hoogere
wetenschappelijke instituten en leidende regeerings-organismen het Nederlandsch
verbannen hield, beteekent toch wat meer dan een uit sympathie ‘pour ce bon, vieux
Flamand’ haast onwillig zich neerleggen bij historisch-gegroeide toestanden. Dat de
man in de straat niet meer vroeg dan maar zoo vlug mogelijk verfranscht te worden,
verontschuldigt de regeering niet. Zij heeft steeds het onmiddellijk persoonlijk belang
van den enkeling naar de noodzakelijke verfransching gestuwd. Aan elk voordeel
dat de Staat verleende was als vaste voorwaarde verbonden verzaking aan eigen taal
en volksdom. Dat was een machtig wapen. Want een verdeemoedigd volk ziet nu
eenmaal in de elementairste daad-van-recht dier machthebbers een genadige gunst
waar het hondsch voor te danken heeft. Op de noodlottige sociaal-ekonomische
gevolgen der regeeringspolitiek liet De Raet een scherp licht vallen. Zij heeft de
ellende van ons stoffelijk verval reddeloos verergerd omdat zij ons van het eenigste
redmiddel beroofde, waardoor wij ons aan de gewijzigde toestanden hadden kunnen
aanpassen: de betere beroepsbekwaamheid. En toch heeft het volk nooit het kneuzende
van de kultuurverdrukking in Vlaanderen gevoeld. De noodlottige ekonomische
gevolgen er van waren zoo innig verweven met de ellende, die de ondergang der
huisnijverheid en de proletariseering van den technisch-ongeoefenden arbeider door
de moderne groot-industrie na zich sleepte, ook in landen waar geen
nationaliteitsproblemen opgeworpen werden, dat men maar moeilijk begrijpen kon
wat het taal- en letterkundig dilettantisme der flaminganten met de anti-kapitalistische
aktie eigenlijk te maken had. Een bijster fijn onderscheidingsvermogen heeft de
massa nu precies niet, waar het er op aankomt de oorzaken na te speuren van een
wantoestand. Als zij heel haar ellende zoo maar niet dadelijk aan een in 't oog vallende
oorzaak kan wijten en de zweep die haar striemt niet aanhoudend wiebeldreigen ziet
voor haar oog, gaat zij nog al licht in fatalistische moedeloosheid of deemoedig
zelfschuldbewustzijn berusten. Maar in Vlaanderen wist de massa met haar naïeve
manie om de schuldvraag steeds te anthropomorphiseeren geen weg. Niet alleen was
de schuld over veel hoofden haast gelijkelijk verdeeld, maar gedeeltelijk aan een
blind-noodlottige historische ontwikkeling toe te schrijven. De verfranschende
regeeringsdruk verschool zich zooveel mogelijk achter de feitelijke toestanden, liet
er de volle zwaarte van op ons wegen als een vloek, waardoor het altijd hatelijk
karakter van een moedwilig verbasterende politiek verdoezeld werd. Hij wist zich
wonderwel te identificeeren met de normale werking van de onpersoonlijke
staatmachine; zoo werd

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

76
niet alleen het provokeerende van een dwingelandij eener minderheid vermeden.
Maar bovenal een imponeerend stempel van hoogste wettelijkheid en algemeene
welvaart-bevordering gedrukt op wat duistere kuiperijen.
Wie de haast vijandige onverschilligheid, die het volk ten opzichte der Vlaamsche
beweging steeds liet blijken, verklaren wil, moet niet al te uitsluitend nadruk leggen
op de weerloosheid van een amorphe massa, die enkel in haar geestelijke logheid
een afweermiddel tegen verbastering vond, tegenover de doelbewust-ingrijpende
staatsmacht. Met vlijmenden angel moet de hard-minachtende behandeling als
overwonnen volk en het besef dat de sociale taalkloof alzijdig den weg naar
verbetering afsperde, onze Vlaamsche menschen wel vaak getroffen hebben. Maar
als zij in een opstandig oogenblik naar de schuldigen zochten om zich recht te
schaffen, verdoolden zij dra in een warrig kompleks van kultureele, ekonomische en
politieke faktoren, zoo van binnenlandschen als internationalen aard, waar zelfs de
flaminganten nooit een vaste keten van oorzakelijkheid wisten in terug te vinden.
Zoo geraakte het oorspronkelijk gevoel van verzet dra ontzenuwd. In kultureele
problemen heeft de massa geen inzicht. En zij stuitte in Vlaanderen toch steeds op
de groote kernvraag, (waarbij niet alleen met de belangen der algemeene kultuur en
persoonlijke welvaart diende rekening gehouden, doch die zich met allerlei
paedagogische en sociale problemen verwikkelde): moet het volk zich maar niet
liever heelemaal laten verfranschen om van de weldaden eener superieure beschaving
te kunnen genieten, of hebben de leidende standen en heel het openbaar leven zich
aan de, enkel in potentie nog maar aanwezige, volkskultuur aan te passen? Dat ging
het bevattingsvermogen en de oordeelskracht van de geestelijke proletariërs in
Vlaanderen leelijk te boven. Omdat een volk zich voor geen geestelijke waarden in
't vuur laat jagen (en zeker niet voor de zuiverheid van anthropogeografische
karakteristieken) en van een stoffelijke benadeeling van Vlaanderen slechts sprake
kan zijn in zooverre deze onrechtstreeks door geestelijke onderdrukking veroorzaakt
werd, kon de Vlaamsche beweging de breede kringen niet beroeren, deinde zij nooit
tot een volksbeweging uit. Op een noodlottig uitvloeisel van het aristokratisch karakter
onzer beweging dient even gewezen.

II. Het individualisme in de Vlaamsche beweging
Maar met een kultuurbeweging, - welt zij ook uit het maatschappelijk idealisme van
een aristokratie - door geen breedere volksscharen gedragen, gaat het fataal als met
een kunst, die zich
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wel graag door het pittoreske volksleven inspireeren laat, doch wegens haar
esoterische verfijning nooit een geestelijk gemeengoed der massa werd: zij ontaardt
in verbijzonderlijking. Omdat van haar nooit een geestelijke vernieuwing uitgaat is
de massa uitteraard log-konservatief. Zij is de weigere boetseerspijs waarin de
aristokratische persoonlijkheden hun kultuuridealen verwezenlijken. Kultuur is
geestelijk beheerschte natuur. Omdat de massa maar een klonterige hoop enkelingen
is, die zich niet tot souvereine zelfbewustzijn en zelfbeheersching wisten op te werken,
laat zij zich door het primitiefste ‘Triebleben’ leiden. Doch aan de invloeden van
natuur en omgeving die háár beheerschen, kan het sterke individu zich zonder veel
moeite onttrekken. Persoonlijke kultuur laat zich ook in vreemde sferen aklimateeren,
ontwikkelt zich tegen de normale natuurwetten in tot de meest artificieele
bloeivormen. Maar juist in deze willekeurige soepelheid van het individu ligt een
gevaar voor kollektieve idealen. De rustelooze nieuwsgezindheid van geestelijke
aristokraten is een zegen voor de gemeenschap als de verhoudingen tusschen beide
gezond en evenwichtig zijn: zij baggeren aldoor om den stroom van het volksgeweten
voor doove verzanding te behoeden. Zij zijn de verkenners die steeds nieuwe wegen
banen van vooruitgang. Maar als het schoon verband met de gemeenschap verduistert,
als aristokraten zich in den ivoren toren van hun individualisme gaan verschansen,
komen egocentrische strevingen aan de oppervlakte, die de kollektieve
beschavingsidealen naar de persoonlijke kultuur der ontwortelden omvormen willen
en er steeds een wisselenden inhoud aan geven. Maar de gemeenschapsidealen die
zij van hare geestelijke leiders ontving, bewaart de massa in veel grooter zuiverheid.
Hoe harmonieuzer die zich aan haar innigste wezen aanpassen en hoe raker die in
de lijn van haar hoogere, toch natuurlijke ontwikkeling liggen. Kiemen van
individueele ontaarding gedijen hier niet licht. Zij worden weggewerkt door de
aanhoudende wisselwerking van gezonde krachten in den schoot der massa. Morbiede
afwijkingen en innerlijke ontbinding bedreigen steeds den vereenzaamden
individualist, niet enkel omdat het nu eenmaal levenswet is dat al het persoonlijke
moet verkwijnen, doch veel gevaarlijker omdat hij een kultuurprodukt is. Terwijl in
een volk de gezonde natuurkrachten steeds naar boven woelen.
Het zijn begenadigde oogenblikken in het leven eener zelfstandige persoonlijkheid,
als zij zich weer eens ‘massa’ voelt. Want dan wordt het aan ons allen gemeenzame
levend in ons. Zich weer bewust te worden van al wat ons bindt boven al wat ons
scheidt, is als een frisch gevoel van heelende reiniging, van herboren kracht, van
red-
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dende verzoening. Omdat de Vlaamsche idee nooit ontkiemd is in den volksschoot,
is het flamingantisme een eeuwige warboel van partikularistische strevinkjes gebleven,
met vitterijen en vechterijen om kleine persoonlijkheden en enge opvattingen. De
nationalistische idee woei nooit als de breede vlag, die het volk als het symbool der
gemeenschappelijke verzuchtingen zou begroet hebben, boven onze hoofden en onze
rangen uit. In Vlaanderen was het nationalisme maar een arme wimpel, die slierde
rond de vaandels der geestelijke, religieuze, politieke, kultureele, literaire
partijschappen. De flaminganten hebben nooit gemeenschappelijke wegen gevonden
en zich nooit vóór een kollektieve taak kunnen spannen omdat zij zich nooit volk
gevoeld hebben, omdat onze geestelijke aristokraten, die geen leiders, alleen maar
individualisten waren, elkaar nooit terugvonden in de verzoenende eenheid van den
moederlijken schoot der massa; omdat het verantwoordelijkheidsgevoel van wie
almaardoor de duistere duizenden die zich op zijn leiding betrouwen, achter zich
aanmarcheeren hoort, hun persoonlijk streven nooit in de rechte banen naar het hooge
doel geleid heeft.
Heusch geen dankbaar taakje voor buitenstaanders die uit sympathie zich inwerken
willen in onze toestanden en delven naar den kern van het Vlaamsch probleem, de
talloos vele theoretische opstellen te doorworstelen, waarin flaminganten ten allen
tijde getracht hebben de grondslagen hunner persoonlijke beschouwingen over
Vlaamsche beweging vast te leggen. Want de verwarring was volkomen en in de
gekste bochten wrongen zich haast al de theoretici zoohaast men ze voor de
beslissende kernvraag stelde:
Is de Vlaamsche beweging in haar zuiverste wezen:
óf een kultuurbeweging die, uitgaande van de vaststelling dat het verval van
Vlaanderen aan een zelfvervreemding toe te schrijven is, door geen dwangmiddelen
van een vijandige macht-boven-ons te verklaren, maar door eigen laffe zwakheid en
zondige aanbidding van het vreemde, dan ook naar nationale zelfvernieuwing streefde
door paedagogische inwerking op de aangroeiende geslachten eenerzijds, anderzijds
door voorname kultuurprestatie's de sympathieën der leidende standen weer voor
een eigendommelijke beschaving poogde te winnen;
óf in haar meest prangend-aktueelen vorm een politieke aktie, waarvan het verre
einddoel natuurlijk de volledige volksverheffing blijft, doch kultuurarbeid voorloopig
als onvruchtbaar dilettantisme van de baan deed schuiven, omdat zoolang men er
eerst en vooral niet in geslaagd was zich aan de politieke machtmiddelen te
ontworstelen, waarmede de vijanden onzer zelfstandigheid, de Fransche partij in
België, alle ontluikend leven in Vlaanderen steeds onderdrukt hielden, de verbastering
steeds verder moest doordringen.
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Niet de voortschrijdende mijlpalenreeks van de door haar bereikte resultaten, noch
de zwellende lijnen van haar propagandawerking, maar de eindelooze innerlijke strijd
der partikularistische nevenstroomingen, vormt de geschiedenis van de Vlaamsche
beweging.
Het heeft wel wonders in dat theoretische twistvragen die geweldige belangstelling
konden wekken bij zoo weinig cerebraal aangelegde, met zoo'n schamele dosis
geestelijk onderscheidingsvermogen en intellektueele passie bedeelde menschen als
de Vlamingen toch steeds geweest zijn. Maar een zuivere strijd voor hooge beginselen
is de vinnige herrie tusschen real-politici en idealisten precies nooit geweest. Want
het was er ons vaak maar om te doen het flamingantisme zoowat aan ons eigen
temperament aan te passen, het in de lijn onzer persoonlijke liefhebberijtjes te dwingen
om onzen nationalen plicht, waar we zoo ontzaglijk mee opgaven, tot een zoo prettig
mogelijk tijdverdrijf te verzoeten.
Zonder geloof in de zedelijke kracht der idealen, die over de brutaalste
onderdrukking ten slotte toch zegevieren, omdat zij wortelen in diep geweten en
Lente-sterk kultuur-optimisme der menschheid, zouden wij niet heel ver geraakt zijn
in een zoo ontmoedigend-ongelijken strijd, waaraan voor ons enkel stoffelijk nadeel
verbonden was. Aan idealisten mangelde het ons heusch nooit. Strenge eischen
werden ook niet gesteld. Maar een handigheidje. Alwie op een imponeerend
ascetentoontje aan de hand van een paar vaag-verheven citaten uit Fichte of Förster
kon aantoonen dat al het jachtig flamingantenlabeur maar kale drukte was, dat ons
nog verder van het hooge doel afbracht en almaardoor in smachtende profetieën de
geluidelooze nadering van het koninkrijk Gods in Vlaanderen bezingen kon zonder
zelf een daadje te riskeeren, mocht zich natuurlijk tot de reine idealisten rekenen.
Heel leuk zoo maar een paar diepzinnige aphorismen onder het Vlaamsch meel te
moeten mengelen, in het gezapig geloof dat die een voldoendsterke dosis
bergen-verzettenden idealistischen zuurdeesem bevatten om, - ook zonder z'n fijne
handen aan 't kleverige kneden te bevuilen, - den deeg te doen rijzen. Met de
real-politici was het al niet veel beter gesteld. De eigenaardige opvatting, volgens
dewelke het voorstaan van een politieke overtuiging de konsekwente naleving dezer
beginselen in het private leven volstrekt niet impliceert, vond hier al te veel
aanhangers. Het is toch zoo duidelijk dat een maatschappelijke vernieuwing uit de
stroomen van levend water moet vloeien, die opborrelen uit de zelfkultuur der
voorstrijders. Hoe belachelijk hebben Vlaamsche politici zich vaak niet gemaakt,
die hemel en aarde bewogen om het Nederlandsch in een staatsorganisme ingeburgerd
te krijgen, doch in de praktijk het
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steeds beter bleven vinden met de toestanden van wraakroepend onrecht, dan met
de hervormingen waar zij zich zoo duchtig voor in de weer gesteld hadden! De
hardnekkige felheid waarmede zoovelen dagen en maanden lang lagen te vitten op
een Fransch opschrift of stempeltje, omsluierde wellicht meer bekrompenheid, meer
gemis aan inzicht in den diepen samenhang der kultuurproblemen, dan het getuigde
van niets-te-gering-achtende liefde voor Vlaanderen. Men zette zich veel kwaad
bloed voor kleine uiterlijkheden, die natuurlijk hun belang hebben, doch hun
geestelijke afhankelijkheid voelden zij nooit als een ondragelijke vernedering en van
heimwee naar een eigen, sterk kultuurleven was niet veel bij hen te bespeuren.

III. Kultureele en politieke stroomingen
Men heeft maar zelden willen inzien dat de Vlaamsche beweging, jaren nadat zij
zich reeds als vreedzaam opbouwend kultuurstreven gemanifesteerd had, onder
gewijzigde omstandigheden ook den scherperen vorm van een politieke reaktie
aannam. Op zeer verschillende prikkels reageerend, langs andere wegen naar door
eigen aard beperkte doeleinden zich bewegend, zouden kultuurbeweging en politiek
streven elkaar voortreffelijk aangevuld hebben. Bij de in eeuwige herhaling
opgeworpen vraag, aan welke opvatting van de Vlaamsche beweging de voorrang
toekwam, moesten zuivertheoretische waardeschattingen als deze, die van de politiek
als maar één middel om het kultuurdoel te verwezenlijken, zoo gaarne het vuilmeidje
maakte, aan zuiver opportunistische kansberekeningen ondergeschikt worden. Want
alles hing feitelijk van de gegeven toestanden en omstandigheden af, waaraan de
Vlaamsche beweging in een bepaald geval zich op de soepelkrachtigste wijze aan te
passen had.
Onder Oostenrijksch bewind reeds door een scherpen geest als heimwee naar
Groot-Nederland doorvoeld, kwam de Vlaamsche beweging als bewust, georganiseerd
streven naar nationale opbeuring pas nà de stichting van het Vereenigde Koninkrijk
tot uiting. In diepe volkslagen was de aanhankelijkheid aan de verarmde en vernederde
moedertaal tot in de bitterste beproeving wel groot gebleven. Dat bewijst de treffende
daad van de ‘syndyken’ en de dekens der Brusselsche natiën, die in 1814, enkele
dagen na den aftocht der Fransche troepen, zich gemeenschappelijk tot den
Gouverneur van België, baron de Vincent richtten, om de dwangmaatregelen, waarmee
Napoleon het Nederlandsch uit het openbaar leven verbannen had, weer ingetrokken
te zien. Doch wij moeten daar
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niet dadelijk een bewuste daad van taalpatriotisme in gaan bewonderen. Wordt deze
gehechtheid aan het oude eenvoudig niet door de gewone geestelijke traagheid van
een volksmassa verklaard, die haar belet zich aan te passen aan het, hoe begeerig
ook bewonderde, vreemde? In de gaaf Vlaamsch gebleven volksziel mochten nog
zoo diepe krachten verscholen liggen, zonder de weldadige inwerking der Hollandsche
staatsmacht en den civilisatorischen arbeid van koning Willem, zou de intense
herleving van het nationaal gevoel en de rijke heropbloei der literatuur in
Zuid-Nederland, in de eerste decenniën der XIXe eeuw reeds, onverklaarbaar blijven.
In de duf-benepen atmosfeer der kwijn-levende Rederijkerskamers zou de plant
nooit zoo weelderig opgetierd zijn. Niet wat meepsche rijmelaars en peuterige
antiquaren, die zich op de schuilzolders der matte herinneringen waren gaan verdiepen
in het knusse spelen met oude, doode dingetjes, omdat de bruisende lentestorm van
het leven daar buiten te bronstig-bang over hun wankele dorheid woei, zijn in
Vlaanderen de dragers onzer jonge kultuur geworden. Omdat zij zich zelf zoo oud
en afgestorven voelden konden zij trouw blijven aan een nationaliteit die nog maar
een tanige herinnering was aan wat pietluttige feitjes uit een plaatselijk kroniekboek
of de vernuftige symboliek van een Landjuweelblazoen. Maar het zijn de jonge,
frissche Vlamingen geweest, aan de degelijke Universiteiten, waar Willem I ons zoo
rijk mee begiftigd had, door Hollandsche professoren tot Nederlandsche
intellektueelen en modern-verlichte geestelijke leiders gevormd, die in Vlaanderen
de levensbronnen hebben doen spruiten. En zou de betrekkelijke belangstelling die
men in breede kringen (ter gelegenheid van het petitionnement van 1840 bv.) voor
onze beweging liet blijken, verklaarbaar zijn zonder den beschavenden invloed die
van de Liersche kweekschool voor onderwijzers langs de 4000 lagere volksscholen
door het Staatsbestuur gesticht of gesteund, zich over ons geestelijk gedurende eeuwen
verwaarloosd volk verspreidde?
De vaderlandsche, hoofdzakelijk letterkundige geschiedenis, was de eenige
kultuurwetenschap van dien tijd die bijzonder bezielend moest inwerken op jonge
nationalisten, die naar de verwaarloosde adelbrieven van hun volksoorspronkelijkheid
zochten om de oude kultuur-rechten en voortreffelijkheden van hun jammerlijk
vervallen moedertaal weer te kunnen doen gelden. Dat het ook de eenige
hoogeschoolleergang was die aan de kosmopolitisch klassieke alleenheerschappij
van het Latijn als wetenschappelijk taalmedium ontsnapt was en daardoor een warmer
kontakt tusschen professoren en studenten mogelijk maakte, verhoogde er de
aantrekkelijkheid nog van. Daarom zijn haast al de baanbrekers van de Vlaamsche
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beweging ook taalkundigen geweest. Deze individualistische eigenaardigheid heeft
een partikularistisch stempel van taalbeweging op heel de Vlaamsche aktie der eerste
periode gedrukt. Maar zeer ten onrechte ziet men er enkel een philologisch
geliefhebber in. Want het is om haar innigste wezenskenmerk begrijpelijk te maken
dat zooveel nadruk op den Hollandschen invloed gelegd werd. De Vlaamsche
beweging staat heelemaal in het teeken der Verlichting (Aufklärung) zooals die zich
ontwikkeld had in het Noorden: bij een volk dat met al te tamme en verzadigde
zelfgenoegzaamheid zooeven nog een zware nationale vernedering doorgemaakt
had, om zich voor revolutionnaire hervormingsplannen bijzonder warm te maken,
doch met zijn gewone nuchtere en wel een beetje betweterige degelijkheid de
Verlichting op zuiver beschavingsgebied bracht en door verspreiding der wetenschap
in breede kringen naar maatschappelijke verbetering ging streven. Heel de
onderwijspolitiek van Koning Willem wordt door de Verlichtingsgedachte geleid.
En dus ook heel de Vlaamsche beweging, die uit zijn civilisatorische aktie voorspruit.
Maria Doolaege zong:
Verlichting heft de kruin omhoog
En drijft het vurig rot, dat poogt haer glans te stuiten,
Tot in zijn diepste kroften voort:
Triomf! zij zal in Belgies oord
Den geest der domheid ras in ijzeren ketens sluiten.

Schrant's leerling, Ph. Blommaert in zijn Aenmerkingen over de verwaerloozing der
Nederduitsche Tael (1832) beroept zich op haar om de verfransching te veroordeelen:
De Fransche tael benadeeligt op gevoelige wijze de algemeene beschaving en belet
dat de verlichting zich tot de lagere klassen uitstrekke. Ook de Hollandsche
Maatschappij voor 't Nut van 't Algemeen, het hoofdorganisme der
Aufklärungsbeweging had over Vlaanderen haar werking voor volksontwikkeling
en hoogeschooluitbreiding uitgestrekt.
Omdat de Staatsmacht haar in die jaren met alle mogelijke middelen steunde en
bevorderde, bleef de Vlaamsche beweging als een zuiver kultuurstreven, dat door
verspreiding van kennis en aanmoediging der vaderlandsche letteren nationale
volksverheffing beoogde, heelemaal buiten de politiek. En de kleine, materieele
grieven tegen het Goevernement, die de volksstemming in Zuid-Nederland zoo vaak
vertroebelden, zullen de eerste flaminganten, die al te zalig zich zonden in de
geestelijke vrijheid, die het Hollandsch regiem hun schonk, wel nooit tot politiek
ingrijpen geprikkeld hebben. Fransche agenten, die nu eenmaal een praktischer begrip
toonden van stoffelijke wantoestanden en volksgevoeligheden,
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hebben in 1830 voor een wel rauw ontwaken uit dien veiligen zonnedroom gezorgd.
De nieuwe heeren lieten de Vlaamschgezinden niet naar hunne bedoelingen tasten:
Willems werd verbannen naar Eekloo reeds in Januari 1831. Niet uit
Groot-Nederlandsch eenheidsbewustzijn maar in opdracht van de geallieerden had
Willem I de vernederlandsching in het Zuiden krachtdadig doorgevoerd: het
vereenigde koninkrijk moest een hechten dam tegen Fransch expansionisme vormen.
Doch toen Frankrijk er in gelukt was dien wal af te brokkelen, kreeg de Belgische
regeering, die als tijdelijk gerant een voor volledige aanhechting gunstiger militairen
en politieken toestand af te wachten had, de stellige opdracht met alle mogelijke
zachte invloeden of krasse machtsmiddelen de geestelijke en politieke toenadering
te bevorderen. De eerste jaren na de omwenteling zijn voor ons van een spannende
belangrijkheid. Begrijpelijk was de ontreddering van het Nederlandschgezinde
element. Tegenover de franciseerende Staatsmacht stond de Vlaamsche
kultuurbeweging machteloos. De beide hefboomen waar zij den loggen steen van
ons volk langzaam mee optilde: het onderwijs en de staatsdwang in het openbaar
leven werden haar uit de hand geslagen, en onder de wortelen van de Vlaamsche
volkseigenaardigheid geschoven om onzen stam uit te roeien. De groote Waalsche
staatsman Frère Orban heeft in de Kamer die aktie en reaktie karakteristiek belicht
(1887): J'ai commencé mon instruction sous le gouvernement des Pays-Bas: l'étude
de la langue hollandaise était obligatoire. J'ai appris le hollandais, j'ai parlé le
hollandais, j'ai écrit le hollandais; mais, dès que la connaissance de cette langue a
cessé d'être exigée pour l'exercice des fonctions publiques ou de certaines professions,
elle n'a plus présenté pour moi aucune espèce d'utilité et je ne m'en suis jamais servi,
jamais.
Van vreedzame kultuurbevordering is de Vlaamsche beweging in noodzakelijke
reaktie een politiek streven geworden. Het kwam er voortaan niet meer op aan een
paar Middelnederlandsche handschriften op te diepen of een oud-Vlaamsch liedje
weer in den volksmond te doen herleven. Maar de Vlaamsche beweging had voor
onmiddellijke taak met politieke machtsmiddelen het staatsorganisme aan zijn
nationale kultuurtaak aan te passen. Voor ons is het thans duidelijk geworden dat de
Vlaamschgezinden alle internationale invloeden en krachten hadden moeten oproepen,
zoolang de status van België nog een voorloopige was en zeer, zéér precair bleek.
Maar wij begrijpen waarom de Vlamingen de staatsvernielende kracht van de
Vlaamsche beweging niet dadelijk hebben durven ontketenen. Zij moeten zich zoo
hulpeloos en ontredderd gevoeld
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hebben1.. De dadelijke, krasse maatregelen der regeering zullen hun intimideerenden
indruk niet gemist hebben. Kalme taalhistorici en theoretiseerende opvoedkundigen,
waagden zij zich heel ongaarne voor het eerst op het glad ijs der politiek. Reken
daarbij de dwaze ridderlijkheid der Vlaamsche onpraktische idealisten, die als hun
vijand in nesten zit nooit den genadestoot durven geven maar gewoonlijk toegapen
tot hij weer recht scharrelt. Gedurende de krisisjaren, om zich over al hun heimwee
en zorgen heen te zetten, hebben onze philologen, essayisten en dichters zich druk
in hun literairen arbeid verdiept. Wij konstateerden enkel dit eerste konflikt tusschen
kultuurstreven en politiek, aan de eenzijdige levensrichting der leiders, de politieke
ontoereikendheid van theoretici te wijten. Geen heeft deze periode kernachtiger
gekarakteriseerd dan Dr Snellaert (1841): Het was een tijd van bevreesdheid en
moedeloosheid.
De definitieve regeling van België's internationalen status in 1839 sloot deze
krisisperiode onherroepelijk af. Het volgend jaar reeds richt Willems een met
honderdduizend handteekens bekleed petitionnement tot de Wetgevende Kamer, dat
heel het grievenprogram der Vlaamsche beweging bevat. Wat beduidde dat men
Vlaamsche politiek op Belgischen grondslag zou gaan voeren, en langs den
vreedzamen weg der wetshervormingen naar herstel onzer rechten streven. Nu de
kans op een betere internationale regeling, die met onze nationale aspiratie's rekening
zou houden verkeken was, de eenige uitweg. Doch de weinig ceremonieuze begrafenis
van het verzoekschrift leerde weldra met bittere duidelijkheid dat België voor
Vlaanderen geen sprookjesland was waar vrome wenschen zoo maar dadelijk in
zoete werkelijkheid omgetooverd worden. De Vlaamschgezinden zagen zich voor
een nieuw probleem gesteld: hoe aan de noodige macht en invloed te geraken om
hunne eischen te doen zegevieren in de wetgevende Kamers tegen den regeeringswil
in? Vóór we dit nieuw konflikt zich toespitsen zien en verwikkelen, een woord over
de jonge generatie, die na de omwenteling de rangen der Vlaamschgezinden was
komen versterken en haar zeer persoonlijk stempel drukte op de heele bewe-

1.

In een bitter anoniem pamflet: Voorzeggingen van de Heilige Hildegarde, had Willems het
einde van den Belgischen Staat voor 1835 voorspeld. Wat niet belette dat hij, uit vrees voor
goed uit staatsdienst ontslagen te worden, zich de ironische vernedering moest laten
welgevallen door het goevernement in 1835 lid van de jury benoemd te worden voor lofzangen
op vijfjarig bestaan van België. Willems was erg blij over de slimheid waarmee hij ‘te Brussel
altijd zeer neutraal en zeer omzichtig gedrag gehouden’ had. Dit teekent den geest van
vreesachtig gehuichelde aanhankelijkheid, die de flaminganten tegenover den Belgischen
Staat lieten blijken en die hun houding zoo zwak van dubbelhartigheid gemaakt heeft.
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ging, die gedurende deze derde periode weer in heel andere banen geleid zou worden.
Wie beide generatie's, in haar groote karaktertrekken althans, vergelijkt, wordt al
dadelijk door een zeer scherpe, diep uitgewerkte antithese getroffen. Interessanter
nog omdat de scheidingslijnen tusschen de Gentsche groep en de jonge Antwerpenaars
in veel opzichten paralel loopen met de kultureele en politieke tegenstellingen. Enkele
trekken slechts kunnen hier omschaduwd worden.
Tegenover een intellektueele aristokratie van humanisten, die haast allen een
universitaire opleiding ontvangen hadden, zich specialiseerden in de philologie, en
die zich verder onderscheidde door een humanitaire belangstelling in de opvoedkunde,
door de droge degelijkheid en de spitsburgerlijke strakheid, zoo karakteristiek voor
heel de Hollandsche Verlichting - een uitbundig bent volksjongens, weinig beschaafde
autodidakten, doch met de vranke begeestering van fantastische en jolige bohémiens,
achter de zotwaaiende vlaggen van de Romantiek aanloopend. Na de philologische
opgravingen de bronfrissche scheppingsdaad. Het jong geslacht had niet meer van
de weldadige degelijkheid van het Hollandsch onderwijs kunnen genieten. Van
heimwee naar Groot-Nederland is dan ook niet veel meer te merken. De Vlaamsche
beweging wordt partikularistisch Vlaamsch. Gent blijft orangistisch, al gaat het ook
op Belgischen grondslag aan Vlaamsche politiek doen. Te Antwerpen verzoenen de
jonge Vlamingen zich met den Belgischen geest1.. Tegenover Dr Snellaert, die in het
Hollandsche leger dienst genomen had tegen de muiters, Conscience en Van Rijswijk
in den blauwen kiel der Patriotten. Al toont de beminnelijke platbroekerij waarmeê
deze laatste het Horatiaansche voorbeeld nagevolgd had, toen hij in de gaten kreeg
dat de Hollanders nog met wat anders dan kaasballetjes gooiden, hoe vluchtig en
oppervlakkig die roes ook geweest. Maar deze Vlaamschgezinden hadden zich
voldoende in de Belgische atmosfeer geaklimateerd om aan de regeering, (die in haar
kale parvenu-naïeveteit Maecaenas wilde spelen voor de kunstenaars, die met hun
klatergouden bombast haar legendarisch verleden te verheerlijken kregen), toe te
laten Conscience's historische romans aan te moedigen evenals het drakerig werk
van Wappers, De Biefve, De Keyser en zooveel ander schilders uit de Romantische
school.
Het is een karakteristieke trek dat de Romantiek in alle landen de kunstenaars naar
het politiek stuwde. Dat deze strooming zich

1.

Aan hekeldichtjes op het Waalsche ministerie heeft het te Antwerpen in latere jaren niet
ontbroken. Doch den Staat liet men, enkele uitzonderlijke oogenblikken van overspannen
radikalisme daargelaten, met rust.
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zoo bijzonder krachtig te Antwerpen, het brandpunt der Romantiek, gemanifesteerd
heeft, wordt ook om andere redenen zeer begrijpelijk. Niet als te Gent,
esoterisch-kultureel en orangistisch, maar gedragen als zij was door joviale
volksjongens en gepropageerd door hunne zeer populaire kunst, kwam zij in veel
inniger kontakt met de kleine burgerij en de demokratische massa. Te Antwerpen is
de belangstelling voor en deelneming aan de politiek in breede kringen steeds zeer
levendig geweest. Alleen reeds door de populariteit van haar voorstrijders die zich
natuurlijk ook in de politiek deed gelden, is de Vlaamsche beweging haast
onopgemerkt op het staatkundig strijdveld geraakt. Te Antwerpen werd een nationale
Vlaamsche partij gesticht in 1845, Het Heilig Verbond, die met een afzonderlijke
lijst opkwam voor de gemeenteverkiezingen. Beter dan de Vlaamschgezinden hebben
hunne vijanden dadelijk begrepen van welk beslissend belang deze daad voor
Vlaanderen kon worden. Heimelijk werd het verderflijk zaad der klerikale en
antiklerikale partijdigheden in onze rangen gestrooid. Vlaamsche politiek beteekent
voortaan het Vlaamsch program te laten remorkeeren door een politiek partijkarretje.
De verwording van de flamingantische politiek, die zooveel wrok en ontreddering
in de Vlaamsche gelederen verwekt had, bracht haar leelijk in diskrediet. Vooral te
Gent, waar het pijnlijk ontwaken uit het zachtmoedig geliefhebber der Hollandsche
periode en de smartelijke vernederingen die de flaminganten wegens hun overtuiging
te verduren kregen1., de Vlaamschgezindheid verdiept en gelouterd had tot een bewust
en zuiver nationalisme. Deze intellektueele élite leefde te afgezonderd in geestelijke
sfeer om haar kultuuropvattingen door lokaal-politieke volkspassie's te laten
vertroebelen. De vrijzinnige ideeën der ‘Aufklärung’ had zij niet verloochend. Door
het in innig kontakt leven met de Orangisten, die te Gent vooral machtig waren, had
haar humanitarisme zelfs een liberaler tint gekregen2.. Maar het kultuurflamingantisme
bleef te Gent tot de jaren '60 in een sfeer van werkelijk verlichte en vrijzinnige
geestelijke verdraagzaamheid. In het gemeenschappelijk program der Gentsche groep,
de Verklaring der Grondbeginselen (1847), heeft Dr Snellaert hun principieel zeer
verheven houding tegenover de partijpolitiek krachtig omlijnd: De voorstanders der

1.
2.

‘...Om harentwil ben ik van Antwerpen naar Eecloo verbannen. Zij moet mij dus wel dierbaer
zijn.’ J.F. WILLEMS (1834).
Want met Groot-Nederlandsch-gezindheid had het Orangisme eigenlijk niets te maken. Het
was een politieke reaktie van anti-klerikale malkontenten, die leelijk bedrogen uit de
anti-Hollandsche Unie met de Katholieken gekomen waren en thans boven een klerikaal
Belgisch een liberaal Hollandsch Goevernement verkozen.
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Vlaemsche Beweging behooren diensvolgens als zoodanig tot de eene noch tot de
andere staetspartij: zij achten hunne eigene vaderlandsche zending verheven genoeg,
hunnen voorgenomen arbeid zwaer genoeg, hun doel omvattend genoeg, om tot hun
aendeel in de maetschappelijke strekking voldoende te zijn. De Vlaemsche Beweging
is gansch onafhankelijk en zal zich altijd bevinden langs de zijde dergenen, die door
hunne daden de Vlaemsche Beweging werkelijk regt willen laten wedervaren.
In de gegeven omstandigheden konden deze beginselen slechts tot algeheele
onthouding op politiek terrein leiden. Het kultuurflamingantisme meende dat er op
ander gebied nuttiger werk te verrichten was. Op het initiatief van Dr Snellaert komt
te Gent in 1849 het eerste Nederlandsch Congres bijeen. Met de Groot-Nederlandsche
gedachte dringen ook thans de paedagogische tendenzen en het Verlichtingsstreven
van de Hollandsche periode weer naar de oppervlakte. Prof. Heremans, Schrant's
voorbeeld volgend, had in 1845 de Vlaamsche studentenbeweging wakker geroepen
aan het Gentsche Athenaeum. In 1856 stichten Snellaert, Heremans en Rens het
Willemsfonds met het doel de Nederduytsche tael en letterkunde en al wat haer
aengaat krachtdadig te ondersteunen en aen te moedigen. Door het verspreiden van
volksboekjes en het organiseeren van populair-wetenschappelijke voordrachten.
Wonder dat men er zoo weinig oog voor gehad heeft dat het Willemsfonds de zuiverste
voortzetting in Vlaanderen van ‘Voor 't Nut van 't Algemeen’ geweest is.
Maar te Antwerpen zou het politiek flamingantisme weldra met nieuwe kracht
verrijzen. Een jonger geslacht van nuchtere politici en kranige volkstribunen had de
plaats der romantische literatoren, die juist door hun sentimenteel gemis aan
werkelijkheidszin en hun driftige prikkelbaarheid mislukt waren, ingenomen. Oude
veeten waren vergeten toen Gerrits, door het doctrinaire franskiljonnisme der Liberale
Associatie geweerd, met Edward Coremans, den Nederduitschen Bond stichtte in
1861. Het was een koalitie van de meest heterogene politieke elementen: ontevreden
Liberalen, Katholieke flaminganten, anti-militaristen en demokraten die het partijjuk
beu waren. Een zuiver nationale partij was het eigenlijk niet. Radikaal flamingantisch.
Maar goed-Sinjoorsch was Meeting toch voor alles. Wat zij hierdoor aan zuiverheid
en algemeenheid inboette, werd in een ander opzicht rijkelijk teruggewonnen: de
Vlaamsche beweging, uit de atmosfeer van professorale dufheid en romantisch
gemijmer gerukt in het volle dadenleven en breede volksstrevingen omvattend.
De politiek heeft wel dra roet in het eten gegooid. Maar de Meeting is (in
afnemende mate weliswaar) trouw gebleven aan den goed-
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Sinjoorlijken en daarom ook radikaal-Vlaamschgezinden en flinkvrijzinnigen geest,
waaraan zij haar bloei, haar politieke overwinningen te danken had. Trouw tot aan
den politieken dood van Edward Coremans. Want het is weer zeer karakteristiek dat
de geniale kracht van één persoonlijkheid heel een beweging gedragen heeft. De
vlugheid waarmee de Meeting het Stadhuis veroverd had en later de met zoo nijdige
vastberadenheid en onverzwakten strijdlust door Coremans bevochten parlementaire
overwinningen en taalwetten, hebben van de Vlaamsche beweging definitief een
politieke aangelegenheid gemaakt1.. Aan te stippen blijft hier nog een vruchtbare
wisselwerking tusschen politiek en kultureel flamingantisme. Gent, universiteitstad,
bleef een centrum van stille studie; doch tal van politieke hervormingsplannen die
de Antwerpsche volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer gingen verdedigen,
waren uitgewerkt door Gentsche intellektueelen. (Zie b.v. de invloed van het adres
der 75 Gentsche advokaten op de eerste Coremanswet 1873.)
De Vlaamsche politici waren weergalooze vechtersbazen. Geen strategen. Dat kan
gedeeltelijk door hun licht frondeur-temperament en hun lokaal partikularisme
verklaard worden. Maar essentieel door hun gemis aan een allesomvattende
levensbeschouwing, aan leidende idealen en aan dienende liefde. En de
kultuur-flaminganten waren vaak maar daadschuwe en wereldvreemde dillettanten.
Vuylsteke is dat gaan inzien rond de jaren zestig: Onder degenen, die der Vlaamsche
zaken genegen zijn of schijnen, hebben sommigen geene andere bezorgdheid dan
voor de taal- letter- en oudheidkunde. Zij maken romans, verzen, drama's, blijspelen;
bezingen de grootheid van het voorgeslacht of zoeken taalkundige en andere curiosa
op; worden gedecoreerd en leven en sterven als leden eener maatschappij van letterof tooneelbeoefening. Anderen wijden meer bepaald hunne aandacht aan de
volksverlichting en verzedelijking; zij schrijven volksboeken, verzamelen
volksalmanakken, maken elementaire werkjes voor het volk of vergenoegen zich,
hetgeen veel gemakkelijker is, die werkzaamheden aan te bevelen of toe te juichen.
Hun oorlogsgeschreeuw is: beschaving!
In 1862 moeten de katholieken het Willemsfonds verlaten: Vuylsteke en zijn
vrienden maken zich meester van het bestuur, sturen voor goed in anti-klerikale
richting. Hier triomfeerde meer dan de noodlottig gebleken opvatting van den
Flamenfreund Oetker, die uitgaande van de overtuiging dat niet gedichten en
redevoeringen

1.

Het fiasko der Leger- en Schoolwet-amendementen en de vermoedelijke lijdensgeschiedenis
der Hoogeschoolvervlaamsching zou wellicht een nieuwe reaktie uitgelokt hebben, ware de
oorlog niet gekomen.
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maar enkel de Vlaamsche kiezer de zege zou binnenhalen, de flaminganten op het
hart gedrukt had, dat ieder zich bij een der politieke partijen moest laten inlijven en
voor de Vlaamsche beweging in den schoot der partijen invloed trachten te winnen.
Het Klauwaerd en Geus van Julius Vuylsteke gaf uiting aan het verlangen van heel
een jeugd, die, gedegoûteerd van het miezerig opportunisme der klein-politiek en
met haar verhoogde belangstelling voor geestelijke waarden, streefde naar een
levensbeschouwing, die heel hun trachten en denken en doen omvatten zou.
Klauwaerd niet uit liberaal opportunisme; Geus niet om een partijmacht voor het
flamingantisme te winnen. Maar Klauwaerd-en-Geus, beide onafscheidbaar
verbonden, groeiend uit één levensbeschouwing, doorademd van één liefde, in één
dadenwil gebundeld.
Dezelfde opvattingen, maar van katholiek standpunt, heeft Dosfel de jonge
flaminganten voorgehouden. Door dezelfde geestelijke impuls liet Vermeylen zich
leiden, toen hij alle vensters van het vaderhuis wou opengooien om den
vernieuwenden storm van het individualistisch anarchisme door Vlaanderen te laten
waaien. Wij hadden hier enkel te konstateeren hoe de enge klerikale en antiklerikale
partij-antithese langzaam op hooger geestelijk plan gevoerd wordt. Dit verbreede
inzicht vermenigvuldigt en verscherpt de partikularistische afwijkingen. Toen de
oogen open gingen voor het innig verband tusschen Vlaamsche beweging en de vele
wijsgeerige, kultureele en sociaal-ekonomische stroomingen die de radeloos op alle
wegen haar levenseenheid zoekende XIXe doorwoelden, werd heel de strijd ook naar
flamingantisch terrein overgebracht. De partijpolitiek, op uitkijk naar
agitatie-middelen, had vaak het monopolium der Vlaamschgezindheid voor een of
ander fraktie opgeëischt. Maar de geestelijke nevenstroomingen trachtten den breeden
stroom van de Vlaamsche beweging naar eigen bedding te verleggen. Het Vlaamsch
program werd steeds herzien en gewijzigd; de bijzondere leus van de eene of andere
geestelijke, wijsgeerige, artistieke of sociale groepeering, moest natuurlijk het ‘primum
mandatum’ worden, waaraan heel de ‘flaminganterij’ dan maar ondergeschikt werd.
De Vlaamsche beweging was maar een propagandamiddeltje voor drankbestrijding;
een Vlaamsche studentenbond in zijn zuiverste wezen eigenlijk een liturgisch
kringetje. Naast een biefstukken-flamingantisme wil men thans zelfs een would-be
aristokratisch danspartij-flamingantisme lanceeren. - Maar die individualistische
uitwassen kenmerken een overgangsperiode. Omdat die specialisatie veelal maar
oppervlakkig dilettantisme was en uit nieuwsgezindheid voor bonte afwisseling
gezorgd werd, leidde zij niet tot duurzame splitsingen, verstarde zij niet in
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eenzijdigheid. En als positief gewin bleef de veelzijdige uitdieping van de Vlaamsche
gedachte, een belangstelling voor geestelijke problemen, die tot-nog-toe gevoelig
gemist werd in Vlaanderen. Zachtjes aan komt het provinciale, wereldvreemde
flamingantisme in kontakt met de moderne wereldstroomingen. Al hebben die
gewoonlijk veel van hun moderniteit verloren vóór zij Vlaanderen aandoen...
Wat hadden ze zich gedurende al die bewogen jaren van strijd en opstanding toch
stil en afzijdig gehouden, de West-Vlaamsche partikularisten. Wie de politieke
geschiedenis van de Vlaamsch-gezindheid schetst kan veilig hun groepje buiten
beschouwing laten. Maar ze zijn toch meer dan taalbewegers geweest, die niet zouden
begrepen hebben dat het er voor ons in deze tijden en vooral in den strijd tegen een
kosmopolitische civilisatie als de Fransche, niet op aan kwam een eigenaardig,
speelsch en kleurig volksdialekt maar een algemeene, voorname, georganiseerde en
zoo wijd mogelijk verspreide kultuurtaal te hanteeren. Voor de verwezenlijking van
de Groot Nederlandsche idealen hebben zij niet veel gedaan. Zij hebben ze veeleer
bestreden. Maar veel meer dan de Nederlandsche Congressen hebben zij Holland en
Vlaanderen nader tot elkaar gebracht. Hun zeer konservatief provincialisme had zich
vijandig tegen de indringing van de moderne levensstroomingen geweerd. Maar
indien de arbeid onzer geestelijke voorgangers ook voor Europa waarde heeft, dan
hebben wij dat toch enkel aan de West-Vlaamsche partikularisten te danken. Zij
hebben veel gesmaald op het politiek flamingantisme. Maar zonder de politieke aktie
zou de verfranschte staatsmacht hen wel gewurgd hebben, ondanks hun lieve
natuurpoëzie en frissche volkskunde. Voor de schadelijke eenzijdigheid van hun
streven en hun vele tekortkomingen op praktisch gebied sluiten wij de oogen niet.
Het partikularisme moest op een fiasko uitloopen. Waar zij zich tegen den geest der
eeuw verschanst hadden heeft het leven over hen gezegevierd. Maar hun zuivere
afkeer van romantische bombarie, hun naïeve liefde voor den heerlijken eenvoud
van bottende, groeiende, bloeiende natuurschoonheid heeft niet alleen de letterkundige
atmosfeer gezuiverd. Al is hij nog zoo hoog boven het groepje partikularisten
uitgegroeid, in hunne zuivere vereering voor het leven alleen wortelt de organische
natuur- en kultuureenheid, die eeuwig vruchtbare kracht van Rodenbach's geniale
menschelijkheid. Gezelle heeft maar waarde voor de Vlaamsche beweging omdat
hij Rodenbach's wegen rechtgemaakt heeft.
Voorjaar 1918.
W. Meyboom.
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Aprilsche Schelde
FLUIT-STOOTEN hard tegen den zerk der lucht
als stoel die veel schuift;
hooge wind; rook rimpelt, stuift
uit de geel schoorsteenen;
ginds 't water gebroken: als zilvren visch-schilfers.
De wolken sneeuw-verlicht;
er suist stoom;
reuk van stoom en olie,
bittere teer... Op mijn gezicht
warme mot-regen-doom
uit een schouw-pijp.
We moeten 't dulden: de lucht is rijp
en de lent brandt warm achter de Noordzee
als een kachel in een ver vertrek.
De wolken uit het Noord-West:
ijs-blauw; marmer-grijs, bolle tabak-pruiken,
zilvren en gouden buiken;
acetyleen-schijn verder op de Steenhouwersvest
en blauwe schaduw gauw over de Waterpoort.
Wind aan boord;
hoor, gonzende snaar is takel, is koord;
hel geplas aan de roode waterlijn
en een schuit tuimelt bruin;
schuim brandt nerveus aan het boefnet
als gesplinterd ijs en sneeuw-puin.
Nu moeten de nieuwe dagen
het glimmend tweegevecht wagen
over toren, stad en kruis;
April bouwt een storm-huis
en de nok vol vlagen;
roo, blauw pannen wit van hagel-gruis
en wolken met heldre schuim-kragen;
de Schelde is muisgrijs...

Karel van den Oever.
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Inleidende studies tot de geschiedenis van de Engelse handel met
Antwerpen in de middeleeuwen.
WIE de geschiedenis van Antwerpen doorloopt, moet getroffen worden door het
vroegtijdig verschijnen van Engelse kooplieden aldaar en door hun steeds wassend
aandeel in het handelsleven van deze stad. De veelvuldigheid, zowel als de inhoud
van de door hen verworven privileges, de gunsten, die de Magistraat hun bij herhaling
verleende, getuigen voor de hoge ouderdom en voor de aanzienlike omvang van hun
macht. Die lange reeks van vrijheden wekt de overtuiging, dat de Engelsen, naast de
Italjanen, Portugezen, Hanzeaten, een faktor van grote betekenis zijn geweest voor
de ekonomiese ontplooiïng van de wereldmarkt aan de Schelde. Daartegenover mag
het verwonderlik heten, dat zo weinigen hebben ondernomen, die faktor nauwkeurig
te beschrijven en zijn invloed te meten. In een ruimer verband zijn velen wel een
eindweegs in die richting gewandeld, maar de behoefte aan een stelselmatige
behandeling van die stof blijft nog steeds bestaan.
De trits van opstellen, welke hierna volgt, wil geenszins die behoefte bevredigen.
Twee eigenaardige elementen, Stapelkooplieden en Merchant Adventurers, kenmerken
de Engelse buitenlandse handel in de Middeleeuwen. Het leek ons een gewettigde
poging, door enkele aanteekeningen de aandacht te vestigen op het wezen van beide
groeperingen, op hun ontwikkelingsgang, hun plaats in de ekonomiese geschiedenis
van Engeland, en hun rol in onze gewesten, biezonder te Antwerpen, met de hoop,
aldus wetenschappelike belangstelling te prikkelen tot uitdiepen van het voorwerp
dezer inleidende studies.
Een vruchtbare aansporing tot gedegen werk te zijn, dit is de enige betrachting
van ons betoog.

Stapelkooplieden en Merchant Adventurers
Een juist begrip van de rol, die Stapelkooplieden en Merchant Adventurers in het
Engelse ekonomiese leven hebben gespeeld, is niet te wekken zonder voorafgaandelike
kennismaking met de momenten, wier samenspel de ontwikkeling van dit leven heeft
bepaald: het centraal gezag, het grondbezit en de steden.
Evenals in Frankrijk, is ook in Engeland uit de afbrokkelende leenroerigheid een
krachtig koningschap opgestaan. In beide landen was echter het weerstandsvermogen
van de territoriale machtheb-
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bers zeer ongelijk. De feodale Staat, zoals hij zich in Frankrijk van de Xe tot de XIIIe
eeuw vertoonde, miste de geslotenheid, die Willem de Veroveraar, op de eigen bodem
van de oude Heptarchie, na 1066 wist te handhaven als hoofdkenmerk van zijn
Anglonormandies rijk. In dezelfde geest, waarin ook de Siciliese dynasten het
Normandiese heersersprinsiep wisten door te zetten tegen de Longobardiese,
Grieks-Romeinse en Arabiese rechtsopvattingen in van de plaatselike volksgroepen,
organizeerde hij zijn wingewest als een uitgestrekte baronie, naar het voorbeeld van
de Normandiese hertogen, die in de veroverde Frankiese gouwen noodgedwongen
hadden leren verzaken aan de genootschappelike inrichting van hun voorvaderen ten
gunste van een centralizerende politiek.
Nochtans rechtte zich onder Willems opvolgers, vooral onder Stephen van Blois,
de door hem alleen beteugelde adel. Eerst nadat deze zijn krachten in een tijdperk
van anarchie heeft afgemat, zal Hendrik II weer ontzag voor de Kroon vermogen af
te dwingen. Dan wanneer nog in 1330 en in 1353 de Franse koningen, weliswaar
voorwaardelik, de onderlinge veten van hun vazallen als geoorloofd moesten
verklaren, kon Hendrik II niet alleen de militaire macht van de grondheren besnoeien,
maar, door strenge handhaving van het koninklik prerogatief, wetgeving en bestuur,
vooral de rechtspraak, volledig beheersen en zo door de Common law het bizondere
recht van ieder territorium verdringen. Alhoewel hij op bepaalde tijdstippen de leke
en geestelike rijksgroten tot raadpleging saamriep, helde zijn beleid voortdurend
meer over tot absolutisme, na zijn vernederend konflikt met de Kerk.
Het wederkerigheidsbeginsel, bazis van het leenroerig verdrag, moest op den duur
tegen zulk een toestand opsteigeren. Jan zonder Land zou de terugslag van die
geschokte loyauteitsverhouding tussen Kroon en vazallen hebben te doorstaan. Ten
slotte kapituleerde hij op 15 Junie 1215, door het bezegelen van de Magna Charta
Libertatum. Die vermaarde vrijbrief schiep weliswaar geen grondwettelike monarchie,
doch beperkte niettemin in zeer aanzienlike mate de Koninklike invloed. Van
vérstrekkende betekenis was in zijn tekst alvast de bepaling, dat de Koning geen
belastingen mocht heffen zonder goedkeuring van de Common council of the Realm,
buiten zijn inkomsten als opperste leenheer: auxilium bij ridderslag van zijn oudste
zoon, en huwelijk van de oudste dochter, losgeld bij persoonlike gevangenschap;
nooddruft op de reis, benevens de toevallige opbrengst van feodale voorrechten,
inzonderheid bij bezitswisseling en in de vorm van vruchtgebruik op erfgoed van
minderjarigen. In plaats van het servitium debitum of persoonlike dienstplicht trad
verder het scutagium, te bepalen door de Raad,
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terwijl schattingen (tallagia) degenen zouden treffen, die vrij bleven van schildgelden,
vooral de steden en de joden.
De Koninklike Raad zelf werd samengesteld uit hoge adel en geestelikheid, die
er zitting namen krachtens hun stand, en uit vertegenwoordigers van de gentry en de
stedelike burgerij. Verder zou een kommissie van vijf-en-twintig baronnen met alle
middelen waken over de strenge toepassing van de Magna Charta.
Wanneer naderhand Hendrik III de schattingen te zwaar maakte, dreef hij de steden
naar de baronie toe. Aangeleid door Simon de Montfort, knotte die koalitie, na een
verbitterde worsteling, het verzet van de Soeverein tegen de wassende macht van de
Common Council. In Julie 1264 vergadert deze voor het eerst als Parlement.
Van die nieuwe konstellatie weet Edward I buitengewoon behendig partij te trekken.
Vooraf bestendigt hij de inrichting van het Parlement. Dan tast hij de feodaliteit aan.
Hij opent de vijandelikheden met, naar het voorbeeld van Frederik II, door legisten
de Kroonrechten te laten vastleggen. De gedachte van het Staatsgezag, zoals het
Romeinse Recht ze koncipieerde, deed zich daarbij in aanzienlike mate gelden. Zijn
twaalfjarige strijd tegen de magnaten eindigt met de feitelike zegepraal van zijn
politiek: in 1290 erkent hij, alhoewel door een kompromis, alle vóór de kroning van
Richard I, in 1189, verleende immuniteiten; doch maakt tegelijkertijd krachtens het
Statuut Quia emptoris, het land tot vrije koopwaar, los uit het oude leenroerig verband,
mits deze enkele voorwaarde, dat de koper al de op de grond rustende rechten en
verplichtingen zou overnemen. Door zijn bedrijvigheid op staat- en publiekrechtelik
gebied is Edward I de stichter geworden van de Engelse nationale Staat, gesteund
op een evenwichtige verhouding tussen Koning en Parlement. Alleen zou Edward
III nog dit lichaam splitsen in Hogerhuis en Lagerhuis, aldus de drieëenheid
voltooiend, die de staatsrechtelike struktuur van Engeland doorheen heel de
Middeleeuwen en tot op onze dagen zou kenmerken1..
Voor territoriale machthebbers is in het raam van de nationale Engelse Staat geen
plaats. In politieke bedrijvigheid kan de adel derhalve geen uitweg vinden voor zijn
energie. Zo draagt hij deze over op ekonomies terrein, des te lichter, daar geen sociale
kastegeest hem weerhoudt van betrekkingen met de produktieve volkselementen en
bovendien het uitbaten van zijn grootgrondbezit een gewaarborgd sukses tegemoet
ging wegens de technies gunstige verkeersverhoudingen, gepaard met een sterke
bevolkingsaangroei. Onder die invloeden overschrijdt de grootgrondbezitter de
grenzen

1.

Prof. H. BRUGMANS, De Middeleeuwen, uitg. Wereldbibliotheek, blz. 149.
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van de naturaalhuishoudelike dekking der eigen behoeften. Steeds meer komt zijn
bedrijvigheid te staan in het teken van de geldhuishouding, naarmate zij doelbewuster
zich ontwikkelt tot een naar marktafzet gerichte overschotproduktie. Waar hij wol,
graan en huiden voortbrengt, met het oog op uitvoer, zonder voorafgaandelike
zekerheid over de verkoopprijzen, duikt tevens een spekulatief moment op.
Dit vervormingsproces van de leenroerige toestanden kent een nieuw stadium na
het losbreken van de pest in 1348. De horige arbeidskrachten sterven in massa uit.
Willen de grondheren zich niet beperken tot veeteelt, zo moeten zij noodgedwongen
het pachtstelsel aangrijpen, dat weldra, inzonderheid op de kloosterdomeinen, voert
tot manumissio van een deel der vroegere laten. De minst ondernemende lords
verkopen broksgewijs hun gronden en bevorderen aldus het ontstaan van een vrije
boerestand. Dergelike bezitswisselingen slaken immers de feodale banden tussen
horige en bodem en ruimen baan voor het vrije arbeidsverdrag. In het bewustzijn
van de massa verbleekt tegelijk het traditionnele onderscheid tussen heer en knecht.
Wanneer de sociale gisting van deze periode zich heeft ontladen in de boerenopstand
van Wat Tyler (1381), is de grondheerschappij voor altijd vernietigd en kan de
kapitalistiese landbouw onbelemmerd ontluiken.
Het afzetgebied, waarheen deze zijn produktie richtte, lag van oudsher in de steden.
Omstreeks het einde van de XIIIe eeuw, toen de geldhuishoudelike strekking in de
landbouw zich reeds begon af te lijnen, ontmoeten wij kerkelike en adelike
grootgrondbezitters als ijverige leden van de Koopgilde in plaatsen als Lincoln,
Ipswich en Preston. Dit belicht tevens al dadelik het verschijnsel, dat in het
middeleeuwse Engeland stad en platteland onmerkbaar in elkaar overgingen, dan
wanneer in hetzelfde tijdsgewricht het kontinent tussen beide een uitgesproken
sociaal-ekonomiese tegenstelling kent. Een typies onderscheid vertoont ook de
verhouding van stad tot stad. Tegenover de autarkiese, zoniet gesloten, dan toch
ruimtelik eng begrensde stadhuishouding op het vasteland, staat het vrije ruilverkeer,
dat de steden aan gene zijde van het Kanaal onderling verbindt door middel van de
Hanzen, en sinds de XIIe eeuw in altijd ruimer mate uitheemse handelsplaatsen bereikt.
Die stand van zaken is het gevolg van politieke ontwikkelingen. In Engeland zijn
deze steeds beheerst geworden door het centraal gezag, hebben zij steeds gestreefd
naar het middenpunt toe. Evenmin als de Staat, één in zijn drievoudige geleding,
feodale potentaatjes duldt, laat hij naar Reichsunmittelbarkeit verlangende
gemeentelike agglomeratie's ontkiemen. Rechtswezen, maat- en gewicht-
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stelsel heeft hij reeds vroeg gëunificeerd voor heel zijn gebied. Aldus hanteert hij,
door haar voornaamste faktoren, de verkeershuishouding zelf, in wier teken hij
trouwens zijn finantiën organizeert.
De besluiten, die de Koning uitvaardigt als opperste zegelaar van het verkeer,
zoals marktprivileges, prijsbepalingen, uitvoervergunningen, worden allengs
afhankelik van fiskale gezichtspunten. Na de verovering is het verpachten van de
rechtstreekse belastingen in zwang gekomen. Aanvankelik aan staatsbeambten als
de sheriffs. Dan weldra ook aan rijke burgers. De wijze, waarop die middeleeuwse
publikanen bijdragen ophaalden, verwekte bij de stedelingen alras de wens om het
beheer van hun geldelike verplichtingen zelf te voeren. Toen de grondbelasting
verdrongen werd door een belasting op het beweeglik vermogen, waartoe de steden
in verhouding hoger werden aangeslagen dan het land wegens het vervallen van de
tallagia, vond die wens zijn vervulling in het uitbreiden van het stelsel der Firma
burgi. De stad verbond zich ten opzichte van het centraal gezag tot het betalen van
een welhaast vast bepaalde rente, de Firma burgi, in vervanging van het persoonlik
aandeel van haar poorters in de rechtstreekse belastingen. In ruil voor die verplichting
schonk haar de Staat, van wie ook haar marktprivilege afstamde, het recht om naar
eigen willekeur te beschikken over de handelsvrijheid binnen haar gebied. In het
bestuurlik mekanisme van de Engelse eenheidstaat verschijnen de steden van dit
ogenblik af als kontroleurs van het verkeer, dat door heerlike beschikkingsmacht van
de monarch op hun markt is saamgetrokken. Mettertijd verscherpt zich dus hun
oorspronkelik karakter als nationale toevluchtsoorden; zij worden in ekonomiese zin
een nationaal instituut1..
De meeste steden dragen de uitoefening van hun duurgekocht monopool der gratia
emendi et vendendi over op de Koopgilde (Gilda mercatoria2.). Onder bestendig
municipaal toezicht verenigt deze al degenen, die willen bijdragen tot de Firma burgi.
Haar leden genieten in vergelding daarvoor het privilege van deelneming aan het
handelsverkeer en worden bovendien ontslagen van de tollen. Wij zagen, dat de
kerkelike en geestelike aristokratie van het omringende platteland vaak deel uitmaakte
van de Koopgilde; ook vrouwen nam deze op. Haar leden hadden verder het recht,
op alle plaatsen, waar de belangen van hun handel zulks vereisten,

1.
2.

Cf. Georg. BRODNITZ, Englische Wirtschaftsgeschichte, I, Jena, Gustav Fischer, 1918, blz.
101.
Over de Gilda mercatoria, zie vooral Alice STOPFORD GREEN, Town life in the fifteenth
century, Macmillan & Co, London and New-York, 1894, vol. II, blz. 190 vgd.
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zich saam te sluiten tot een Hanze, die optreedt als voortzetting van de Koopgilde
buiten de stadskreits en wel uitsluitend in Engeland zelf, nooit in de vreemde.
De bloeitijd van de Koopgilden valt in de XIIIe eeuw. Intussen heeft zich een
gespecialiseerd handwerk ontwikkeld, waarvan de veelvuldig geschakeerde behoeften
niet te klemmen zijn in het raam van de Gilda mercatoria. Was deze, in tegenstelling
met de gilden op het vasteland, een rad in het Staatsorganisme, in stee van de
belichaming ener lokale baatzucht, zo missen ook de ambachten in het Engeland der
e
XIV eeuw de karakteristieke trek, b.v. van de Vlaamse neringen: de wil tot volstrekte
zelfbeschikking over hun korpsaangelegenheden. Lang staan de ambachten onder
rechstreekse voogdij van het bestuur der boroughs; in laatste instantie hangen zij af
van het koninklik gezag, dat ingrijpt met verordeningen over werkwijze, maat,
gewicht, loonstandaard om, bij de offisiële erkenning van de ambachtsorganizatie
door de Pepperers' Act in 1363, ieder handwerker verplicht, over een korte spanne
zich aan te sluiten bij een craft naar zijn keus, onder verbod, in de toekomst enig
ander bedrijf uit te oefenen.
In haar zuiverste vorm ontmoeten wij de arbeidsorganizatie in Londen. Daar
kunnen wij ook best de differentiatie volgen, die allengs de nijvere bevolking splitst,
van 't ogenblik dat de rechtstreekse levering door de handwerker aan de verbruiker
geakkapareerd wordt door kleine ondernemers. Deze komen voornamelik op in zulke
bedrijven, die kunnen rekening houden met een ruim afzetgebied. Zij verdedigen
weldra in groep hun bizondere belangen. In Londen staan onder hen de handelaars
in levensmiddelen aan de spits; elders zijn het de warenhandelaars, zo in York, een
centrum van lakenweverij. Waar naast de ambachten de Koopgilde bleef voortbestaan,
heeft deze eerst de detailhandel verlaten ten gunste van het opwaarts strevende
prijswerk. Nu in het arbeidsverband zelf van de slijter zich het type van de
groothandelaar begint af te scheiden, groeit tussen deze aspirant-kapitalisten en de
patrisiërs der Koopgilde een belangengemeenschap, welke tot uitdrukking komt in
het aktief deelnemen van de homines novi aan het stedelik bewind, dat stilaan zowat
overal aan de plaatselike haut commerce was vervallen.
Meteen lijnt zich hier een laatste trek in het karakter der Engelse steden af: hun
inwendige geschiedenis vertrekt van een demokratiese ordening om uit te monden
in de heerschappij van een kapitaalkrachtige minderheid, terwijl elders, b.v. in
Vlaanderen, het proces in tegenovergestelde richting verloopt.
Het doorbreken van het kapitalistiese moment in heel het Engelse
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ekonomiese leven, sloopt dan op de drempel van de XVe eeuw definitief de
stadhuishouding. Een frisse drang naar ruimer arbeidsvelden beroert handel en
nijverheid. Hun intensieve en ekstensieve invloed op het verkeerswezen valt saam
met de strekking van de Kroon, om uit een stelselmatig aangewakkerde intercursus
het hoofdbestanddeel van de inkomsten te winnen, die de snel aangroeiende
staatsbehoeften moeten bevredigen, en zal de Engelse finantiën ten slotte ontvoogden
van partikuliere hulp.
Op deze achtergrond wensen wij tans een beeld te ontwerpen van wezen en bedrijf
der Stapelkooplieden en Merchant Adventurers.
Oskar de Smedt.

Het veelvuldige wonder
I. De Drang
ALOM ver af,
van de perken der kennis verwijderd,
van ons uiterste weten de grensrand over
waar de lichtlijn dijst,
onbestreken onzichtbaarheid,
wat onbesefte tover,
ongerepte transen,
ongewonden kransen,
bergt uw nachtelik grijs?
O de drang naar u die wij nagaan moeten!
Nauweliks vermoede,
van u gaat dit machtige porren uit!
waar de sluiers schuiven
van uws hemels huive,
of uit nieuwe gestalte het oude wonder wuift?
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II. De Ogenblikken
Strand, uw einder moet steeds wijken,
Zee die opdringt zonder ebbe,
nooit zult gij zijn lijn bereiken.
Uit oneindigheid gestegen
zwelling, moet gij altijd rijzen;
delling, gij moet altijd deinzen
naar oneindigheid genegen.
Aan de scheiding van uw zomers
toeven wij een korte wijle,
in de oever van 't beseffen
boren wij de donkere mijnen,
drijven op de stroom der dromen,
en verglijden in uw ijlen.
Kralesnoer der ogenblikken,
altijd praalt gij in het midden,
bij uw dagtaak witte slinger,
bij uw nachtwaak lichtend glimmen.

III. Het klare Aanschijn
Hoe zijt Gij ver en zo nabij!
Gij laat ons leven aan Uw zij
een spanne Uwer dagen
en loven Uw behagen.
Niets is Uw adel te gering.
Uw luister straalt uit alle ding.
Het nederige en broze
gunt Gij gelijk vermogen.
Een stap die op het kiezel kraakt
is, Heer, Uw vluchtige voet die naakt;
woord Uwer lippen, 't nooit verdroten
nachtregenlied der watergoten.
Een droppel die op 't vallen staat
leent Gij het licht van Uw gelaat,
en in Uw klare ogen
vond geen zich ooit bedrogen.

Antoon Jacob.
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Servaes en zijn serie schilderijen over het boerenleven
DE groote beteekenis van deze serie buitengewoon schoone en waardevolle werken
ligt in hetgeen er in staat uitgedrukt over de verhouding van de ziel tot God. De rest
is bijzaak. Het leven der ziel is een daad Gods, maar - hier zit een dubbel mysterie
- een in vele opzichten van onzen kant vrijwillige daad Gods.
Principiëeler en belangrijker, voor ieder zonder uitzondering, kan dus nooit een
vraagstuk zijn, dan dàt naar bovengenoemde verhouding tusschen God en de ziel.
Het is het telkens en telkens terugkeerende vraagstuk bij alle godsdiensten niet
alleen, maar ook bij alle wijsgeerige en maatschappelijke stelsels, in alle werken van
kunstenaars.
Gelijk ieder mensch zijn eigen gezicht heeft, zoo heeft hij ook zijn eigen zieleleven,
wel aan dat van anderen soortgelijk, maar toch onderscheiden individueel.
Vandaar dat de zielsopenbaring van ieder, die een ontwikkeld en dus meer dan
plattegrondsch inwendig leven leidt, altijd iets eigens heeft, waardoor het oude en
gemeenschappelijke vraagstuk nieuw en belangwekkend wordt voor wie bezig zijn
met dezelfde problemen.
Het zoeken nu naar de oplossing van deze problemen is voor velen een moeilijke
taak, tengevolge van ongeoefendheid in het denken over het bovenzinnelijke, ten
gevolge van door opvoeding bijgebrachte vooroordeelen, ten gevolge van praktische
bezwaren tegen noodzakelijke gevolgtrekkingen.
Dit laatste maakt, dat voor degenen, die God boven twijfelingen en onzeker zoeken
verhief, de plicht dan ook bestaat, ieder in zijn kring en op zijne wijze, zich uit te
spreken, om anderen te helpen.
Die plicht rust op alle redenaars, op alle schrijvers en schilders, die in merg en
been katholiek zijn, en de stamelperiode te boven kwamen. Een groote, innerlijk
gebrek lijdende massa heeft hun hulp van noode.
Het werk van Servaes nu is een onschatbare aanwinst voor het geestelijk bezit niet
alleen van zijn volk, maar ook voor wie buiten de grenzen er van wonen - de kunst
spreekt een wereldtaal.
Maar schilderwerk is voor de menigte, zoodra het onder de oppervlakte komt, een
boek in vreemde taal, en heeft dus overzetting noodig.
Zulk een vertaling van Servaes' serie uit het leven der boeren
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wil ik hier beproeven, maar met zekeren angst toch. Is éénmaal aandachtig bezien
van het werk wel voldoende? En een schilderij is een vreemd boek! Op één blad staat
van alles dooreen!... Op volledigheid maak ik dan ook geen aanspraak. Als mijne
vertaling maar iets zegt, en daarin trouw het oorspronkelijke weergeeft, dan ben ik
tevreden.
Dit wonderlijk schoone werk van Servaes lijkt me een boek in drie deelen te zijn,
welke ik, anders dan hij, achtereenvolgens heb te behandelen. Het eerste gaat over
den mensch, het tweede de omgeving van den mensch, het derde heeft tot opschrift:
het Mysterie.
Servaes geeft in deze serie werken een voorstelling, welke plaats in het zieleleven
van den eenvoudigen man, God en Gods-dienst innemen, of liever kunnen en moeten
innemen. Want evenals de Kruisweg zijn ook deze schilderingen niet beschrijvend,
maar verlangend en zuchtend naar het niet gevondene.
De groote beteekenis nu van hetgeen hij in het godsdienstig leven als wensch uit
en als eisch stelt, ligt hierin, dat hij de eenvoudige boerenmenschen daarvoor niet
uit hun ‘doen’ haalt; hij laat ze zóó als ze zijn, en weet dan te zeggen, hoe ze, uiterlijk
niet veranderend, inwendig konden wezen.
De boerenbevolking is door hem niet als een verstompte bende gezien - wat ze
ook niet is - evenmin als door hoogere belangstelling boven hun stand en boven de
werkelijkheid van hun leven vergeestelijkt; neen, die menschen zijn wat hun kleeren
en omgeving zeggen dat ze zijn. Hij behandelt die lieden niet als een buitenstaander,
ze van buiten af en van verre bekijkend. Ze zijn hem gemeenzaam; ze zijn uit zijn
kring en omgeving; hij hoort onder hen thuis; hun leven is zijn leven; wat hij kon en
moest wezen als Christen, konden ook die menschen zijn.
Servaes spreekt dus over bekenden, over zijne gelijken - wat is ook het verschil
tusschen schepselen tegenover den Oneindige! - hij spreekt over zich zelf.
Juist deze eigenaardigheid, deze volkomen eenvoudigheid en natuurlijkheid in de
voorstelling van landelijke lieden, zonder eenigen nadruk te leggen, op hun
maatschappelijke positie, dit indeelen van den schilder zelf in hun kring, maakt al
aanstonds hetgeen hij van hen zeggen gaat waarschijnlijk, het wekt de
nieuwsgierigheid om te vernemen, wat hij omtrent het inwendige leven van die
menschen en omtrent de mogelijkheden bij hen op godsdienstig gebied heeft te
vertellen. Had Servaes deze boerenfiguren, tot abstracte soortvoorstelling gemaakt,
ze neergehaald of geïdea-
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liseerd, hij had zich ook tot een abstract publiek van over de wereld verspreide
kunstzinnige enkelingen gewend, en zijn werk had niet de groote, de algemeene
beteekenis, die het nu heeft, nu het iets te zeggen bedoelt tegen iederen eenvoudige,
over de verhevenste en noodigste dingen, over de verdieping en veredeling van het
leven door God in den Godsdienst.
Een waarachtige verdieping ligt er in de houding dier lieden. Ze blijven niet
onverschillig, nemen geen gewilde gelegenheidspose aan, waarbij de linksheid, de
leegheid van houding en weloverwogen woorden verraadt. Ze gaan op in de heilige
dingen. Het besef van voor God te staan doet hen met nederig ontzag het hoofd
buigen en stil zijn.
Een sacrament, een H. Doopsel, een eerste H. Communie van hun kind, het
huwelijk, zijn voor hen ontzagwekkende geheimen, waarover ze nadenken,
waartegenover ze zich klein en onwaardig voelen. Het zijn geen uiterlijke formaliteiten
in hun leven als Christen, maar heel hun ziel is daarmede gemoeid, zoozeer zelfs,
dat van die menschen, herhaaldelijk zoo met het heilige in aanraking gebracht door
den godsdienst, niet is te veronderstellen, dat ze buiten deze verheffende gelegenheden
een leven zullen leiden in God-vergetenheid en laagheid.
Neen, het leven dier lieden is werkelijk en blijvend verdiept. Van buiten zijn ze
boeren, van binnen zijn ze Christenen.
Vervolgens in het wezen, in de houding van die menschen ligt de Vrede, het
zegelmerk van het waarachtige Christendom der ziel, de pax van Jezus.
Ze zijn wel vol van de geheimen, en worden er wel telkens door getroffen, maar
ze zijn zoo gewend aan het ingrijpen Gods, en zijne onzichtbare wonderen, dat het
zien er van hen niet meer vermag te ontstellen. Geen twijfel of aarzeling komt bij
hen op, geen ontzetting ook voor het bijzijn van den Schepper. Hunne ziel is hier in
de atmosfeer, waarin ze gewend is te leven; ze ademt hier vrij en voelt zich niet
beklemd. Ook de dood is wel, vooral in het leven der eenvoudigen en goeden, een
pijnlijk gebeuren, maar zelfs aan den dood zijn hunne zielen gewend, en een
ontmoeting met den dood wekt gedachten en verlangens, die veel leed verzachten
en in een ramp Gods goedheid doen zien.
Verdieping van gods-dienstig leven laat den boer in zijn evenwicht doordat het
niets onnatuurlijks hem opdringt. Doet een boer aan politiek en hangt hij den geleerde
uit, met den boer is het gedaan, zijn kiel past hem niet meer. Maar legt hij zich toe
op inwendig leven, dan is een andere houding in het dagelijksche leven niet noodig;
alle zoeken naar al wat opzien kan baren, overdreven
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belangstelling voor maatschappelijke positie zijn hierbij zelfs uitgesloten. Opgaan
in heilige zaken veredelt hem wel, maar brengt hem niet tot - voor zijn stand overbeschaving of onnatuurlijke verfijning.
Den boeren van Servaes, hoe ook geestelijk verheven, staat de kiel nog goed: hun
houding en doen zijn natuurlijk; ze blijven thuis hooren in de nederige woning.
Het tweede deel van mijne Servaes-vertaling handelt over de omgeving en bepaaldelijk
de natuur. Dit deel zal kort zijn.
Servaes ziet de huiselijke omgeving en de natuur in den, hem toen eigene,
gemoedstoestand van de voorgestelde personen; alles staat in denzelfden toon, van
vrede en verheffing.
Dit lijkt nu wel heel eenvoudig, maar feitelijk is het iets dat zeer opmerkenswaardig
is, en dat met den overigen inhoud van het werk een bewijs levert voor Servaes'
gezonde begrippen over godsdienst en huiselijk leven en tegelijk van zijn waarachtig
kunstenaarschap.
Als iemand op een of andere manier eenige verheffing doormaakt, bij voorbeeld
een arbeider wordt een bekwaam voorman in vakaangelegenheden, dan komt hier
bijna onvermijdelijk uit voort, een gevoel van standverheffing, en behoefte aan
huiselijke omgeving die hooger staat dan waarin hij tot nu toe verkeerde. Slaagt hij
hier niet in, dan voelt hij dit als een onrecht.
Nu bestaat er geen wezenlijker en ook geen hoogere verheffing dan die van het
inwendige godsdienstige leven. En het was dus eenigermate begrijpelijk geweest,
als Servaes die veredeling van den plattelandschen man beschrijvend, hem geplaatst
had in ietwat geïdealiseerde omgeving, welke medewerkte om zijn begrip van
verheffing duidelijk te maken.
Servaes echter doet dit niet. Vooreeerst heeft hij dit hulpmiddel niet noodig, om
zijne bedoeling te zeggen. En vervolgens het zou een verkeerd middel geweest zijn.
Hij wist en wilde zeggen, dat ieder mensch juist in zijne omstandigheden en in zijne
omgeving zijn leven kan veredelen en verdiepen door den godsdienst, zóó dat hij
voor andere zaken de belangstelling hebbend die noodig is, van binnen opgaat in
hoogere dingen, en daarin zooveel vrede en vreugde vindt, dat niets hem uit het
evenwicht brengt, dat alles hem, als gave van God, schoon wordt.
Daarom laat hij de simpele arbeiderswoning arbeiderswoning blijven, maar legt
er den geest der menschen in, eenvoudig en rustig, huiselijk intiem, een tooneel van
vrede en onwereldsch geluk.
Men zou kunnen zeggen, dat niets zoo objectief is als de natuur;
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maar toch is de invloed van de natuur zeer subjectief. De indruk door een of andere
plek op ons gemaakt, is voor het allergrootste gedeelte afhankelijk van ons binnenste.
Is het verschil al te groot, dan heeft er tusschen ons en de natuur een toenadering
plaats; we zullen zelf wel wat toegeven, maar op den duur gaan we de dingen zelf
anders zien dan te voren. Het uitbundige gaat ons rustiger lijken; wat somber was,
wordt geheimzinnig, vol gedachten, bovenzinnelijk, enz.
Een schilder heeft dit nog in hoogere mate dan wij gewone menschen. De aard
van een voorval of een geestestoestand door hem in bepaalde natuuromgeving
geplaatst, weerspiegelt zich in die natuur - of de ‘schilder’ moest geen schilder zijn,
of een arbeid hebben verricht, waartoe hij op dat oogenblik niet in staat was.
In bijzonderheden de overeenstemming in Servaes' werk na wijzen tusschen
godsdienstig leven en natuur, gaat hier niet. Wie het werk ziet, lette er op en zal het
vinden. Sterk sprekend zijn bij de kindercommunie de tintelend bloeiende boomen
met hun teedere weelde rond de dorpskerk.
Derde deel. Het Mysterie. De wijze, waarop een schilder uitdrukking geeft aan ‘het
mysterie’, is een afdoend middel om zijn aanleg te meten. Banale lieden berusten in
hetgeen onder hun zinnen valt, vragen niet verder, en vinden ook geen aanduidingen
van verborgene krachten.
Ieder niet-oppervlakkige loopt overal vast tegen het mysterie. En hoe hooger
aangelegd en meer-eischend zijne natuur is, des te meer zal de drang naar dat mysterie
hem vervolgen, om het overal te zoeken en overal na te wijzen.
Artiesten zonder dien drang, ze mogen dan schrijvers, musici of schilders zijn,
verdienen den naam van artiesten niet, en aan hun werk ontbreekt de essentie.
Maar voor wie buiten het Katholicisme staan, wordt dit mysterie een uiterst vaag
begrip. Niet meer weten ze eigenlijk, dan dat er meer dan stoffelijke krachten bestaan,
dat er in de wereld een macht werkzaam is, boven al het gekende verheven.
Een bekend slachtoffer van deze rustelooze jacht naar het vormlooze mysterie is
onze ongelukkige en toch zoo hoogbegaafde Matthijs Maris, die schilderend niet
anders deed dan wijzen op het ongrijpbare mysterie, waar heel de natuur vol van is
en dat heel het leven der menschen beheerscht. Daarvoor zette hij meestal menschen
en dingen in een mist, die het reëele onreëeler maakt, en zelf, schoon gedaanteloos,
meer wordt gezien dan wat ze geheimzinnig in zich bergt.
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Een ander, maar minder pijnlijk zoeker naar het mysterie is Bosboom, die het nawees
vooral in kerven, echter alleen in de bouwvormen.
Een Katholiek staat anders tegenover het mysterie. Het is voor hem niet zoo vaag
en vormloos als voor anderen. Het mysterie is God en de goddelijke werking in de
wereld en vooral in het leven der menschen.
Die goddelijke werking kent hij in zeer positieve, vaststaande feiten, zoodat hij
zich geen fantastische verzinsels zelf uit hoeft te denken, om over het mysterie te
spreken. Hij kent Christus, den God-Mensch, hij kent de heilige Kerk, de genade,
de sacramenten, enz. Een Katholiek, die vage geheimzinnigheden noodig heeft om
over het mysterie in de wereld te spreken, geeft blijk zijn geestelijken rijkdom niet
te kennen.
Servaes staat ook hier op vasten bodem. Zijn doel was, op het mysterie te wijzen
in het leven der eenvoudige landbewoners. En dit doet hij op zeer tastbare en zeer
aangrijpende wijze. Zóó zelfs, dat heel het leven dier menschen in het mysterie gezet
is en er in opgaat. De stoffelijke realiteit van hun bestaan doet hij wel niet vergeten
maar zien als één met het mysterie, er volkomen van doordrongen. Maar het
onderwerp waarover hij spreekt, is alleen het mysterie.
Die menschen bij voorbeeld, bij den Doop van het kind, zijn vol van het mysterie,
waarvan ze getuigen zijn: ingetogen en eerbiedig buigen ze het hoofd. Het wonderbare
licht in de kerk, dat bij het huwelijk het altaar en omgeving in gloed zet en tot een
verrukking van met licht verzadigde kleuren maakt, is een overweldigend beeld van
het waarachtige mysterie, vóór het altaar voltrokken, waar het goddelijke licht de
zielen vult, ze doordringt, en deel doet hebben aan de zuivere vreugde, die van God
in den mensch stroomt.
Servaes spreekt niet minder opzettelijk dan Matthijs Maris over het mysterie, maar
hij wist er een vorm aan te geven, en het is voor hem niet alleen een mysterie van
onbekendheid, maar een mysterie van waarachtige realiteit, een mysterie van leven,
een mysterie van vreugde.
Wat is eigenlijk in deze voorstellingen van Servaes het mysterie, waarop hij wijzen
wil als op de macht, die zulk een grooten invloed heeft op het leven dier eenvoudige
menschen?
Servaes staat hier op zuiver katholiek standpunt. Zijn mysterie is iets reëels, het
is God, werkend door zijne genade in de ziel van die menschen. Het is het H. Doopsel,
de H. Communie, het Huwelijk en de zekerheid dat na den dood de eeuwigheid volgt.
Licht, kleuren, enz. zijn bijkomstige hulpmiddelen; het mysterie ligt in de sacramenten
en den dood van den Christus.
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Ik kan nog verder gaan: Servaes staat hier niet alleen op zuiver katholiek standpunt,
maar zijne houding tegenover het vraagstuk van het goddelijk mysterie in de Kerk
is zelfs die der meest eenvoudigen onder de geloovigen.
Hiermede bedoel ik dit. In dit mysterie van goddelijke werking neemt hij ook den
priester op. Hij ziet in hem alleen zijne waardigheid; en al wat de priester bij de
uitoefening van zijn ambt doet, is voor hem een ingrijpen Gods. Zoo staat hij
onkritisch tegenover het persoonlijk aandeel van den priester in zijn dienstwerk. Bij
het Doopsel staan alle personen in natuurlijke houding, alleen de priester niet; ze
zijn allen verdiept in het geheim; de priester alleen niet. Hoe komt dit? De priester
hoort voor Servaes tot het mysterie, aan diens persoonlijk denken en doen heeft
Servaes niet gedacht. Bij het huwelijk is de priester opgelost in het mysterie van
licht, dat het priesterkoor vult. Het is geen persoon meer, maar een deel van het
mysterie.
Zelfs smakeloosheden en kermisachtige prullen op het altaar waren niet in staat
den artiest te schokken en in verzet te brengen tegen den persoon van Gods dienaar.
Heel het altaar met al wat er op en er bij is, neemt hij mét den priester op in het
mysterie, zoodat slechts dat mysterie gezien wordt en niets meer hinderen kan.
Gelukkig mensch, die zóó de wereld bekijkt! Toorop had anders gedaan. Dit ware
ook goed geweest. Maar het kinderlijk geloof van Servaes is toch stichtend en doet
wel in onzen vreemden tijd.
Een pastoor zeide: ‘Servaes was vroeger een goed schilder, het is jammer dat hij
dien kruisweg gemaakt heeft.’
Het eerste deel van dit gezegde begrijp ik nu, nadat ik Servaes' boerenserie gezien
heb.
Het tweede deel, aangaande den kruisweg, was een vergissing van den pastoor.
Ik eindig met den oprechten wensch, dat de hier besproken serie werken van
Servaes veel meer dan ze nu zijn, gekend, en ook naar waarde geschat mogen worden.
Want ze zijn ongemeen schoon en verheven. Servaes heeft zonder eenigen twijfel
den schoonsten Vlaamschen Arbeid der laatste eeuwen geleverd.
Middelharnis.
Th. Kwakman.
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Kronieken
Nederlandsche letterkunde
Over Geerten Gossaert en de christelijke ethiek.
DEZE kritiek is een zeer late, maar psychologisch nu gekozen om het verscherpt
moment waarin Vlaamsche Arbeid leeft: het ethisch moment. Christendom is te
verwerpen zonder ethiek en christen kunst leeft van eigen ethiek; de leefbaarste
poëzie van Bilderdijk is samen te stellen uit zijn christelijke poëzie, niettegenstaande
zijn protestantsche rhetoriek. Zijn ‘Gebed’ (1796) blijft van deze meening een bewijs.
Dit bewijs is in Geerten Gossaert veel sterker door te trekken, want juist Geerten
Gossaert is in zijn Experimenten gebleken een laat-verfijnd uitlooper te zijn van
Bilderdijksche ethiek, waar deze ethiek een christelijke is. En mag deze ethiek nu
voor den hollandschen tijd christelijk-historisch zijn, meer als een staatswaarde dus
dan als een zuiver-cultureele, in Experimenten is zij deze laatste uitsluitend uit
gemoedsdrang, al blijft zij gemend door de verstandelijke teugels waaraan
Christelijk-Historisme voorzit. Gossaert is een geestelijke naklank van Bilderdijksche
ethiek, maar van verbazende verfijndheid, die ontroering geeft bijna alleen uit
christelijke ethiek; klassieke vorm bij hem is daarvan slechts de noodzakelijke
veruitwendiging; het is de materieele ‘verpakking’ der christelijke idee die aan die
‘verpakking’ een onvermijdbare voorstelling gegeven heeft; wie alleen die vorm
accepteeren wil met uitsluiting der ethische kern heeft alleen waardeloosheid. De
Tachtigers die altijd de ethiek ‘verdoemelijk’ vonden als factor van schoonheid,
kunnen daarom zeer moeilijk Gossaert's Experimenten onbevangen aanvaarden; waar
ze erkenden gaven ze tegenspraak, want het was gewilde of onbewuste erkenning
van ethiek als element eener schoonheid. Gossaert's Verloren Zoon, zijn Stervende
Landman, zijn Sinte Barbara, wat zijn die gedichten anders dan vloeibare
christelijkheid waarvan de geestelijke wortel ethisch is? Hun objectief natuurbeeld
verheldert altijd tot een geestelijkheid met christelijke omtrekken en vergezichten:
de laatste ontroering is niet natuurlijk maar christelijk. Dus is deze ontroering een
ethische. Maar een ethische van het hoogste bewustzijn zooals bij Bilderdijk, Vondel,
Da Costa, Gezelle, Van Langendonck.
De algemeene menschelijkheid vermengd met de christelijke ‘Sehnsucht’, de
‘Unruhe zu Gott’: deze was bij Goethe niet aanwezig; ik herhaal, bij Goethe was
deze afwezig; Goethiaansch humanisme, zonder daarom God-loos te zijn, heeft eene
andere verhouding tot God; hieraan ontbreekt de actieve onrust als menschelijke
prikkel naar een christelijken God; Faustiaansche onrust was maar natuurlijke
naprikkel van Verloren Paradijs en geen uitdrukkelijken zin van Gods-behoefte;
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minder behoefte aan God dan aan de menschheid had in werkelijkheid Goethe; zijn
ethiek was een vooral van evenwichtige en daarom harmonieuse, naturalistische
omtrekken, een mit redlichem Gefühl; ook zijn vorm moest, klassiek, het uitknipsel
zijn eener persoonlijke verhouding tot zijn eigen ethica; dit soort onrust had Goethe
nooit, zelfs niet het alles overwegend ethisch verlangen naar God, dat uit een vers
b.v. van Van Langendonck of Geerten Gossaert, ieder oogeblik losbreekt; daarom,
waar Goethe een Kerstlied dicht of de Hellevaart van Jezus-Christus bezingt,
aanvaarden wij deze christelijke poëzie minder goed dan Vondels Altaergeheimenissen
of Stalpart Van der Wielen's Gulde Jaer's Feestdagen: ‘Die Bothschaft hör ich wohl,
allein mir fehlt der Glaube.’ Het humanisme heeft Goethe's ethica zoover verlegd
dat zijn tijd zonder tegenspraak zijnerzijds sarcastisch zeggen mocht: ‘Auch in Gott
entdeck' ich Fehler.’ Op zulk terrein is Goethe's humanisme a-christelijk en zelfs
zijn diep-menschelijke Zu-Eignung bevredigt niet. Bilderdijk, de om zijn
Dordtsch-synodale kerkschheid sterk aangefloten Bilderdijk, zal met een gedicht als
het Gebed, het winnen op Goethe's klassieke levensharmonie, al moet hij het aan
dezes voeten afleggen op het stuk van algemeen-menschelijke levensruimte.
Niet Bilderdijk's kerkelijk Godsgeloof - want dan ook christelijke ethiek - is oorzaak
eener innerlijke inkrimping bij hem van levensruimte, maar weeral het rhetorisch
klassisisme zijner voorgangers dat Bilderdijk als een chaos met zich meesleepte en
dat elke christelijke norm ‘een pruik opzette’. De bruikbaarheid van ditzelfde
Bilderdijksch kerkelijk Godsgeloof - want dan ook christelijke ethiek - is nu verbazend
gebleken bij een dichter als Geerten Gossaert, die evenveel zedelijke waarden omzet
als Bilderdijk in zijn tijd. Zelfs zijn grieksch-heidensch Euphoreon is een
verchristelijkt-ethisch Okeanos en zijn Discedit nebula is christelijke eeuwigheid
die begint aan een zeer gewoon dagelijksch zee-strand. En De Zuiderling: christelijk
Paradijs-heimwee. Die ethischkristelijke hartstocht bij Gossaert heeft schoonheid
voortgebracht, zooals Job, Mozes, David, Jesaja schoonheid gaven uit ethisch
Godsgevoel; Augustinus' gemoedsrichting in de Confessiones - de ethische hartstocht
- was niets anders. Is dan nog de concrete ethiek van een positieven godsdienst
onverteerbare geestelijkheid als hindernis tot schoonheid? Is de ethica der Hervorming
een beletsel tot schoonheid geweest in de Geuzenpsalmen? Het tegendeel is waar.
Ethische ongezondheid als bij Van de Woestijne, die in elk gedicht moreele zelfmoord
pleegt en de bron bevuilt waaruit zijn eigen levenswater vloeit, vernietigt de
aanvoeling van een schoonheid; bij een mooi tuin-beeld dat valt heeft de aanschouwer
slechts attentie op dien val: de schoonheidsindruk is weggenomen; aldus bij de
Modderen Man; de praktisch volbrachte erfzonde in den decadentsten graad.
De ethische ongezondheid van Van de Woestijne heeft mij ‘van walg gelescht’.
Maar een vers van Geerten Gossaert - die begint waar Van de Woestijne eindigt brengt hooger ethische ontwaking, ook voor de gemeenschap.
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Uit Sinte Barbara is deze eindstroof:
‘Rust hier in 't koele avonduur
Des levens eenen korten duur,
Tot gij ook ter bestemde tijd
In stil verrukken opgetogen
Zult opslaan de verbaasde oogen
Schouwende Eeuwigheid.’

En bewonder hier middeleeuwsch-christen ethica die griekschklassiek is!
Nu valt de zedeles zoo uit voor den christen - in onze casu: den katholieken - artiest
dat deze nooit bij andersdenkenden om zijn christen ethica recht verkrijgt; in poëzie
vooral niet; poëzie die ‘veredelt’, doet aan ‘deugd’ en zonder gezonde ethica gaat
dat nooit; persoonlijke mislukking wijst op gebrek aan talent bij den dichter, wijst
echter niet naar inhaerente onbruikbaarheid van ethiek, evenmin als Godsgeloof
onbruikbaar wordt door bijgeloof. En toch wordt de christen kunstenaar - (volgens
een Haagsch Vlaming heeft deze een Papouamentaliteit) - in onzen nieuwen tijd
geëlimineerd om een schat die dezelfde was bij Vondel en Milton. Sidney was
philosophisch en schreef in zijne Apology for Poetry: ‘Deze argumenten zullen door
weinigen verstaan en door nog minder toegegeven worden,’ want Sidney heeft
bewezen dat de poëzie, meer dan welk andere kunst of wetenschap, de ‘deugd’
aankweekt en dit ging voorzeker niet zonder christelijke ethica die in de XVIe eeuw
de zijne was. Ik laat nu het ‘menschelijke-zonder-meer’ en het mooi
psychisme-tout-court aan hun hachelijk lot over.
Karel van den Oever.

Kroniek van Noord- en Zuidnederlandsche literatuur.
KRONIEK van Fraaie Letteren is goden-maal als de critische schotels afwisselen; en
een reeks boeken biedt de afwisseling die elk lezer wenscht om diversiteit van smaak.
Een boek als Oubollige Poëten1. van Lode Baekelmans is geen slechte inzet op de
reeks die na-volgt. Baekelmans toch is gecharmeerd geweest door de versmade Muze
van oud-nederlandsche XVIIe eeuwsche zelfkant-poëten en heeft ze een oogenblik
onder hedendaagsch licht gebracht; meer om de revelatie dan om studie, meer om
een oogenblik van aandacht dan om een diep-gaande bezinning op hun persoon en
inhoud, zooals Kloos - trouwens zeer langdradig - als een ‘daad van eenvoudige
rechtvaardigheid’ deed met andere oud-hollandsche XVIIe eeuwers. Baekelmans
wenscht niet dat er meer van hem geëischt wordt dan de bio- en bibliographische
aanduiding die hij gaf; erkenning van zelf-aangeduide beperking is hier verdienste
waar anderen hun beperking als volheid aanzien en voor de critiek dan ook slechts
onmacht toonen. Vluchtig met

1.

Oubollige Poëten, door LODE BAEKELMANS, uitgave Mercurius, Antwerpen.
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anecdotischen vinger heeft Baekelmans gestalten aangewezen zooals Maantje van
den Burg, Pieter de Neyn, Jacob Campo Weyerman, Jan Goeree, Gijsbert Tijsens,
Jan de Regt, wier werk zelf-kantig vastzit aan de nederlandsche literatuur. Baekelmans
heeft een deur geopend op een nagenoeg onbekend kamertje onzer oud-nederlandsche
letteren, waarin straks de geleerde letterkundige criticus noodzakelijk en gemakkelijker
binnentreedt.
Van soortgelijke rehabilitatie, maar deels bloemlezing uit lyrisch werk, en deels
historisch-literaire studie met dieperen academischen zin is het boek van Dr G.J.
Hoogewerff, Joannes Stalpart van der Wielen1., de XVIIe eeuwsche priester-dichter
wiens Extractum Catholicum, alhoewel soms hinderend door het al te ruim
ethisch-religieus betoog, veel minder als apologie rhetorisch blijkt dan der
zuidnederlandsche strijd- en tijdgenoote Anna Bijns': Refereynen; Hooft- en
Vondelbloei hebben destijds Stalpart dood-geschitterd; de Amsterdamsche
Renaissance van Vondel, rijk gedrapeerd in fraze en franje, en het voornaam, galant
humanisme van de Muiderdrost verdrongen door hun geniaal concentrisme Stalpart
naar lager rang; Vondel's concentrisme was inderdaad gansch zijn leven
Amsterdamsch; als invloed-hebbend poëet had hij een plaatselijk zeer middelpuntig
evenwicht; zooiets verklaart mede ook klassieke beroemdheid, waar ook Hooft op
zijne individueeler wijs locaal evenwicht zocht in zijn ‘Muiderkring’. En nu is het
afwisselend pastoorschap van Stalpart wel eenigszins schuld - en als verklaring van
ongekendheid voor een deel te aanvaarden - aan zijn weinig klassieke populariteit:
opvolgens had hij geestelijke bediening te Rotterdam, Delft, Schiedam, Utrecht; hij
verbleef in Zuid-Nederland en Italië; verscheidene zijner werken gaf hij naamloos
in het licht en de beoefening der letterkunde bleef in hoofdzaak een apologetisch
strijd-middel: zijn roomsch priesterschap stond vooraan. Zijn verschijning moest,
door dit alles, wel literair iets bewegelijks en vlottends blijven, zonder doordringende
weerklank in de onderscheiden plaatselijke middens waar hij opvolgend leefde; rond
Vondel en Hooft, literair ankervast, deed de tijd vereering en waardeering aanslibben;
Stalpart's levensactie kon hem zelfs niet de gelegenheid geven tot aanvoeling met
de kringstroomingen rond Vondel en Hooft, zoodat hij zelfs van hen geen ‘geestelijk
kind’ kan genoemd worden; tot op heden is Stalpart een XVIIe eeuwsche on-populaire
- maar nationale - ‘out-sider’ gebleven. Wat Stalpart als nationaal dichter voor Noorden Zuid-Nederland beteekent heeft Dr J. Hoogewerff uitmuntend aangeduid; Cats'
populariteit bleef een Zeeuwsche, Gezelle's Nederlanderschap een
dialectisch-west-vlaamsche, echter Stalpart - en hier is de zoo graag besproken
aansluiting met Gezelle geheel afwezig - erkende geen recht voor de
Reformatie-scheiding tusschen ‘Noordzij’ en ‘Zuidzij’ en bleef in zijn poëzie in het
geheel niet uitsluitend ‘hollandsch’ voelen; als hollandsch Katholiek aanvaardde hij
de Hervorming nooit en liet, over de klapmutsen der Synode heen, de
cultureel-religieuse

1.

Joannes Stalpart van der Wielen, door Dr G.J. HOOGEWERFF, uitgave Paul Rrand, Bussum.
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eenheid van Noord- en Zuid-Nederland positief voortbestaan; Antwerpen, Leuven,
's Hertogenbosch drukten zijn boeken, Stalpart schreef daarbij een zeer zuivere,
gemeenschappelijke, algemeen-nederlandsche taal. Was het niet Gezelle, en nadien
Verriest, die de Zuid-nederlandsche herwordingsgedachte, zelfs ook de
Noord-Nederlandsche cultuur, in de naaste toekomst afhankelijk stelde van het
west-vlaamsch behoudsgezind provincialisme?
Ik ga hier over tot een dichter wiens persoon, werk en tijdsomgeving ik nader heb
aangeduid in Van Onzen Tijd (jrg. XIII); de Stille Delling was toen juist van hem
verschenen; nu gaf hij ons Uren van Eenzaamheid1., een poëtisch oorlogsproduct.
Om Arnold Sauwen rechtvaardig te beoordeelen moet men hem onmiddellijk
beschouwen als een der reeds zeer oudere overgangs-dichters uit den idyllischen tijd
der ‘Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle’, waartoe de betreurde Prosper van
Langendonck een korte wijl behoord heeft; Victor de la Montagne en Theophiel
Coopman waren zijn naaste vrienden. Overgangsdichters hebben de pijnlijke roeping
een nieuwe tijd voor te bereiden; deze nieuwe tijd moest na '80 in Vlaanderen er een
worden van grooter, onmiddellijker natuurlijkheid, bevrijd uit het rhetorisch,
klassisistisch korset. Fijnere kleindichters deze ‘dei minores’; de teere pastel-kleur,
miniatuur-Theokrietische landelijkheid, maneschijn en rozegeur, kabbelende beekjes;
op zijn beurt heeft Van Nu en Straks deze zwakkere speelgoedachtige kunst vernietigd,
heel makkelijk, want Van Nu en Straks had de individualistische drang der
anarchistische menschelijkheid; de klein-burgerlijkheid van '80-figuren als Gentil
Antheunis, Henri Baelden, Hilda Ram, Theophiel Coopman, Servaes Daems en de
eenigszins vroegere Hiel, was niet bestand tegen het oer-krachtig individualisme der
Van Nu en Straksers; zelfs Pol de Mont werd door Vermeylen geschrabt. Sauwen is
uit dien reeds zeer ouden tijd overgebleven, laat me zeggen: zedig en eenzaam; als
dichter mist hij geheel actueele aansluiting; hij heeft daarvan bescheiden inzicht. In
Uren van Eenzaamheid genieten we de vroegere, gezellig-warme, gemoedelijke,
romantitisch-landelijke atmosfeer uit De Stille Delling; toch is stellig de hoeveelheid
dichterlijke inhoud barokker en minder homogeen als in De Stille Delling; ik vermoed
zelfs rhetoriek en zwakke romantiek; want de oorlogsverzen zijn de minst mooie en
absoluut niet meer gangbaar. Limburgsche landelijkheid: dit is Sauwen. De cyclus
Rond het Dorp gaat melancolisch langs de zielslijn van Langs het Maasdal en De
Stille Delling; ik geloof echter dat we de boeren-idylle Zander de Bijwolf - evenzeer
als de boerenidyllen van Pol de Mont en de Klavertjes van Hilda Ram - slechts
historisch kunnen noteeren. Onze tijd heeft andere nood en andere expressie.
Tusschen Arnold Sauwen en Pol de Mont is er, door vroeger werk van dezen
laatsten, een zeer verwante betrekking; de bucolische landelijkheid van Sauwen biedt
overeenstemmingen met de Mont's frissche Lente-
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Uren van Eenzaamheid, door ARNOLD SAUWEN, uitgave L. Opdebeek, Antwerpen.
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sotternijen1., waarvan zooeven een volksuitgave verscheen. De Mont's eclectisme
heeft altijd meer schitterende oppervlakte gehad dan innige diepte en om het
vorm-diletantisme der Fladderende Vlinders hebben we voorheen deze poëzie van
hem verworpen. Waar Emmanuel De Bom tevreden was om de eerste werkelijke
‘artiest’, waren wij ontevreden om de ethische leegte en het puristisch formalisme
van dit boek; en nog. Maar we houden de hand over Lentesotternijen als het echtste
boek van hem; alleen bij Andersen en in Des Knaben Wunderhorn bedroomt men
deze sprookjesachtige lente-atmosfeer; zinnelijk-lyrische natuur: geheel
Lentesotternijen is dit: voor en na de Mont ken ik geen vlaamsch literator die evenveel
zinnelijke gevoels-intensiteit der natuur bereikte; Gezelle vergeestelijkte meer de
natuur; hij was minder uitbundig, maar meditatiever, maar vol innerlijker,
menschelijker diepte; pantheistischer de Mont, maar Katholiek Gezelle; Gezelle
beminde God in de drapeering der natuur; de Mont's natuur-zinnelijkheid had aan
haar zelf genoeg; toch doet Gezelle's eereprijs ons niets onthouden aan wat de Mont
als ‘natuur-dichter’ toekomt. En nu sta ik een oogenblik stil aan de verhouding der
Van Nu en Straksers tegenover de Mont die toch als ‘Sturm u. Dränger’ de stoep
heeft schoongevaagd vóór het Vlaamsch Huis; de eigenaardige frischheid der
Lentesotternijen kan niet als literaire waarde buiten gesloten worden door
Hegenscheidt's parodie in Starkadd waar Claribella bedoeld werd; hier was beslist
miskenning, waar erkenning behoefde. Niet later Vermeylen in zijn Lettres
Néerlandaises deed eerherstel waar hij uiterst-correct de waarde van de Mont
op-zich-zelf aanvaardt, want vooraf diende schuldbelijdenis der gansche Van Nu en
Straks-generatie, wat ook bij De Bom en Van de Woestijne afwezig bleef. En dan
namelijk erkenning der immoraliteit in 1893: het systematisch dood-zwijgen van de
Mont. Een vluchtige terugblik over Van Nu en Straks heen naar '80 doet ons hier
onmiddellijk een bijzondere waarde in de Mont erkennen, na een oorlog waarin het
provincialisme ‘sneuvelde’. De Mont's cosmopolitisme deed in Zuid-Nederland reeds
rond '80 de intellectueele grenzen inzinken rond de vier kanten van België en was
algemeen-nederlandsch van expressie en actie, waar, helaas, Gezelle een
west-vlaamsche provincialist bleef, wiens particularisme Noord en Zuid taalkundig
niet nader bracht. Er is groote intellectueele behoefte onder ons om deze verdienste
van de Mont gangbaar te maken, nu meer en meer het Zuid-Nederlandsch intellect
de richting neemt van een algemeen-nederlandsch internationalisme; Verschaeve,
Dosfel, Jacob, Vos, enz. orienteeren algemeen-nederlandsch. En nu eerst krijgt de
Mont - meer dan Vermeylen - van dien kant bekeken, ethische beteekenis voor ons
ras.
Nog in deze kronijk over de Lof-litanie van den H. Franciscus van Assisië2. door
Marnix Gijsen: een religieus-poëtische poging of beter een katholiek-modern gedicht
van het jongste zuid-nederlandsch expres-

1.
2.

Lentesotternijen, door POL DE MONT, volksuitgave, Mercurius, Antwerpen.
Lof-litanie van den H. Franciscus van Assisië, door MARNIX GIJSEN, uitgave De Sikkel,
Antwerpen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

113
sionisme. Het is katholiek individualisme dat vooreerst niet kerkelijk te gebruiken
is en dit minder dan Vondel's gedicht op St. Franciscus Xaverius dat kerkelijker
verband houdt; maar glasheldere katholieke levens-oprechtheid heeft deze ‘litanie’
niet minder als Claudel's Corona benignitatis anni Dei; niets ontroerender dan een
jonge katholieke ziel die extremistisch-modern voelt en verstandelijke nood heeft
naar het christelijk ideaal van Sint Franciscus; onder dien jeugdigen aandrang
verdraagt de ziel niet de versleten lompen der afgedragen vormen: Marnix Gijsen
gaf daarop verjongde Franciscus-uitbeelding. Het expressionistisch individualisme
dezer uitbeelding is meestal niet kerkelijk, want meestal niet onmiddellijk aansluitend
aan dogma, moraal en liturgie. Gijsen's aanspreken van den H. Franciscus gebeurt
met zelfstandige beeld-indrukken die in hun kern zelf geen noodzakelijk verband
hebben met een of andere klassieke deugd of persoons-eigenaardigheid van
Franciscus; wanneer wij bidden in het kerkelijk Litanie van het het H. Sacrament:
‘Allerzuiverste maaltijd, ontferm U onzer’ of ‘Gezegende Drinkbeker,’ dan is deze
uitbeelding onmiddellijk ontstaan uit de Heilige Zaak zelve; daarentegen Marnix
Gijsen's uitbeelding als Bloedende Geranium, Nachtelijke Vuurpijl, Bloemenpyramide,
Zomermiddagzon, Alte Weise van hemelheimwee, Zee, bid voor ons dwazen, hebben
geen direct ‘franciscaansch’ verband van het beeld tot den Heilige m.a.w. zijn niet
noodzakelijk ontstaan uit de franciscaansche materie; het zijn zuiver-persoonlijke
beelden die alleen waarde hebben van den individualistisch-katholieken dichter tot
den H. Franciscus; en daarom geen kerkelijk litanie. Het is jammer dat de
franciscaansche geestelijkheid daardoor beschadigd werd namelijk de
klassiek-geestelijke atmosfeer der franciscaansche overlevering; maar Marnix Gijsen
zelf bleef in zijn eigen gevoel tegenover de figuur Franciscus een jong katholiek
dichter aan wiens zeer bizondere moderniseering wij de voorkeur geven op elke
andere ‘bondieuserie’, al is die kerkelijk.
Jozef Léonard teekende mathematische ‘enluminures’ voor deze Franciscus-Litanie;
voorop aangemerkt: geene franciskaansche innerlijkheid, ook niet ‘interpretatie’ van
het geval; inhoud en beeld-lijn zijn persoonlijk verzelfstandigd; Léonard teekent
a-katholiek; op zichzelf echter zeer merkwaardig omdat zijn physisch cubisme liever zou hier expressionisme staan - niet het voorwerp ‘an sich’ vernietigd heeft,
maar behouden; het is synthetisch cubisme waarin het natuurobject in oorspronkelijke
waarde aanwezig is; een ‘retour’ dus naar néo-impressionisme; niet onnaannemelijk
nu Picasso weer schildert als Ingres. Daarom een eigenlijk cubist is Leonard niet;
daartoe is hij nog te ‘inhoudsvol’: want echt cubisme speent zich van allerlei
objectieve inhoud, zooals allegorie, godsdienst, literatuur; aan deze drie zedelijke
waarden heeft Leonard getracht - naar eigen wijs - ‘expressie’ te geven; hij heeft een
geestelijke inhoud sterk individualistisch veruitwendigd; dynamisch de ‘Totalität
des Seins’; de cubistische omtrek bij hem is niet noodzakelijk; de inhoud immers
dekt denvorm; het schoon-gevoel gaat niet van den cubistischen omtrek uit maar van
de hoeveelheid waar-
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neembare psychische expressie. Het eigenlijk cubisme - dat niet slechts den
natuur-vorm maar ook den geest-inhoud vernietigt (denk aan de religie-schijnwaarde)
is zich-zelf een beeldend doel en zulks mathematisch-esthetisch; men is nu juist geen
cubist om het toevallig gebruik van afgeknotte vormen. Want dan ware Toorop dit
zeker door zijn laatsten Kruisweg.
De bruikbaarheid van dit néo-cubisme is voor kerkelijke doeleinden daarmede
vergroot, wat trouwens - zooals ik zei - reeds Toorop's toepassing in zijn Kruisweg
aangetoond heeft; het echt cubisme toch dat door mathematische, abstraheerende
verstrakking der vormen het natuurbeeld willekeurig verwijdert, is voor
Roomsch-katholieke kerkelijkheid zonder toekomst; het beeldend middel bestaat
hier op zich-zelf en wordt eigen doel; wij weten: het natuurmoment-zonder-meer is
schadelijk, ook voor kerkelijke kunst; bij den kerkelijken artiest gaat het ook om een
innerlijken zielsstand: zielshouding heeft nu Léonard zeer voornaam, toch weeral
een super-individualistische die hare geestelijke gestemdheid niet uit den Roomschen
bijkorf haalt; christelijke pseudo-kleur-photo is van zelf-sprekend uit den booze maar
de verstoring van innerlijk evenwicht, namelijk van subject tot object, met uitsluiting
van dit laatste, is het evenzeer; cubisten doen dit, Toorop deed het voor de poëzie
van Miek Janssen in zoogenaamd katholiek werk; niet dat Léonard zulks evenveel
deed: hij verstoorde alleen maar de christelijke objecten Franciscus en Kerk door
zijn hyper-subjectivisme dat absoluut geen rekening hield met den Roomsch
Katholieken Heiligen Geest; de franciscaansch-geestelijke atmosfeer - die een
kerkelijke werd - heeft hij vervangen door individualistische vergeestelijking van
het object; zijn expressie kwam te veel uit hem, te weinig uit den geest der Kerk
waartoe de H. Franciscus behoort. En hier weerspreken we cubisten die ‘religie’ in
de Beeldende Kunst slechts willen beschouwen als verwerpelijke schijn-waarde:
een traditioneele sta-in-den-weg voor onze geestelijke behoefte; dit is bar, zeer bar!
De doelmatigheid in de kunst is niet esthetisch zich-zelf, maar is God; wel de
verbeeldende stijl-voorstelling ondergeschikt aan den verbeelden inhoud, niet
omgekeerd: zoo teekende Servaes zijn Kruisweg; de schoonheidsontroering moet
ethisch blijven, dus uit den inhoud, en Michel Angelo's Genesis in de Sixtijnsche
Kapel heeft hoofdwaarde én uit de kerkelijke inhoudsopgave én uit de innerlijk
gebeelde geesteshouding van Michel-Angelo tegenover deze. Daarbuiten kan men
zelfstandigen stijl bereiken, een Beeldende Kunstzonder-meer; het intuitieve cubisme
dat eigenlijk mathematische begripswetenschap is, geledigd van het natuur-object,
heeft ook het geestelijk object verwijderd; de ethische kern viel daarmee weg: het
Katholicisme is voor haar een schijn-bestanddeel: een te-veel in de kunst der Gothiek
en Renaissance. Hier is uitsluiting van God en daarom van Eeredienst; practisch:
onbruikbaarheid van dit soort cubisme voor het Roomsch-Katholiek Geloof. En kan
nu Léonard een ander maal zijn mooi cubistisch ‘expressionisme’ roomsch-katholiek
inhoudsvoller maken - want inhoud heeft hij - met vermindering van eigen
persoonlijke geestelijkheid,
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zijn spiritueele doelmatigheid zal met ernst aanvaard worden door onze Katholieke
Gemeenschap.
In deze kroniek ook nog een woord over Van Onzen Tijd, de Amsterdamsche jonge
katholieke revue die, na een onaandoenlijk sterfbed, gisteren aan super-mandarinisme
der leiding overleed. Een eere-saluut aan Maria Viola: de schrijfster der fraaie
inleiding op de Alberdingh Thijm-bloemlezing en van zoo menig fijne kunst-critiek,
waardoor zij, onder de hollandsch-schrijvende vrouwen, deze is die met de meest
zuidelijk-voorname gevoeligheid de vlaamsche cultuur begreep en liefhad.
Geestelijke verruiming en moderner inzicht is de katholieke critiek haar
verschuldigd; naar het voorbeeld van Thijm heeft zij de katholiek-belletrische banier
het liberale kamp ingedragen, waar bewonderd werd.
Mgr Van Cooth zaliger in De Katholieke Gids en Schaepman in De Wachter waren,
reeds bij de stichting, de een weerbarstig en de ander wantrouwig aan de nieuwe
grenzen; Maria Viola, C.R. De Klerk, Eduard Brom, Albertine Smulders, Binnewierts,
de nu betreurde Th. Molkenboer, e.a. hebben door Van Onzen Tijd deze vernieuwing
van katholiek geestelijk leven doorgezet; men kan nu opmerken dat tusschen het
critisch werk van Mgr Van Cooth en dit van de jonge Katholieken een enorme afstand
ligt; zulks valt wel zeer gunstig uit, o.a. voor de gevoelige geestelijkheid van Maria
Viola; door historische vergelijking is het nu ook duidelijk hoe Schaepman, die zich
in baloorigheid vereenzaamde, eigenlijk nooit een katholiek artiest geweest is; en nu
we toch van ‘overwonnen standpunten’ spreken, moet Dr Geurts die Everts'
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde herinricht, de laatste bladzijden er van
- welke eenigszins weigerig staan tegenover Katholieke Modernen - gaan kalfateren.
De vlaamsche jongeren die in Vlaamsche Arbeid schrijven behouden een historische
herinnering aan hun meewerking aan Van Onzen Tijd; geen hollandsche periodiek
stond hen meer nabij: door gevoelens, door inzichten. Er waren mooie,
algemeen-nederlandsche oogenblikken toen Amsterdam en Antwerpen in Van Onzen
Tijd met katholieke weelde zich uitspraken; het ‘land der effen tabbaarden’ dat soms
zoo moeilijk het ‘land der gepluimde mutsen’ begrijpt, kan in veel jaargangen van
Van Onzen Tijd nagaan: een stuk katholieke cultuur van Noord- en
Zuid-Nederlandsche eenheid. En hier was Maria Viola steeds het gelukkig bindteeken.
Niets laat voorzien dat de met koude hersens geschreven Beiaard van Gerard Brom
deze taak kan voortzetten, zelfs niet met de oratorische meewerking van een voornaam
‘vlaamsch volksvertegenwoordiger’.
Jammer was het dat, toen Van Onzen Tijd haar leidster Maria Viola kwijt raakte,
het politiek cerebralisme daarna hoogvloed kreeg en de levende literatuur meer en
meer verdrongen werd; het uitbundiger Zuid-Nederland voelde zich tusschen die
wijsbollige hollandsche staatkunde niet huiselijk meer en trok zich - helaas, niet altijd
vrijwillig - terug. Toen is Van Onzen Tijd aan ongeneeslijke ‘dorheid des gemoeds’
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gaan lijden en was het einde te voorzien. ‘Laat den Held rusten’ zeggen we Carlyle
na.
We bleven in chronikale achterstand, schreef ik niets over De Witte1. van Ernest
Claes. Onze goede geloofsbroeders in Noord-Nederland moeten van zelfs zich weer
gaan ergeren aan de ‘homo naturalis’ die De Witte heet, zooals ze zich geërgerd
hebben aan den ‘homo carnalis’ Pallieter, waarvan het brevet der uitvinding, na Sint
Paulus, aan den Redemptorist Stocks toekomt; en de Jezuiet Gielen zal daaropvolgend
De Witte wel de broek afdoen in Boekenschouw; De Witte zal ondervinden dat de
‘kwabbernoten’ van vader, moeder, schoolmeester en pater ook ergens anders
transcendentaler navolgers hebben. De katholieke innerlijkheid van Roomsche
Hollanders verdraagt niet de familiariteit met gewijde zaken; het is algauw ‘gebrek
aan eerbied’, en vooral ‘profanatie’; dit religieus purisme redeneert zeer ver en diep:
Timmermans' Kindeken Jezus in Vlaanderen, dat we hier naast ieder meditatieboek
zouden lezen tot onze stichting, heet ginds een ontstichtend boek omdat er, evenals
bij Katharina Emmerich, psychische tekortkomingen zijn in de behandeling der
allerheiligste figuur van O.L. Vrouw. Dat wil zeggen dat Charlot en Pallieter, waar
ze beiden het hebben over beevaart-souvenirs, allerminst gevoegelijk zijn, en ook
dat De Witte zich moeilijker redden zal dan Pallieter, die eigenlijk door onpersoonlijk
idealisme, uitbundige verliefdheid op de natuur, grooter philosophischer aanleg en
verfijndheid van artistieke smaak veel vergoelijkt wat elders door geestelijke
perversiteit onaannemelijk is; Pallieter is daarnaast een diletantisch intellectueel die
zelfs Gezelle kent en Palestrina speelt op zijn ‘viool’. De Witte daarentegen is in den
regel, als hij geen fatalistische ongeluksvogel is, een a-moralistische kempische
niet-deug, zonder ooit een greintje berouw of echte religie; hij teert uitsluitend op
de brutale grap, neemt een grof loopje met gewijde zaken, kwelt het ouderlijk gezag,
plaagt schoolmeester, pater en pastoor en maakt van den Mechelschen Catechismus
een bespottelijke caricatuur; er blijft maar éen verontschuldiging: dat hij een vrucht
is van het Belgisch opvoedingssysteem in Vlaanderen. Daarom zal dit jongste, geestige
letterproduct de faam der vlaamsche plattelanders niet hooger voeren. Eén critische
herhaling blijkt vooral noodig, namelijk, dat De Witte 'n ferme ‘geus’ is. Ware
Charlot's vlaamsche kwezel-familiariteit met de heilige zaken des Geloofs hier maar
aanwezig, graag zouden we die verontschuldiging gebruiken; bij De Witte is het
echter eenvoudig een verregaand gebrek aan eerbied in de kerk, aan den biechtstoel,
onder de catechisatie, tegenover godvruchtige voorwerpen; ‘welk een Roomschheid!’
kan oppervlakkige Dr Colenbrander weer schrijven. ‘Wie de grap doorkijkt en de
moreele ondergrond aanvoelt krijgt geen hoogen dunk van het godsdienstig onderricht
in Vlaamsch-België, noch der intellectueele waarde van zijn onderwijs, noch van de
pedagogische degelijkheid der zuid-nederlandsche ouders. Ja; Ludovicus Verheyden
is een doortrapt guitje die de ‘werken

1.

De Witte, uitgave Vlaamsche Bibliotheek, Antwerpen.
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van barmhartigheid’ slechts ‘onnoozelheden’ vindt, zich gruwelijk verveelt onder
de H. Mis, de waarde zijner eerste Communie slechts afmeet aan een nieuw costuum
en wel eens ‘pater’ zou willen worden, alleen om ‘de menschen van Sichem te
overdonderen met hel en vagevuur’; tusschen De Witte en zijn ouders is er geen
opvallender verband dan het regelmatig ‘ros krijgen’ en geen ander vorm-van-liefde
dan de vrees; De Witte heeft geen grooter plezier dan het beetnemen van
Jan-en-alleman; Arm Vlaanderen beweegt er naast in de figuren van pastoor Munte,
een missiepater, een onderwijzer, een goed-lummelsche vader en moeder, wat vage
dorpelingen en de noodige schoolrakkers van-het-zelfde-snit. Van een niet-katholiek
schrijver zooals Baekelmans zouden we niet de helft dezer ‘profanatie’ aanvaarden
zonder de ‘contra-fidem’-tendenz scherp te critizeeren...
Prettig en vermakelijk is Claes genoeg; het eeuwig plezier zonder dramatische
smart is echter ook in dit verhaal aanwezig zooals in Timmermans' Pallieter; op het
einde dringt de onwaarschijnlijkheid zich op en gelooft men minder. Wie Jaapje van
den pittig-hollandschen Jacob van Looy gelezen heeft, zal de psychische
veelvlakkigheid van dit weeskind prefereeren op De Witte; atmosferische
bezonkenheid uit een Haarlemsch Weeshuis, die zoo rustig en getemperd aansluit
bij de Camera obscura; niet een reesempje grappen, maar de burgerlijk-hollandsche
levenstafereelen van een weeskind, waarin toch ook het smakelijk-moppige niet
ontbreekt; en dan is Jacob van Looy ook meer daarin een visie dan een verhaal...
Claes ware goed te praten wanneer hij door een ‘voorwoord’ den lezer hadde
meegedeeld hoe hij langs een omweg het belgisch systeem in beschuldiging wilde
stellen; maar ook dat ontbreekt.
Het is oirbaar deze kroniek te sluiten op de Jaarlijksche Boekenschouw1. van Pater
Gielen, O.J. De ascetische tuchtroede van dezen hollandschen zedenmeester werkt
beslist gemoedzuiverend; ook gemoedsverwarrend: dan is hij ook sterk on-artistiek
en alles zoo wat naar een los systeempje van luk-raak. Critisch nergens moreele
synthesis; elk vonnis een ‘lieu commun’, en dikwijls een ‘à peu près’. Er was behoefte
doorheen die rammelende Boekenschouw den solieden gouden draad te zien der
Roomsche zedenleer; meeninkjes als ‘slecht’, ‘geschikt’, of ‘niet veel bijzonders’
zijn veel te goedkoop voor het critisch nederlandsch publiek. En de moreele
vergissingen: Van Lennep's onschuldige Ferdinand Huyck wordt gerangeerd onder
de zielsgevaarlijken; echter het geïndexeerde Klaasje Zevenster krijgt ongeveer ‘carte
blanche’! Historische abuizen: de Demi-Vierges van Marcel Prévost, staan allergekst
in het oeuvre verward van den XVIIIe eeuwsche abbé Prévost d'Exiles, de schrijver
der Histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut; ook de boeken der Van
Limburg Brouwer's, vader en zoon, zijn als twee-personen-in-een-god
dooreengeknoopt. Men bijt op zijn lippen bij het commentaar geprikt op Timmerman's
fijnste werkje: Juffrouw Symforosa. ‘Verliefd-

1.

Jaarlijkschen Boekenschouw, uitgave Malmberg en Teulings, te 's Hertogenbosch.
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heid die geen ongelukken veroorzaakt’. Figurez-vous, Messieurs, zou Daudet eindigen.
Ergens is er spraak van de ‘gecastreerde editie’ van Sienkiewick's Quo Vadis, wat
onweerstaanbaar doet denken aan.... Elders heet het zoo maar los-weg dat Romain
Rolland geen ‘rasschrijver’ is; ho-là, là! Er is ook een opgave der bijzonderste
tijdschriften waarin de zuid-nederlandsche niet worden vernoemd: Vlaamsche Arbeid
en Dietsche Warande... nooit van gehoord! Waar Pater Gielen zich dikwijls waagt
aan literaire uitspraken, wanneer er nood is aan moreele, doet hij altijd als een Jezuiet:
zeer on-artistiek. Er is een troost te weten dat de Roomsch-Katholieken in Holland
Pater Gielen's arbeid niet overal ‘au sérieux’ nemen.
Karel van den Oever.

Duitsche letterkunde
Het eeuwige heimwee.
LAAT mij beginnen met het slot mijner vorige kroniek (Vl. A. X, blz. 271): De dichters
en schrijvers zijn altoos de herauten van een nieuwen tijd, de wegbereiders der
toekomst, - zij, in schijn, de naïeve kinderen, zijn de geestelijke vaders van de
komende geslachten.
Zóó bezien zijn de mannen van den Graalbond de ware voorloopers van al degenen,
die thans in de Duitsch-sprekende landen schrijven en spreken over 's menschen
verhouding tot het bovennatuurlijke.
De mannen van den Graalbond hielden vol, dat de katholieke letterkundigen hun
eigen weg moesten gaan, strevend naar het ware, goede en schoone, zonder zich te
bekommeren over lof en blaam der nietkatholieken. Reeds de naam, dien zij tot
symbool van hun arbeid gekozen hadden, duidde erop, dat zij aansluiting zochten
bij de groote romantiek. Het was te voorzien, dat zij zouden moeten strijden en lijden
voor hun ideaal. Want in de dagen hunner opkomst (1893-1900) zwoer de groote
menigte nog bij het naturalisme en waren de Russen en Noren bezig, tooneel en pers
te veroveren. Richard von Kralik en Franz Eichert hielden vol, dat geen heil moest
worden gezocht in geschipper of gelaveer, dat niemand zich bekommeren moest over
tegenspraak en bestrijding in de groote joodsche en anti-katholieke persorganen. Ook
uit eigen kring kregen der leden van den Graalbond veel leelijks te hooren over hun
opzettelijk isolement. Daar waren zelfs geloofsgenooten, die in de starre
vasthoudendheid aan de beginselen des geloofs, eene bedreiging zagen voor de
ontwikkeling der nieuwe kunst. Doch wijlen Paus Pius X bemoedigde hen en scheef
hun: ‘Terecht ontkent gij, dat de godsdienst, die toch onze geheele beschaving heeft
voortgebracht, en, omdat hij den geheelen mensch omvat, ook het geheele leven des
menschen beheerschen moet, geene betrekkingen onderhoudt met de schoone kunsten;
of dat door den bezielenden adem van den godsdienst, die ons toch het volmaakte
en onbegrensde ideaal der schoonheid verschaft, de vrije beweging van den
dichterlijken geest verlammen zou, terwijl deze eerder er door versterkt en aangevuurd
wordt. Gelijk evenwel in God het schoone
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één en hetzelfde is met het ware en het goede, daarom beweert zij terecht, dat in de
christelijke poëzie de schoonheid der kunst verbonden moet wezen met den glans
der waarheid en der zedelijkheid, ja, zelfs beiden dienen moet; dat dientengevolge
door den letterkundigen arbeid niet enkel naar een speelsche voldoening voor den
geest, maar naar blijvende vrucht van algemeen nut moet worden gestreefd.’
Sinds het einde van den wereldoorlog schijnt in de Duitsch-sprekende landen de
belangstelling voor romantiek-religieuse, mystisch-ascetische kunstuitingen sterk
toe te nemen. En hierdoor komen de schrijvers er eerder toe, hun werk, dat aan die
belangstelling beantwoordt, toe te vertrouwen aan de pers.
Wilhelm OEHL, een der Graalbond-genooten, heeft in het voortreffelijke weekblad
Das neue Reich (Weenen, redacteur Dr JOS. EBERLE) uiteengezet, hoe verschillende
verschijnselen op geestelijk gebied wel tot zulk een gevolg leiden moesten. In
duizenden en duizenden zielen is het eeuwige heimwee aangewakkerd, - het heimwee
dat altoos iets beters verlangt dan de dingen dezer aarde. Onbevredigd blijft het hart,
al spannen wij voortdurend onze krachten in, om welvaart en vooruitgang voor de
maatschappij te winnen in stoffelijken zin. De wereldoorlog is de grootste
ontgoocheling geweest voor hen, die alle heil verwachtten van de ontplooïng der
menschelijke krachten. Misschien wel het meest in de Duitsch-sprekende landen,
die het zwaarst hebben gevoeld, hoe de menschelijke berekeningen van kracht en
overwicht feil gingen trots de inspanning van zoekers en vorschers, van techniek en
soldatendom.
Zooals de enkeling die zwaar beproefd wordt, als vanzelf zich richt tot God, zooals half-geloovigen en twijfelaars bij de nadering van den dood toch weer de
smeekende handen uitsteken naar de hulpvaardige Kerk, - zoo doen ook de natiën
in stervensnood. Hare beste zonen, hare kinderen die weer vooruit willen op den
levensweg, zoeken naar genees- en heelmiddelen. Is het wonder dat zij dan altoos
weer den blik wenden naar Haar die, sedert negentien eeuwen, de woorden en lessen
der openbaring en overlevering trouw bewaard en in daden belichaamd heeft?
Het op ende op moderne uitgevershuis Hyperion-Verlag (München), geeft een
boekenreeks uit onder den naam Jedermanns Bibliothek. Weet ge wat het tweede
deeltje bevat? De Exercitia Spiritualia, de geestelijke oefeningen van Sint-Ignatius!
In zijn boek Vom Spaltwerk der Gedanken noemt de beroemde Berlijnsche geneesheer
en natuurwijsgeer Schleich, deze geestelijke oefeningen een bewonderenswaardige
school van geestelijke en zedelijke zelftucht. De protestantsche dominé Dr ALBANI,
die sindsdien tot de katholieke Kerk overging, gaf een vrije bewerking van Ignatius,
oefeningen in zijn boek: Vierzig Tage in der Wüste. Ein Gang sich selbst zu finden.
Tien jaren geleden zou zooiets in Duitschland bijna onmogelijk geweest zijn.
Ook voor de katholieke mystiek van de middeleeuwen in den nieuwen tijd herleefde
de belangstelling buiten kerkelijke kringen. Het Insel-Verlag te Leipzig - volstrekt
niet katholiek gezind - geeft een reeks
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boeken uit onder den verzamelnaam Der Dom, bevattende werken van
katholiek-middeleeuwsche mystieken. Terecht zegt Oehl: ‘Een volksche
begripsbepaling van het woord mystiek kan aldus gegeven worden: mystiek is de
godsdienstigheid der heiligen, is het in verschillende heiligheidsgraden algemeen
menschelijk streven der anima naturaliter christiana, om zichzelf, menschheid en
wereld tot God te leiden. In alle godsdiensten leeft een grootere of kleinere kern van
mystiek. Nergens echter is het mystieke leven zoo sterk, zoo diep, zoo rijk, zoo
heerlijk en vruchtbaar als in het katholicisme en vooral in de katholieke heiligen.
Heiligheid is voltooide mystiek, is de hoogste genialiteit. Het zoeken der moderne
Duitsche letteren naar mystiek, is aldus een bewuste of onbewuste drang, die wanneer
hij consequent naar zijn doel streeft, leiden moet tot het volledig katholicisme... Toch
zullen velen wel voor de uiterste gevolgtrekkingen terugschrikken. Heeft de
protestantsche geleerde Harnack in zijn Dogmengeschichte niet gezegd: ‘Een mysticus,
die niet katholiek wordt, is een dilettant’?
Het is niet te ontkennen, dat de de beter-willenden in Duitschland, Oostenrijk en
Zwitserland zich afwenden van realisme en naturalisme, en geestesvoedsel zoeken
in de schatkamers van het katholiek-geestelijk leven der voorbijë eeuwen. Josef
ZAHN'S Einführung in die christliche Mystik, een werk dat voornamelijk voor
Godgeleerden bestemd is en waarvan drie jaren geleden de tweede druk verscheen,
zal binnenkort een derde uitgaaf beleven. De uitgever Diederichs in Jena (die evenals
het Insel-Verlag voornamelijk op niet-katholieke koopers rekent) kon voor een
vijftiental jaren geen afnemers vinden voor een reeks werken van mystieken, maar
brengt thans een soortgelijke reeks: Religiöse Stimmen der Völker.
Van alle kanten worden boeken over mystieke en ascetische onderwerpen
aangedragen. Alleen van katholieken verschenen sinds den wapenstilstand de volgende
werken. Van Emil DIMMLER: Sabbat ruhe, Gedanken über mystischen Gnadenleben;
Mystik, Gedanken über eine Frage der Zeit; Beschauung und Seele; Wandel im Licht.
Van Alfons KEILMANN: Seelenbuch der Gottesfreunde, Perlen deutscher Mystik; p.
Wilh. SCHMIDT: Der deutschen Seele Not und Heil; I. KLUG: Einkehr; N. MAYERS:
Franziskus, ein Friedenssang; Dr Ludw. FISCHER: Lebensquellen vom Heiligtum
(betreffende liturgische mystiek); p. KAMMERSTEDE: Die Liturgie als Erlebnis; abt
Ildefons HERWEGEN: Alte Quellen neuer Kraft; Richard von KRALIK: Das Leben der
seligen Anna Maria Taigi (de onlangs zaligverklaarde mystieke uit Napoleon's tijd);
Fr. ZACH: Von der Wetterwarte der Zeit; dom W. VERKADE: Die Unruhe zu Gott
(Duitsche uitgaaf van het Nederlandsche boek Herinneringen van een schilder-monnik
verscheen bij Teulings te 's Hertogenbosch); p. Hildebr. BIHLMEYER: Wahre
Gottsucher; eene bloemlezing uit Angelus Silesius: Heilige Seelenlust; p. FEULING:
Das Wesen des Katholizismus; p. RICHSTATTER: Die Herz Jesu-Verehrung des
deutschen Mittelalters; Richard von KRALIK: Die Weltliteratur im Lichte der
Weltkirche. Verders verschenen nog vervolgdeeltjes in de reeks Deutsche Mystiker
(Sammlung Kösel) en nieuwe letterkundig-
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godsdienstige tijdschriften, namelijk Seele onder leiding van Dr WURM, voor
meer-ontwikkelden en Das innere Leben, onder leiding van Dr REIMERINGER, voor
het volk.
Let wel, dat deze opsomming opzettelijk beperkt blijft tot boeken van letterkundige
beteekenis; dat dus de gewone zoogenaamd stichtelijke uitgaven niet eens worden
genoemd, al hebben die ook hare eigene beteekenis in de geestelijke ontwikkeling
der menigte.
Ook van niet-katholieke zijde komen tal van werken met mystieke strekking uit.
Boeddhisme en theosophie spelen daarbij een hoofdrol. Wat hiervan zij, het blijkt
toch wel, dat er bij de ongeloovigen of nietkatholieken een streven naar geestelijke
verheffing te bespeuren is, waarvan wij de beteekenis niet mogen onderschatten.
Naast de eigenlijk-letterkundige voortbrenging telt in dit opzicht het tooneel mede.
De geniale Oostenrijker Richard von Kralik, een der stichters van den Graalbond,
heeft vóór dertig jaren al begrepen, welk een geestelijke kracht kon uitstralen van
een vernieuwd en herkerstend tooneel. Thans eerst kan hij de goede gevolgen van
zijn gestadigen arbeid bespeuren. Sinds de middeleeuwen heeft het katholieke
mysteriespel in Duitschland nooit meer zulke goede dagen beleefd als tegenwoordig.
Overal waar een geestelijk drama wordt opgevoerd, behalen de beste
tooneelgezelschappen succes. Kralik's Weihnachtspiel kon te Düsseldorp veertien
dagen achter elkander worden vertoond.
Ondertusschen streven enkele kunstenaars-groepen er naar, om alle kunsten te
doen deelen in den geestelijken herbloei, waarvan de letteren wel het sprekendst
getuigen. De jong-Rijnlandsche bond Der weisse Reiter gaf een Sammelbuch
(Düsseldorf, Verlag A. Bagel) uit, dat pogingen in deze richting zien laat. Met een
krachtig woord wijst Karl PFEILL, een der leiders van den bond, op zijn drijfkracht:
‘Wij meenen voortdurend duidelijker de geweldige teekenen eener nieuwe komst
van Christus te zien, - wij meenen, dat wij voor het begin van het tweede Christelijke
wereldtijdperk, een groote christelijke wedergeboorte staan. Misschien wel voor
beide te zamen!’
Vincent Cleerdin.

Beeldende kunst
Het rijk der stilte1..
HET oorlogsboek van Jozef Muls bevat de herinneringen eener gelukkige ballingschap;
het geestelijk lotgeval van een die 't geweld van den oorlog achter zich liet om uit te
wijken naar ‘het Rijk der stilte’: het eigen domein van zijn droomen en
schoonheidscheppende fantazie. Het is - hoe kan het anders? - ook een boek van
leed. Maar dit leed verliest zijn scherpte, wordt mild en innig in de stilte der
gelatenheid, waarmee het werd gedragen. Van leed en weelde beide is de schoonheid
doorweven die den lezer wacht op iedere bladzijde van dit zuivere boek.

1.

Uitg. door de Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur te Amsterdam.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

122
Het ‘Rijk der Stilte’ gaat den schrijver in Holland open. 't Gebeurt in dien tragischen
nacht, als hij, onder den daver der duitsche kanonnen ons land komt binnengevlucht,
en hem daar, in onze stille stad Middelburg, een donker deurtje wordt ontsloten
waarachter vrede en rust als het zachte licht van een vriendenkamer troostend hem
omvangen.
Ons, Hollanders, die dit lezen op de eerste bladzijden van het boek, lijkt de
ontvangst in dat gastvrije Zeeuwsche huisje haast een symbool; want niet heel
Holland, waar Muls' taal wordt verstaan en de stilte van zijn zinnenden geest, hem
zulk een vriendenkamer, vol van den vrede en den glans der aandachtige genegenheid?
Misschien zijn er weinigen in Nederland die dit zóó goed weten als ik, die hem
met ons tijdschrift Van onzen Tijd mocht binnenleiden in een kring, door
geloofsverwantschap en levensgevoel eer dan anderen ontvankelijk voor uitingen
uit het Zuiden; die, door mijn bijzonder aandeel in de redactie van het blad, geregeld
voeling hield met den smaak en de artistieke voorkeur van de besten. Hoe dikwijls
is het mij in die goede jaren niet gebeurd brieven te krijgen van lezers die in een
klein vergeten dorp of in een stille provinciestad ergens ver van Amsterdam mij
schreven over de schoonheid van Muls' beschouwingen; eenvoudige menschen vaak,
maar die in hun afzondering ziel en zinnen hadden zuiver gehouden en ontvankelijk
om den klank van het echte. En hoe goed herinner ik mij nog de verlegenheid waarin
sommige vragers mij brachten als ik zóó weinig wist te antwoorden op hun
belangstelling in persoon en levensomstandigheden van den fijnen en bescheiden
mensch, die deze Vlaamsche meewerker was. Niet lang duurde het of de scherp-ziende
Hollandsche kritiek had in het Hollandsche tijdschrift den Vlaming ontdekt die zóó
klaar en indringend en met dien klank van bezielde zekerheid in de stem, over kunst
en schoonheid praten kon, dat het stille, ingehouden praten zelve schoonheid werd;
woord om woord doorzongen van eigen innerlijke welluidenheid en harmonie.
In de kunstrubrieken onzer dagbladen, in die van Johan de Meester 't eerst, werden
fragmenten overgedrukt en geprezen; de Amsterdamsche Violier inviteerde hem te
komen spreken over Vlaamsche Kunst; in de Haagsche kunstzaal Kleykamp leidde
hij de werken van zijn landgenoot Edmond Verstraete in, - en zoo is de schrijver,
Jozef Muls, hier van lieverlee populair geworden, wat bij ons niet zeggen wil gekiekt
in prentjeskranten of verslonden door een kunst-onmondig publiek, maar geliefd en
gelezen door de beste en intelligentste Hollandsche menschen. Met de uitgave van
zijn oorlogsboek heeft de ‘Wereldbibliotheek’ dan ook velen van Muls' lezers aan
zich verplicht, want in dit boek van herinnering legt hij een weinig van zijn
aangeboren terughouding af en leven we in de innerlijke bevindingen van den
kunstenaar iets van zijn uiterlijk lotgeval mee; van de zwerftochten zijner ballingschap
die in het oude Zeeuwsche huisje beginnen en waarop we hem heel het boek door
vergezellen tot in de stilte der ziekenkamer in een Parijsch hospitaal en in de teedere
intimiteit waarin moeder- en zusterliefde zijn lijden verzachten.
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Uit de Middelburgsche stilte, met het heimwee van den Hollandschen vrede en de
fijne pijn van het beiaardliedje uit den laatsten Hollandschen toren in het hart, gaat
de vlucht, de zee over, naar het bevriende Engeland. Hij woont er te Oxford, waar
het stil is en schoon. De stilte en de schoonheid van eeuwen die de onrust en de
wonden genezen van het menschelijk hart. Hij doolt er door de grauwe kloosterpanden
en de groene hoven. En langzaam aan hervindt hij zich, zijn geestelijke veerkracht,
zijn levenslust, zijn schoonheidsverlangen; hij ziet de vreemde steden, hij studeert
er in de bibliotheken, geniet er in de musea; hij voelt zich herleven in de stilte, die
hem innig en eigen is. Hij bezoekt ook de uitgeweken Belgische kunstenaars, in hun
werkplaatsen te Londen en in het Westen langs de zee, en vertelt in Hollandsche
bladen van hun bestaan-en-arbeid in ballingschap. Maar in de stilte der eenzaamheid,
alleen met de schoonheid en haar geluidlooze spraak, bloeit hij heelemaal open, en
wat hij dan zint en zegt, is van het zuiverste en innigste, omdat het blinkt van de
blijdschap eener verwonnen pijn. Zoo is b.v. het verhaal van een bezoek bij de
mummie's in het Britsch Museum als gedrenkt in teederheid en fijne melancholie;
maar rijker doorruischt van bewondering en geestelijke weelde zijn de bladzijden
over Claude Lorrain; proza waarin het vizioen van den schilder in de verbeelding,
van den schrijver stralend herboren staat. (Zie Vlaamsche Arbeid, X, blz. 244). Dit
is een voorbeeld van voortreffelijke beschrijvingskunst, waarin heel het schouwspel
van schoone vormen en kleuren voor U opengaat: de realiteit en de verbeelding, de
nawijsbare inhoud en de verborgen ziel van het kunstwerk die de echte werkelijkheid
was van den schilder die het schiep.
Omdat ik een Hollandsche ben houd ik bizonder veel van wat Muls over Rembrandt
heeft geschreven. Hij vond hem in het stille Prentenkabinet van het Britsch Museum
en bekeek zijn etsen stuk voor stuk, kalm en aandachtig. Maar hoe kijkt de fijne
kenner, die Muls is, van kunst- en menschelijkheid? Niet met de oogen van den
kunstgeleerde, angstvallig gewend naar wetenschappelijke schifting en
onderscheidende techniek, maar met die van het hart.
‘Ik ken geen ander kunstenaar die zoo de ziel van het arme volk heeft
begrepen. Hij teekent de flarden van de kleeren, de hoekigheid der oude
gelaten, de verweerdheid van de werkershanden. Maar het blijven steeds
nobele gestalten. De deemoed en de nederigheid waarvan zijne dompelaars
vervuld zijn maakt hij tot een heiligheid die hen omstraalt.
Het in-zich-zelf levende, het van-de-wereld-uitgeslotene, het eigensoortige
van het bedelaars-ras heeft ook hij alleen zóo begrepen. Zij zijn vergroeid
met hunne verscheurde kleêren; maar zij dragen hunne lompen, lijk een
koning zijn kroningsmantel. Hij heeft ze gezien met hun ziekelijk,
kreunend, klagend gezicht, op hun sukkelgang met een kruk, in gesprek
met elkaar of in gebogen houding vol gelatenheid. Het zijn de monniken
der misère, de vrome leekebroeders van een strenge orde die door niemand
worden verstaan omdat ze door niemand worden bemind.
Dat eenzaam-zijn in de wereld had hij beter dan wie ook in zijn eigen
geestelijke sfeer ondervonden. Heeft hij zich zelf niet als een bedelaar
voorgesteld, neergehurkt in zijn gescheurden mantel en met open-klagenden
mond vragend om een aalmoes voor zijn uitgestoken hand?
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De zelf-portretten komen talrijk voor in deze etsen-studies. Hij was het
gemakkelijke model dat altijd bij de hand bleef. Hij bekeek zijn gelaat
zonder een schijn maar van zelfvoldaanheid, als iets buiten hem zelf en
waaraan hij vreemd was geworden. Hij zag zich in de meest-verschillende
houdingen: met verwonderde oogen, open mond, lachend, luisterend,
verbaasd, verschrikt, blootshoofds met de bulten van zijn edel voorhoofd,
onder een muts of met een hoed, gewapend of rijk uitgedoscht, ziekelijk
en ontgoocheld, uitgeleefd en gelaten. In zijn wezen bestudeerde hij den
algemeenen mensch, het algemeen-menschelijke.
Voor een wetenschappelijk ontleder der etsen is een bedelaar of een jood,
als werk, zooveel waard misschien als de Drie kruisen of Het sterfbed van
Maria. Maar in het zielsproces van Rembrandt blijven het toch slechts
studies, het beproeven van zijn hand, het verzamelen van materiaal, het
stemmen van zijn instrument dat hij, op de dagen dat alles rijp is en open
in hem, zijn vollen, zwaren en grootschen klank laat geven.
Het leven van Rembrandt is lijk dat van alle scheppende geesten een eeuwig
zoeken en tasten in den chaos van hun wezen, waarin afgrondelijke diepten
open en toegaan, plotseling verlicht als door bliksem en weêr in duisternis
gedompeld. Hij is in durenden barensnood, werkend aldoor om uit den
chaos zijner innerlijkheid den glans der orde te doen stralen in heerlijkheid.
De groote werken worden niet altijd geboren en de kunstenaar sust zijn
hart met den arbeid van elken dag. Maar op zekere heilig-gelukkige stonden
zijn de wolken der onbewustheid afgedreven en de duizende hinderpalen
der onuitspreekbaarheid overwonnen.’
Voelt gij, Vlaamsche lezer, de ziel-doorschouwende innigheid van dit zien? De
ontroering, die dit stille proza zingen doet en blinken van de geheimenissen van
Rembrandt's licht? Herlees de opmerking in de laatste alinea, - er liggen er zoo op
menige bladzij van het boek, - en ge zult gewaar worden dat hier geen waanwijs
aestheet, geen zelfverzekerd kunstgeleerde, geen abstraheerend filosoof aan het
woord is, maar een geboren kunstenaar die, met den blik naar Rembrandt, zijn diepste
binnenste, stil en bewogen, voor u openlegt.
Dit toetsen van eigen menschelijkheid aan die van den maker van het kunstwerk,
dit leven-voelen van eigen weemoed en verlangen in de zielen der menschen van
voorheen, is het mysterie van het kunst-ver-staan; de genade die gegeven werd aan
weinigen. Muls zelve weet dit wel, al eert hij de wetenschap en de vakroutine van
kenners en kunstvorschers met hun bagage van jaartallen, naamteekens en scholen.
‘Ik weet nog zoo weinig zakelijks over kunst’, bekent hij in het Oxfordsche
Museum. ‘Ik bekijk hier mummies en ben geen egyptoloog... Maar ik voel zoo innig
hoe alles kleurig is en mooi. Ik zie en zie en wordt bewust hoe mijne oogen de rustige
klare spiegelen zijn der edele vormen, lijnen en tinten. Het is of mijn ziel gaat iriseeren
van al die uiterlijke pracht, en ik weet mijn leven in die stonden harmonieuser worden
alsof er een zelfde rhythme door mijn bloed ging, door mijn hart en door die
gevoellooze wondere dingen...’
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nauw-luisterend schoonheidsbesef deze fijn-tastende karakteristiek voor u over
schrijven?
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‘Ik blijf talmen voor lichte vitrienen vol oud glaswerk. Ik zie een
venetiaanschen beker. De kelk is van een bleek lichtgroen met witte
tikkeltjes als van versteende luchtbelletjes. Hij staat lichtelijk schuins op
korten ondoorschijnenden voet van een donker-purperen amethist-kleur.
De ronding van den boord loopt met een onzeker-vlottende lijn en
daaronder zijn groene en witte speldekopkens tot een viervoudig randje
aangebracht. Maar die kelk leeft. Hij is een brooze kostbaarheid naast de
doode, feillooze, vlekkeloos helder, doorschijnende kristallen bekers onzer
dagen. De hand en de adem van den werkman zijn er nog in te zien, nog
in te voelen met de vingertoppen. Dat glas heeft een
menschelijk-ontroerende schoonheid. Ik denk op de lippen die aan dien
kelk dronken... aan de bleeke fijne hand, aan de vingers, met edelgesteenten
geringd, die hem geheven hielden.’
Dit is zoo eenvoudig en zoo klaar, niet waar? Een volmaakt stukje beschrijvingsproza
waarin de fantasie van den kunstenaar met wat stille, zachte, onversierde woorden
het kleine wonder van eeuwenoud meesterschap voor uw oogen herschiep in eigen
schoonheid van lijnen en tinten en in de atmosfeer van edele weelde, waaruit het zijn
oorsprong nam. En ik, die bewonderend u dit vóórleg, denk erbij dat mijn landgenoot
Karel Thijm toch wel gelijk had toen hij dit overschrijven van het gelezene voor den
besten waardemeter van litterair werk hield, want schrijvend ervaar ik dat Muls'
proza voor mij niets aan klare, doorzichtige schoonheid verloor, - aan gelijkenis met
het edele Venetiaansche glas, - sinds ik het lezen mocht, in zijn luchtige open
handschrift, voor den allereersten keer.
Doch het is niet alleen zijn gave van gevoelig en subtiel beeldend weergeven, die
den lezer boeit; ook waar de dichterlijke denker zijn diepste ervaringen zegt is in het
accent van de stem om den lezer-met-zijn-hart te hooren, dat hier geen wijsgeerige
idee met praal van woorden wordt afgewikkeld, maar een eigen, gevoelig doorleefd
zielsbesef zijn zuivere en bezonnen uiting vond. Ik raad u dan ook een beschouwing
als die over ‘het nationalisme in de kunst’ aandachtig te genieten, wijl er die kostbare
lessen van levenswijsheid en menschenkennis in werden neergelegd die alleen zóó
te geven zijn van af een hoog en onafhankelijk levensplan. Ze werd geschreven te
Barcelona waar Muls lang en levensgevaarlijk ziek lag, vóór hij, nauwelijks genezen,
de lastige reis over Scandinavië naar den Kaukasus ondernam. Hij heeft oponthoud
te Petrograd en schrijft er de pittige notities over stad-en-menschen die tot de mooiste
uit het boek behooren. Natuurlijk gaat hij er de Ermitage zien en ik moet mij
weerhouden om niet die teedere verheerlijking van Rembrandt voor u af te schrijven,
- die eene verheerlijking der schoone liefde is, - of dat flonkerend
miniatuur-in-woorden waartoe Rogier van der Weyden hem inspireert. En dan zijn
er nog die stille momenten van lijden en verlangen, waarop de schrijver ons in zijn
intieme huiselijkheid binnenleidt en die u, Vlamingen, wel ontroeren moeten als
zoovele kleine, bekoorlijke schilderijen waarbinnen een allerinnigst Vlaamsch
familieleven beweegt, gelouterd in den weemoed en de smart der ballingschap...
Dit werk van Jozef Muls is meer dan een boek van voorbijgaande
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oorlogsellende; het zal, met de schoonheid zijner herinneringen en met al de schatten
van natuur en kunst die er in verheerlijkt staan, nog leven in de harten der Vlaamsche
menschen en in de literatuur van hun land als van den grooten oorlog het laatste leed
is uitgeleden. Alle kunst heeft van het oogenblikkelijke èn van het blijvende in zich;
het eerste gaat voorbij; het laatste, uit het ‘rijk der stilte’ geboren, rust er in als een
edel zaad om te rijpen en vrucht te dragen voor verre geslachten.
Maria Viola.

Bouwkunde
Ter inleiding.
BELANGSTELLING te wekken in de eerste plaats, ze zoo mogelijk tot genegenheid en
liefde doen groeien voor jonge architektuur is wel het gewichtigste doel van deze
kroniek. Maar, welke middelen staan er ten onzen dienst om dit resultaat te bereiken?
Ze zijn bepaald gering. Want, of we geraken tot het schrijven van een soort inleiding
tot de beschouwing van bouwkunst, of we komen tot overwegingen over de
geschiedenis der bouwkunde, of nog tot wat anders, maar in elk dier gevallen is van
kroniek geen spraak meer. We moeten, indien we andere chroniqueurs willen volgen,
relaas geven over de bijzonderste bouwkundige gebeurtenissen, en mogen dan wel
vreezen nogal vaak in te vakkundige kwesties af te dwalen en ons doel volledig te
missen.
Bij de boekbesprekers zullen we misschien beter terecht komen. Zij bespreken de
verschenen uitgaven, geven kritiek en in deze komen, min of meer klaar, hun
opvattingen over kunst toch klaar aan den dag. Bij een boek mag echter worden
verondersteld, dat het, eens door besprekingen belangstelling gewekt, in ieders handen
kan geraken.
Voor bouwkundige gewrochten is de gang naar bekendheid een heel andere, zelfs
voor vaklieden, die er op uit zijn op de hoogte te blijven. Er kan toch onmogelijk
verlangd worden, dat men zonder ophouden in alle straten van alle steden en
gemeenten rond zou wandelen en schiften. En dat zou nochtans noodig zijn. Een
bouwmeester ontwerpt een woning, bescheiden en stil in een verloren straat van
ergens een nieuw kwartier eener groote stad. Het plan is merkwaardig goed doordacht
en een eenig konstruktief-artistieken opbouw laat zich erkennen. Hoevelen nu, en
wij spreken dan nog van vakmannen, weten, dat daar een hoog kunstwerk ontstond?
't Is haast bij toeval, dat een bouwkundige het ontdekt, die in een vakblad, bij een
afbeelding, eenige woordjes lof uitbazuint. En het sukses is voorbij en vergeten.
Retrospektieven van bouwmeesters, wie hoorde er reeds van? Voor groote gebouwen
is er al - natuurlijk - meer kans op belangstelling; van welken aard ze is gaan we niet
onderzoeken. We konstateeren dan b.v. dat een geïllustreerd familieblad afbeeldingen
van een groot gebouw geeft, vergezeld van een beschrijving van bouw en inrichting,
waarbij vooral afmetingen en kostprijs van geweldige beteekenis schijnen te zijn, en
niets minder belangrijk dan de eigenlijke architektonische opbouw.
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Voor de woning is er in dergelijke bladen geen plaats. Nochtans is het huis ‘het’ doel
bij uitnemendheid van de bouwkunst. We gaan thans een nieuwe richting in, die het
eng-individueele der woning op zich zelf - wat, niet onwaarschijnlijk, ook een groot
deel der verantwoordelijkheid draagt voor de onachtzaamheid waarmede, in 't
algemeen ook intellektueelen, de woning bejegenen - zal verdringen. Binnen korten
tijd zal het komplex van woningen de opdracht vormen waar de bouwmeester voor
gesteld wordt. En, voor het in eenheid gedachte en opgebouwde stads- of liever nog
tuinstadsbeeld, moet groeien de belangstelling van den enkeling voor de woningen
der velen, want, de woning zal niet meer zijn een toevallig deel van een groot geheel,
maar een niet meer weg te denken deel van een geheel, waarvoor zijn belangstelling
in hooge mate levendig zal blijven.
Zoo zal architektuur wederom kunnen worden de kunst, welke aller belangstelling
om zich samentrekt, omdat in haar de kern leeft waar alle andere kunsten
aanknoopingspunten bij vinden.
We liepen te ver.
In afwachting van die toekomst, zullen we maar heel kalmpjes besprekingen en
kritieken geven over groote en liever nog kleine woningen en over alle andere
bouwkundige opdrachten of werken van beteekenis. We hopen alleen, door
voorgaande uiteenzetting een beetje te hebben bewezen dat onze taak ofschoon zeer
aangenaam, dat geven we gaarne toe, toch niet zoo eenvoudig is.
Edward Leonard.

Jongere kunst
Pegasus op stal.
GAAN wij de geestelike nasleep uit vorige tijdperken ook op het onze uitlengen? Of
wordt een nieuwe beeldstormerij tegen het verleden ingeluid? Voetstukken kantelen
mettertijd van zelf. Maar scherpen wij veeleer onze spaden om het brake veld vóór
ons om te delven.
De romantiek zweefde boven de verschijnselen uit naar de zeepbel. Wat
sprokkelhout in de huishaard was haar enigst vreugdevuur. Met haar wordt de
hoeksteen der ‘literatuur’ gelegd. Gans buiten de woeling, in haar mooiziening, in
haar fantasiesfeer ontleende ze slechts zelden stof aan de sociale verschijnselen, die
haar ontluiking begeleidden. Het individualism neemt intrek en grendelt de deur
achter zich.
Het realism wist haar karakterbeelding niet uit alledaagse anekdotiek te ontheffen
en op een universeler levensplan over te dragen. De verstandelingen, die achteraf in
de slagschaduw van de Meudon-school het naturalism omhelsden, hebben de
psychologie schatplichtig gemaakt aan de ervarings-wetenschappen. Stelregels van
het natuurwetenschappelik onderzoek werden in litteraire werkwijzen verkleed.
Opschik van het fait-divers.
Dramatizering van het toevalsgeval. Zelden werd de werkelik-
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heid zo fotografies opgevangen. De functie, daarbij aan de geest toegezegd, waar
konstruktieve zin en synthetiese bouw voorzat, was louter kombinatories. Zij onthulde
geen verder uitzicht dan de zone der zintuigelikheid. Ordening is geen schepping.
Het is een grove wijsgerige ketterij geweest, de metafyziek binnen het bereik van
het positivism te leggen, evenals het afhankelik maken van de psychiese bewogenheid
aan uitsluitelik fyziologiese prikkels. We zien de auteurs van dit tijdvak het materiaal
dat zij verzamelen bloot stijlmatig-omzetten. De koude waarneming en refleks: zo
is de geesteshouding van toenmaals vast te leggen. In de geest wordt de omwereld
natuurgetrouw aanvaard en na beklemtoning der animaliese drijfveren in het
kunstwerk veruiterlikt. Omgedacht naar een hoger levensbegrip nooit. Romanhelden
in hun doening zijn hampelmannen uit de empiriese rarekiek-kast, bewegen zich
nooit in de bovenwereld.
Volgt de fin-de-siècle-kunst. Aanscherping van het a-sociaal inzicht. De
kasplantdichters kloosteren zich in hun vereenzaming. Overwicht op de fijnnervigste
gewaarwordingen zou dra erlangen een oververfijnde cerebraliteit. De belichting der
gevoelsspiegels slijpt zich tot valse schijn. De mystiek van toen is een terugwerking,
beter een noodwoning voor de tot inkeer gekomen sensualiteit. Uit verontreiniging
naar het louteringsbekken. Verlaine doolde van het bordeel naar het altaar.
De vlucht naar het absolute vindt in Mallarmé haar luchtpassagier. Nawerking der
parnassianen (metafore en bordpapieren beeldspraak) blijft vaak dominant. Maar hij
woelt reeds de gangbare syntaxis met een koen gebaar om, vernietigt het schoolse
zinsverband, waagt een salto mortale over de omschrijving: het woord wordt emotief
kristal. Op de spits gedreven biedt Dada heden wat daar in kiem bestond, met dit
onderscheid dat waar Mallarmé zonder leidraad in de doolhof der taalmuziek omgaat,
Dada tot imbroglio en volstrekte onmededeelzaamheid werd aangedreven door
vertwijfeling bij het kaotiese tijdsbeeld en onmacht daaruit een volmaakter harmonie
te scheppen. Twee grondverscheiden stromingen lopen hier saam in een haast
gelijkwaardige techniese uitkomst.
De laatste stelling vóór de aftocht door het individualism ingenomen, zou zich
voordoen als elegante skepsis. Rationaliséring en kunstmatige aankweek der
gewaarwordingen.
Met de verstandeling zal een raskunstenaar zich steeds als tegenvoeter verhouden.
Zodra de dekadentfat zijn shampooing in supreme wassing zal omscheppen, weet
hij zijn eros, die soms wee stemt als een boulevardmop van schunnig allooi, tot
religiositeit te verdiepen, dan borrelt weer een bron waar tans zijn voeten een zandige
grond betreden.
Allerwegen is de voorvoeling van een toekomstrijk. De enkeling vervloeit in het
kollektief bewustzijn. Zullen wij ons geestelik potentiaal aanvoeden met de
verzuchting naar een aards Elyseum? Of is onze levenshouding die van de outsider:
psychies afwijken van het gemeenschapsideaal in al de vormen die het bewoont?
Zo we esthetiek aan ethiek onderwerpen, dan is daarmee niet betoogd,
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dat kunst de lyriese omzetting van een idee hoeft te zijn, en legt dit geen bindende
verklaring af pro of contra een godsdienstdogma. Al te vage programmatiek heeft
het ontluiken van een strekking bevorderd, die het menselik psyche louteren wil,
door kanselprediking of didaktiek. Eens en voor altijd: de kunstenaar is geen
moraalquaker en de Werfelianen onder ons zullen alvast tot het inzicht komen dat
zij sermoenklank geven. Het uitstijgen boven de verschijningswereld naar het veld
der bespiegeling, zal de kunstenaar tot ekstatieker vormen. Doorheen innerlike
tegenstrijdigheden en impulsen het godsbeeld betrachten. En niet als woordvoerder
optreden voor een hervormingsidee.
Bewandelden vorige geslachten hun weg met een dandyrotting, wij hantéren de
zoekerstaf. Achter het frivole lustenspel zijn diepten van ondoorschouwde mystiek.
Daar moeten wij de lamp opsteken.
Sommigen zingen broederschap en ontferming over de deemoedhoofden der
verdrukten. Literatendom. Zij belanden eenmaal in een liefdadigheidsinstelling.
Het is een zeer mooi gebaar voor een superieur mens naar de geringen over te
neigen. Men kiest de maatstaf zó klein mogelijk.
Anderen bestijgen het stokpaard Dada. Voor hen is kunst: argot tussen ingewijden.
Waar blijft gemeenschapskunst?
En nu we toch de nevenstromingen ter ontleedtafel leggen: er bestaat een streving,
elke kunst op haar eigen gebied te beperken en de grenslijnen streng te trekken. Geen
schilderkunst inenten op muziek, geen kleurlyriek. Juist zo. Maar elders wordt aan
poëzie opgelegd te veraanschouweliken. Kan het maller? Stelselmatig worden alle
waarden omgekeerd. ‘Sienjaal’ heeft wondere gelijkenis met de cirkusakrobaat die
op zijn handen loopt en orakelt: Ik draag de wereld! Atlas averechts.
Wij dienen ons in deze kaos van tegenstrijdige beginselverklaringen te bezinnen,
en geen appelen voor citroenen te kopen.
Ettelike lichtdragers van het modernism in Vlaanderen pogen hier pasmunt in
omloop te brengen, die van zeldzaam-heterogene legéring is. Maar kwade penningen
raakt men nergens kwijt.
Ondertussen zijn wij natuurlik verkalkte konservatieven en oppervlakkelingen.
Ach, Hereje, er wordt zo met slagwoorden omgesprongen. Maar zelfs een ordentelik
schabletter weet dat er katastrofe komt als hij niet maant: Rechts houden!
Victor J. Brunclair.
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Wijsbegeerte
Aesthetische stelsels.
MAURICE DE WULF, professeur à l'Université de Louvain, L'OEuvre d'Art
et la Beauté. Conférences faites à la Faculté des Lettres de Poitiers.
(Louvain, Institut de Philosophie, 1920.)
JACQUES MARITAIN, Art et Scolastique. (Paris, 1920. Librairie de l'Art
catholique.)
DE kunst heeft weder in het geestesleven van onzen tijd de eereplaats gekregen, die
haar wezenlijk toekomt.
In de schoonheid wordt thans algemeen een der meest dwingende behoeften van
den mensch erkend. De praehistorische ontdekkingen hebben de aanwezigheid van
kunstzin gevonden tot bij de holbewoners. Als kultuurfactor gehuldigd, wordt de
kunst als integreerend en maatgevend element van menschelijke beschaving aangezien.
Algemeen wordt verkondigd, dat alle menschelijke bedrijvigheid in een bepaald
opzicht in de schoonheidssfeer kan worden getrokken. Het gebied der kunst wordt
hierdoor zoo breed als het gebied van de werkelijkheid.
Wat echter bij het eerste zicht niet duidelijk blijken zal, is het oorzakelijk verband
tusschen deze waardeering en de wijsgeerige stroomingen, die met alle menschelijke
activiteit, óók de kunstwerkelijkheid in haar dieperen grond omprangen met
onafwendbare vangarmen.
De tijd ligt ver reeds achter ons, toen Baumgarten (1714-1762) voor het eerst aan
de wijsgeerige studie der schoonheid een afzonderlijke plaats inruimde in het systeem
der algemeene philosophie.

1o Rationalistische aesthetica
Volgens Baumgarten's opvatting, zooals reeds het door hem voorgestelde woord
naar zijn Grieksche etymologie vermoeden laat, was de Aesthetica als een
ondergeschikte wetenschap te beschouwen; zij was als een mindere zuster der Logica.
Het kunstschoone zou immers tot een zeer onduidelijke gevoelssfeer behooren: een
goede kunstsmaak als voorbereiding dienen tot de hoogere kennis door de Rede. De
begrippen konden er trouwens bij winnen een zinnelijk kleed aan te trekken.
Schoonheid is wel Volmaaktheid, d.i. harmonie der deelen tot het geheel; maar
alleen inzoover de volmaaktheid zinnelijk waar te nemen is. Schoonheid is onduidelijk
gekende Volmaaktheid, terwijl de duidelijke kennis aan het helder verstand toekomt.
Het voorwerp der Logica en der Aesthica is in den grond dus hetzelfde, alleen de
wijze van kennen verschilt, zoodat de aesthetica naar de gevatte uitdrukking van
Hertling wordt teruggebracht tot de theorie van een analogon van het verstand.
Navolging der natuur geldt als hoogste ideaal der kunst: in de natuur namelijk
vonden Leibnitz en Baumgarten de hoogste volmaaktheid der zinnelijke verschijning.
In het licht dezer theorie kan een groot deel der XVIIIe eeuwsche kunst met meer
gevatheid worden begrepen.
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2o Gevoelsaesthetica
Kant had het schoone buiten het concept geplaatst; vooral echter het nakantiaansch
subjectivisme heeft de Einfühlung als schoonheidstheorie uitgewerkt. Hier ook is
het verband met een bepaald wijsgeerig systeem niet te loochenen; het romantisme
vond hier zijn philosophischen grondslag. Daaruit moge nog eens blijken, hoe uit de
studie der diepere gedachten licht kan gehaald worden, dat de gelijktijdige
kunststroomingen opheldert.
Schoonheid is nu in den grond niets meer dan een zeer bijzondere
gevoelswerkelijkheid, waaruit a priori alle redelijk element is gebannen. De
Einfühlung is het uitstroomen van onze persoonlijke gevoelens op de voorwerpen
die ons omringen. Wat wij in ons voelen, ons Ik gezwollen door sentimenteele
droomvaagheid, in heerlijke onafhankelijkheid en bandeloosheid: daartoe wordt de
kunst teruggebracht. Naar Lotze het uitdrukt, wij doordringen niet alleen de
levensgevoelens van wat ons generisch of essentieel verwant is, zooals de lustige
vlucht van een vogel of de sierlijke bewegingen van een gazel; wij doordringen niet
alleen het enge leven van een weekdier, om den wellust te deelen van het openen en
sluiten zijner schulpen; wij ontplooien ons niet alleen in de soepele twijgen van een
boom; maar wij kunnen ons invoelen in de meest aan ons vreemde vormen, zooals
die van een cirkel of van een regelmatigen veelhoek.
Het intense gevoel, dat wij bij kunstgenieten smaken; het uitdroomen van
subjectieve gevoelens op het niet-Ik; het sympathetische beschouwen der
werkelijkheid: daarop en daarop alléen komt alle kunstwerkelijkheid neer.

3o Sociologische aesthetica
Ook deze begripsconstructie staat in onmiskenbaar verband met het agnosticistisch
positivisme, anderzijds ook met het evolutionisme.
Het kunstoordeel heeft hoofdzakelijk een sociale waarde. Verschrikt door de
hopelooze veranderlijkheid van de kunstbeoordeeling wordt hieruit afgeleid, dat alle
objectiviteit als dusdanig onzin mag heeten en er dus maar één verklaring van het
schoonheidswezen mogelijk is, namelijk het bepaalde oordeel van een bepaalde
collectiviteit. Een kunstwerk is alleen hierdoor schoon omdat het als dusdanig feitelijk
en algemeen wordt herkend. Een van het algemeen geldende afwijkend oordeel,
wordt als illusoir aangezien.
Zooals ook Durkheim de bindende kracht der moraal meende te vinden alleen in
de algemeene feitelijke aanwezigheid van zedelijk verplichtende normen, wordt naar
denzelfden sociologischen gedachtengang alle kunstwaarde van de collectieve
beoordeeling afhankelijk verklaard.
Lalo, de theoreticus der sociologische aesthetica leert: ‘alle kunst veronderstelt
een collectiviteit, die met gezag de aesthetische sancties uitspreekt. Zonder criterium
geen kunst en alleen sociale waarden zijn denkbaar.’
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4o Pragmatische aesthetica
Uit de reëele behoeften van het leven, bepaaldelijk het menschelijk leven, wil het
pragmatisme logisch ook de aesthetica verklaren. In feit is hier alleen spraak van een
stelselmatig doorvoeren van aprioristische begrippen. Daarom hoort het onderzoek
tot het gebied der Criteriologie.
Schiller, professor te Oxford, schrijft: ‘Om over de kwaliteit van een oordeel zooals bekend verstaat men onder de kwaliteit van een oordeel zijn waarheid - te
oordeelen, zullen wij het in het leven nagaan. De goede weg is de ware weg, in zoover
wáar en hierdóor, àls en òmdat goed. De waarheidsinhoud is immers afhankelijk
verklaard van zijn deugdelijkheid, zijn waarde voor het leven - en niet omgekeerd.’
Ook de aesthetica dus, door het pragmatisme voorgesteld, is van die begrippen
stelselmatig doordrongen. Vermits aan àlle oordeel zijn objectieve hechtheid wordt
ontnomen, maakt ook het kunstoordeel hierop geen uitzondering. Hierin zijn de
pragmatisten het met de sociologen eens. Kunst mist alle - merk wel àlle - objectieve
waarde. Alleen betrekkelijke kunstwaarde is denkbaar. Onze waardemeter wordt
echter niet meer in het massa-oordeel gezocht, maar in het levenswerkelijk
schoonheidsgenot, dat feitelijk en actueel de schoonheidsbehoefte, in al zijn
vooropgestelde fatale veranderlijkheid voldoet. De kunstwaarde verandert dus naar
den wisselenden graad van kunstgenot dat het kunstwerk werkelijk teweegbrengt.
Hierin blijkt de pragmatische aesthetica - hoewel formeel verschillend - ook met
de gevoelsaesthetica verwantschap te toonen. In deze theorieën trouwens vindt men
onmiskenbare sporen van subjectivistische wijsbegeerte.

5o Neo-Thomistische aesthetica
In aansluiting bij de Grieksche schoonheidsbegrippen, die echter vooral de objectieve
zijde der schoonheid verduidelijken, en ook als ontwikkeling der groote scholastiek
der XIIIe eeuw, het bloeitijdperk, wordt door de neo-thomistische wijsbegeerte een
zeer eigenaardige aesthetica voorgesteld, die wij als de ware aanzien.
De objectieve en de subjectieve kunstrealiteit wordt met gelijke zorg nagegaan:
de kunstgeschiedenis, naast de jongste physico-psychologische bevindingen, wordt
geraadpleegd. Alle bronnen van kennis worden er bijgehaald om de
kunstwerkelijkheid in haar volledigen omvang te leeren begrijpen. Zooals De Wulf
het uitdrukt, zij bouwt sur le soc de la réalité.
Kunst wordt, subjectief, alleen gevonden, wanneer verstandelijk genot aanwezig
is: verondersteld wordt wezenlijk een zinnelijk en emotioneel element, niet echter
zóó dat kunst door het zinnelijke of emotioneele bereikt wordt; duidelijk wordt
geleerd, integendeel, dat kunst in het zinnelijke of emotioneele zelf, zich als dusdanig
ontwikkelt.
Beide behooren onafscheidbaar tot elkaar en harmonieeren in een hoogere eenheid.
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In ejus aspectu seu cognitione quietur appetitus, schrijft S. Thomas. De smartsussende
beteekenis die aan de kunst door Schopenhauer wordt gegeven, gaat hiermede volledig
op. Ook de verhevene liefde, die de kunstschoonheid in ons leven voor zich verovert,
wordt in haar oorzakelijk verband verduidelijkt. Heel het gebied der werkelijkheid
wordt als kunstmogelijkheid aanvaard. Het onmiskenbaar-intuitieve, dat aan de kunst
eigen is, krijgt ook zijn volle beteekenis. Pulchra enim dicuntur quae visa placent.
Het woordje visa is dan ook opzettelijk gekozen, zooals uit het tekstverband blijkt,
waar cognita werd verwacht. (S.TH. 1 a. 9. 5. a. 4.) Dit intuitieve is als dusdanig in
verband te brengen met de claritas pulchri als objectief schoonheidselement. Deze
objectieve kunstwerkelijkheid verklaart de neo-scholastiek naar Grieksche begrippen.
Het volgende zij als slot hieraan toegevoegd:
1. Kunstphilosophie is onbegrijpelijk zonder onderzoek der kennistheoretische
problemen: de meeste aesthetische begripsconstructies zijn feitelijk veelal
aprioristische stelselmatigheid, die de werkelijkheid over het hoofd ziet, en soms
geweld aandoet.
2. Kunstbewegingen worden nooit volledig begrepen zonder hun oorzakelijk
verband met wijsbegeerte: zoo houdt het romantisme, onmiskenbaar, verband met
het subjectieve idealisme (zie hierover BRUNETIÈRE, L'évolution de la Poésie lyrique,
1894); vele moderne kunstuitingen worden heel wat duideliker, als hun laatste grond
wordt gezocht op wijsgeerig terrein.
3. Kunstphilosophie wordt ledige, ijdele begripsconstructie indien de heilzame
betrekking met de werkelijkheid wordt verloren. Zij bestaat immers alleen om de
kunstwerkelijkheid in haar diepere oorzaken te verklaren. Onmisbaar blijven zoowel
de kunstgeschiedenis, in den breedsten zin en naar wetenschappelijke methode
opgevat, als ook dit deel der physico-psychologie, die met de kunst in verband staat.
- Goed begrepen zijn anderzijds ook de kunstenaar, de kunstcriticus en eenvoudig
de kunstminnende mensch met ernstige studie der kunst-philosophie gediend. Heel
wat onbezonnen oordeelen worden verhoed.
4. Door de kunstphilosophie in zijn systematischen samenhang met de
wereldbeschouwing, bouwt ook op dit gebied de mensch aan zijn diepere eenheid.
F.V.G.

De Vlaamsche gedachte
De theorie van het kultuurflamingantisme.
‘Voor mijn land in oorlogsnood.’
door LEO VAN PUYVELDE.
DE schrijver wil deze verzamelde opstellen over Vlaamsche Beweging in oorlogstijd
beschouwd zien ‘als documenten omtrent de psychologie van de Vlamingen, die, in
de beproeving, België wilden trouw blijven’. Maar de hinderlijke titel en het
polemiseerend prospektus laten een bedoeling van zelfverdediging doorschemeren.
Op dit terrein kunnen wij hem niet volgen. Niet uit vrees voor de wolven-
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klemmen en schietgeweren waarmede de schrijver zijn ‘eerlijkheid en goede
bedoelingen’ dreigt te verdedigen. Wij houden niet van geheimzinnige
beschuldigingen en wij verwachten van de politieke tegenstrevers van hoogleeraar
van Puyvelde dat zij met raker argumenten dan neerhalende kritiek op zijn
wetenschappelijk werk zullen ageeren. Maar buiten de verantwoording tegenover de
politieke groepeering waarvan men deel uitmaakt, is er in de Vl. Beweging geen
ander sanksie dan die der justice immanente: de logika der gebeurtenissen. En daarvan
is geen hooger beroep: noch voor de konsekwente passivisten, noch voor de
Jong-Vlamingen die op het verkeerde paard gezet hebben. Maar wij hebben hier
enkel met theoretische opvattingen te doen.
Alle opstellen hier gebundeld zijn niet even interessant. De beschouwingen over
Vlaamsche oorlogspolitiek hebben enkel retrospektieve beteekenis. De patriotische
panegyrieën zijn van belang voor de sentimenteele atmosfeer waarin het optimistische
quiétisme der ‘loyale’ Vlamingen te huis hoorde. Nergens krijgen we een
systematische voorstelling van hun opvattingen. We moeten dan maar trachten met
materiaal uit de verspreide opstellen de theorie van het ‘kultuurflamingantisme’ te
konstrueeren. Wij zullen er niet veel kritisch kommentaar aan toevoegen en verwijzen
enkel naar het opstel Politiek of kultureel? in dit nummer.
De Vl. B. ‘is alleen een cultureel streven der Vlamingen om, binnen de politieke
inrichting van den Belgischen Staat, al de vermogens der Vlaamsch-sprekenden en
Vlaamsch-denkenden tot volle ontwikkeling te brengen, door middel van de
aangeboren taal (bl. 56)’ en niet ‘een nationaliteits-strijd om de politieke
zelfstandigheid van een onderdrukt volk... (bl. 62)’. Een konflikt tusschen Vlaanderen
en België is volkomen ondenkbaar. ‘Die de Vlaamsche volkskracht ontwikkelt, baat
het gemeenschappelijk vaderland (bl. 79).’ In de opvatting van de historische
verhouding Vlaanderen-België is er een merkwaardige verschuiving naar het
Pirennistisch standpunt. In November 1914 schrijft L.v.P. ‘Vlamingen en Walen
zullen wel altoos Vlamingen en Walen blijven met hun eigenaardige karaktertrekken.
Doch nu zij samen gestreden hebben... zullen zij niet langer den naam van Belgen
dragen om wille van de staatkundige indeeling door de diplomaten gewild in 1830.
De Belgische ziel, zoozeer in eigen land besproken en genegeerd, de Belgische ziel
is nu1. geboren (bl. 10).’ België slechts een aardrijkskundig begrip, zooals Rooses
schreef: ‘Dit was de wetenschappelijke overtuiging van velen, en ze was gevormd
door nauwgezette, dorre studie (bl. 15).’ De Vlaamschgezinden blijven 1830
verloochenen. Maar het België van 1914 kàn een vaderland worden. Leo van Puyvelde
laat die opvatting schieten en schrijft in Februari 1918: ‘De Belgische natie wordt
geenszins bepaald door een staatsvorm. Zij zit vastgegroeid in de geesten en
gemoederen der Vlamingen en der Walen. Wat hindert het onderscheid in verre
afkomst en taal? (bl. 62).’ De invloed van het ‘ras’ wordt volkomen uitgeschakeld.
België is met het slib der eeuwen gecimenteerd. De Boergondische

1.

Wij onderlijnen.
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vorsten ‘bewerkten... alleen de territoriale eenheid. Deze verinnigde de eenheid der
gedachten en gevoelens. Zij verwekte ze echter niet (bl. 83)’. Maar toch wordt erkend
dat de Belgische eenheid een ‘historisch gewordene’, dus geen natuurlijk gegeven
is. Er is ‘het feit dat de Belgen één natie zijn, omdat zij, Vlamingen en Walen, één
natie willen zijn (bl. 63)’. De overeenkomst waarop deze wilsnatie berust kan niet
meer opgezegd worden door de Vlamingen, daar ‘een Vlaanderen buiten een
staatsverband België onmogelijk is en zij onafscheidelijk verbonden zijn met de
Walen, niet enkel door gemeenschappelijke eigenschappen en historische traditiën,
doch ook door gezamenlijke politieke en economische belangen, die maken, dat zij
in de internationale woeling van het huidig Europa te zamen staan of te zamen vallen
moeten (bl. 79)’.
Waarom zou Vlaanderen los willen van België? Het Vlaamsche volk wordt immers
niet verdrukt. ‘De Belgische Staat heeft de achteruitstelling van het Vlaamsche volk
niet verwekt, alleen bevorderd (bl. 64).’ Het juiste standpunt. Maar Van Puyvelde
vermildert dit vonnis alweer. ‘Alleen hebben de regeeringen al te zeer het gebruik
van het Fransch in Vlaanderen bevorderd en er aldus, onrechtstreeks, de afstand
vergroot tusschen standen, die twee verschillende talen in den omgang gebruiken
(bl. 64).’ Net of de regeering niet alles gedaan heeft om te beletten dat er een
Nederlandschsprekende elite socialen invloed zou krijgen, omdat de Belgische Staat
nu eenmaal gebouwd was naar een systeem van politieke overheersching van een
bewuste minderheid over een minderwaardig en onmondig volksdeel.
Maar dan speelt Van Puyvelde zijn grooten troef uit: ‘De schuld van ons zelf. Een
volk heeft de regeering die het verdient (bl. 45).’ Voor hem is regeeringspolitiek nog
altijd de zuivere wilsuiting van de numerieke meerderheid van de bevolking. Erg
naïef. ‘Maakt uw volk beter, en de regeering wordt vanzelf beter. Hebt gij daartoe
te weinig vat op uw volk tracht dan van zulk een gehalte te worden dat uw volk zich
in werkelijkheid door U laat leiden... Wat gij door voorbeeld en overreding, door
stagen invloed van persoon op persoon moest bewerken, wilt gij bereiken door het
opleggen van wetten. Gij dwingt de regeering de vervlaamsching op te dringen aan
de verbasterde en onverschillige Vlamingen - die als nog de meerderheid zijn in
Vlaanderen (bl. 45).’
Hier raken we weer de kern-vraag: politiek of kultureel? Aan de historische
verklaring die L.v.P. hiervan geeft is geen touw vast te knoopen. Van de geschiedenis
der Vlaamsche Beweging schijnt de Rodenbach-biograaf een uiterst vage voorstelling
te bezitten. De politieke beweging is voor hem een verwording van de letterkundige.
‘.. de Vl. B., geboren in het bloeitijdperk der romantiek, (is) nooit geheel ontgroeid
aan de school der rederijkers (bl. 67)’. Wij vatten het verband tusschen beide volstrekt
niet. De Vl. B. is van kultureel (literair en paedagogisch) politiek geworden, toen
haar de staatsmacht uit de handen geslagen werd waarmede zij haar ideaal kon
verwezenlijken. Leo van Puyvelde geeft een andere lezing van het geval. Uit het
historisch-letter-
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kundig tijdperk komen de taalstrijders te voorschijn ‘bijzichtig geworden door het
aanhoudend staren op het taalfacet der Vl. B. (bl. 42)’. Hun strijd ging tegen de
verfransching en zij ‘verwachtten het meeste heil van een krachtdadig optreden, op
politiek gebied, ten einde de wetgeving en het bestuur tot het vervlaamschen van
Vlaanderen te nopen (bl. 66)’. De goedkoope spot met het eenzijdig begrensde van
het taalflamingantisme dat meer gaf om de huls dan om de kern, is niet heelemaal
onverdiend. Maar na Vermeylen's kritiek klinkt deze wel heel zwak. De politieke
Vl. B. gaat inderdaad langs een omweg op het doel af. Het is de aktie om een middel
te bemachtigen: den hefboom der staatsmacht. De ‘kultuurflaminganten’ leggen het
anders aan boord: ‘Uit de volkskern zelf moet de volkskracht zich ontwikkelen... Als
al de Vlaamschgezinden het er eens op toelegden om met aanhoudende inspanning,
allereerst elk in zichzelf, een vruchtdragenden groei van het eigen volkswezen direct
te bespoedigen, dan zou dit volkswezen uit eigen drang en macht wel alles breken
wat zijn groei belemmert - en alle taalwetten kon men meteen opbergen (bl. 45).’ Te
mooi om te gelooven. Indien we nu eens met kringetjes voor beschaafde omgangstaal
de Franco-Belge gingen bestrijden? Door eigen kracht en degelijkheid? Moest
Vermeylen onderdoen voor Van de Woestyne omdat hij minder wetenschappelijke
titels had voor het Gentsch professoraat?
Voor Leo van Puyvelde zijn de aktivisten de heksluiters van de politieke Vlaamsche
Beweging. Voor ons zijn de ‘kultuurflaminganten’ de heksluiters van het
West-Vlaamsch partikularisme.
Februari 1921
W. Meyboom.
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De middeleeuwsche taaltoestanden in Vlaanderen
La noblesse suivait l'exemple de la cour; sa langue distinctive était le
français.
(KURTH.)
La noblesse n'est guère moins francisée que les princes.
(PIRENNE.)
ER wordt geleerd dat Vlaanderen1. in de middeleeuwen tweetalig geweest is. Deze
theorie kreeg algeheelen ingang met Kurth2. en Pirenne,3. doch reeds in 1856 gaven
de mannen der ‘Vlaemsche Commissie4.’ een vrij groote verspreiding toe van het
fransch. De ‘ietwat eenzijdige opvatting’ in 't Grievenverslag, waar L. Willems van
gewaagt, bestaat niet. Nog vóór Kurth en Pirenne werd de tweetaligheid reeds
verkondigd door Van der Kindere in Le Siècle des Artevelde, door Lamprecht in zijn
Deutsche Geschichte en door Funck-Brentano in Annales Gandenses. Na Kurth en
Pirenne hebben we L. Willems5.. Er is nog geschreven, door Vermeylen6. als ik het
goed voor heb, dat Willems de theorie van Pirenne ontkracht had, en dat meenen de
meeste Vlamingen7.. Dat is nu heelemaal niet zoo. Over de ‘veelvuldige kennis van
het fransch’ is Willems het met Kurth en Pirenne volkomen eens; hij spreekt van den
dienst dien ze ‘met uit te leggen hoe men zonder de kennis van 't fransch in vroeger
eeuwen niet voortkon’, aan de geschiedenis bewezen hebben; hij acht dien dienst
‘onwaardeerbaar’ en heeft slechts willen wijzen op iets waar Pirenne gemakkelijk
vrede meê heeft, maar zooals hij het uitdrukt, ‘in den inktkoker blijft’, nl. op 't feit
dat de Vlamingen die fransch kenden ‘ook goed vlaamsch kenden’.
Met deze korte studie wil ik bewijzen dat de adel in de XIIIe eeuw eentalig-vlaamsch
geweest is, en, daar de fransche invloed hier in de XIIIe eeuw het sterkst was en geen
stand zoozeer aan verfransching blootstond dan de adellijke, dat heel Vlaanderen
heel de middeleeuwen door eentalig-vlaamsch is geweest8..

1.
2.

Gansch Vlaamsch-België en Fransch-Vlaanderen.
La Frontière linguistique, II. - La Question flamande, overgedrukt uit de Revue générale in
Dietsche Warande en Belfort, 1912, nr 4.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Histoire de Belgique I, livre II, ch. V, 3e éd. Histoire de Belgique II, livre III, ch. IV, 2e éd.
Vlaemsche Commissie, 1856.
De Middeleeuwsche Taaltoestanden in Vlaamsch-België. (Handelingen van het Tweede
Vlaamsch Philologencongres, bl. 98.)
In een aflevering van Het Boek.
Zoo begonnen de extremisten hunne werking na den wapenstilstand met het overdrukken
van Willems' studie. (Ons Vaderland, Januari 1919.)
Ik mag trouwens verzekeren dat ook de geestelijkheid en de burgerij in 't algemeen
franschonkundig waren.
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De eerste vlaamsche literatuur, uit 't fransch vertaalde ridderromans, was voor den
adel bestemd. Tot staving hiervan kunnen we meer dan den aard dier literatuur
inroepen1.. Voor enkele romans weten we van den vertaler zelf voor wien ze bestemd
waren, en ze zijn dat zonder ook maar één uitzondering allemaal voor edellieden.
De Roman der Lorreinen:
Ghi hebt, gi heren, door God verstaen
hoe dat Gelloen was ontgaen...
nu hort, gi heren, ende verstaet
hoe desen heren haer verraet
heeft geloent ende hare pine2..

De Twaalf Pairs:
Dies so doe icker seer toe pine
om in dietsce te bringen vort;
daerom dor God, gi heren, hort3..

De Ferguut:
Here, hier hebdi van Ferragute
van beghinne ten inde al ute
ghecorrigeert van miere hant,
over al soe waer ict vant
in rijm, in vers, in word mescreven.
God van hemele moet u gheven
lanc lijf, ghesonde ende ere,
tuwen ghebode blijf ic vort mere.

Floris ende Blancefloer. Diederik vertaalt niet voor
den dorperen no den doren...
maer die redene merken connen,
sijt clerc, sijt leec, sijt hoofsche vrouwe.

verder:
ooc, en willics niet verbieden
te hoorne allen hoofschen lieden.

De Kintheit van Ogier; de roman werd gezongen
... tene steden
in Flandern, bij liebe luden,
bij guter gesellschaft uszerkorn,
1.

2.
3.

‘De keltische romans inzonderheid hadden voor de gemeentenaren weinig aantrekkelijks,
en in de beste dietsche epische dichten wordt er van wege spreker en hoorder, schrijver of
lezer, liefdevol inleven van ridderschap en ridderidealen ondersteld.’ P. STRACKE, Was
Vlaanderen altijd tweetalig als nu? blz. 5. P. Stracke heeft zich vóór noch tegen de theorie
van Pirenne uitgesproken, maar alleszins duidelijk doen uitkomen dat met Pirenne lang niet
alles gezegd werd.
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, III, 1883, blz. 50.
Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde,
Ie jaarg., 3e aflev., blz. 76.
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bij schönen frauwen hoch und wolgeborn4..

4.

Taal en Letterbode, VI, 1875,
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Den Ogier van Ardennen vertaalde dezelfde op aanvraag van eene der edele vrouwen:
... die schone schmale
die vol is aller hofelicheid
badt nu darnach in stiller bede
das ich us welscher sprache
das buch wolte in tutsch machen.

We weten voor één enkel burchtfeest in welke taal de romans er werden
voorgezongen; alle en vele in 't dietsch. Op bedoeld feest zong de vertaler van de
Kintheit van Ogier de laatste van alle zangers, en hij zong niet in 't fransch omdat
hij meende dat de edele gasten geen fransch verstonden.
De vertalingen waren voor edellieden. Het staat nu vast dat die vertalingen slechts
voor franschonkundigen kunnen bestemd geweest zijn; dat weten we van de dichters
zelf:
Hets worden harde te sure
van Assenede Diederike;
dien seldijs danken ghemeenlike
dat hijt uten walsche heeft ghedicht
ende verstandelike in dietsche bericht
denghenen diet walsche niet en connen;

en daar de veel hooger staande origineele gedichten toen maar voor 't grijpen lagen,
is hun getuigenis nog niet zoo onmisbaar.
Er is franschonkundige adel geweest; en, want het is toch waar dat nagenoeg alle
fransche romans vertaald werden, is de adel in 't algemeen niet franschonkundig
geweest? Dit gaat wel meer waarschijnlijk lijken wanneer we ons herinneren hoe er
om den broode en niet uit genot werd vertaald. Denken we aan den last welke de
vertalers gehad hebben:
Dies so doe icker seer toe pine
om in dietsce te bringen voert1..
Hets worden harde te sure
van Assenede Diederike;
dien seldijs danken ghemeenlike
dat hijt uten walsche heeft ghedicht.

Indien er met fransche romans zooveel te doen was dat er genoeg brood op de plank
kwam, waar blijft dan de verklaring van 't feit dat verkozen werd ten prijze van de
grootste moeite al die romans te vertalen? De zanger die zijn romans slechts in 't
fransch kende zal moeten zwijgen hebben; we kennen een dichter die zweeg omdat

1.

Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde
(I jrg. 3 afl. bl. 76.)
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hij zijn roman niet vertaald had - de vertaler van den Ogier1..
Een paar feiten die zeer duidelijk spreken.
De schrijver der Kroniek van Ardres2., Lambertus, een priester aan het hof der
graven van Guines, die derhalve, ook volgens Kurth, het land waarover hij schrijft
kénde, verhaalt van graaf Boudewijn II, hoe deze enkele latijnsche werken in 't fransch
deed vertalen. Buitengewoon opvallend nu is - fransche tekst van Kurth - ‘le soin
qu'il prend de nous informer que le comte de Guines sait le français’, in het viertal
regelen aan deze werken gewijd komt Lambertus er tot tweemaal toe op terug; terwijl
hij verhaalt dat de graaf latijnsche werken in het fransch deed vertalen nog wel. De
graaf van Guines was nu de meest aanzienlijke edelman uit de streek, en Guines was
een ‘pays d'extrême frontière linguistique’. Kurth besluit dat voor de graven van
Guines 't fransch slechts een aangeleerde taal moet geweest zijn, niet de moedertaal,
maar de waarheid is dat ons hier ondubbelzinnig medegedeeld wordt dat in den
hoogen adel aan de uiterste taalgrens, een franschkennend lid een ongewoon
verschijnsel was.
En wat verhaalt een andere kroniekschrijver uit het land van Guines3.? Ten jare
1207 stuurden de monniken van Ardres om niet nog eens een vlaamschonkundige
prior te krijgen, naar de hoofdabdij van Charoux een afvaardiging met de klacht dat
de vlaamschonkundige prior door zijn onderdanen niet verstaan werd en wegens het
verschil van taal geene betrekkingen kon hebben met de heeren en edelen uit de
streek, aldus hunne genegenheid niet kon winnen en de abdij in het verval leidde.
Er zal nu wel door niemand meer betwijfeld worden dat de vlaamsche adel in 't
algemeen franschonkundig geweest is; er dient nogmaals aangemerkt dat hier sprake
is van den adel uit 't graafschap Guines, ‘pays d'extrême frontière linguistique’; Kurth
heeft moeten bewijzen dat er vroeger in Guines vlaamsch gesproken werd4..
Naar aanleiding van dezen tekst kan gezegd worden dat Kurth en Pirenne niet
eerlijk zijn. Waar hij het over den adel heeft zwijgt Pirenne den tekst dood? Waarom?
En waar hij den taaltoestand in de kloosters behandelt besluit hij eruit dat ‘beaucoup
de couvents recevaient de France leurs abbés et leurs prieurs’ en er dus niet van uit
konden van verfranscht te geraken5.! Waarom zegt hij dat, wanneer er in den tekst
staat dat de monniken franschonkundig gebleven waren? En Kurth? Er blijkt uit de
klacht ‘à toute évidence

1.
2.
3.
4.
5.

Taal en Letterbode, VI, 1875, blz. 24.
La Frontière linguistique, blz. 234.
Ibid., blz. 236.
Ibid., I, ch. IV.
Histoire I, bl. 333.
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qu'au XIIIe siècle le flamand était la langue nationale de tout le pays de Guines1.’ maar
‘il y a dans ces plaintes, d'ailleurs légitimes, une part d'exagération: la noblesse du
pays de Guines était bien loin d'être si ignorante du français que veulent bien le dire
nos députés. La connaissance des deux langues était chose ordinaire au pays de
Guines, du moins dans la société cultivée2..’ Daarvoor is slechts één bewijs, maar
Kurth heet het - let wel op - ‘la preuve incontestable’. Zie hier: ‘Un serviteur du
comte Baudouin II, dont l'éducation n'avait pas été plus soignée que celle de son
illustre patron, et qui était comme lui omnino laïcus, s'éprit d'un si beau zèle pour
les livres - de in 't fransch vertaalde latijnsche werken waarvan sprake bij Lambertus
- dont la garde lui était confiée, qu'il les lut tous l'un après l'autre.’ Welnu ‘ce Hasardus
ne paraît pas être un personnage de rang bien élevé et néanmoins le français lui est
aussi familier qu'à son maître et - hier is de “preuve incontestable” - le chroniqueur
trouve la chose tellement naturelle qu'il ne nous l'apprend que d'une manière tout à
fait indirecte.’ Waarom vindt Kurth er geen bezwaar in zich hier tegen te spreken?
In tome I, p. 234, is Kurth getroffen door ‘l'éloge qu'il (Lambertus) accorde’ aan
Hasardus omdat hij fransch kende, dat is dus juist 't tegenovergestelde; en daar
rechtvaardigt hij zijn gevoelen aan de hand van den tekst: ‘omnes ejus libros de latino
in romanam linguam interpretatos et legit et intelligit’ en als hij vertaalt spatieert hij
het lovende woord: ‘lut et c o m p r i t tous les livres français’?!
De andere bewijzen dat de adel fransch kende? Hier volgen ze allemaal. ‘Déjà au
e
XII siècle, les nobles flamands devaient parfois romaniser leurs noms. On peut du
moins le supposer en rencontrant dans Galbert des (?) formes telles que Borsiardus,
au lieu de Borchardus, où l's remplit la fonction du ch français. Au XIIIe siècle on
trouve même des surnoms français donnés à des membres de la noblesse. La femme
du chevalier Gérard de Gand s'appelle Elisabeth Bone feeme3..’ Ten laatste zijn er
fransche charters en bestaat er een fransch cijnsboek.
Het eerste argument laat ik met gerust geweten links liggen; wat de overige betreft,
dat zijn heel individueele gevalletjes, maar vooral dat zijn uiterlijkheden en die
moeten soms zeer bedrieglijk zijn geweest. Wanneer Lambertus als hij verhaalt dat
Boudewijn van Guines latijnsche werken in 't fransch deed vertalen, het niet overbodig
acht tot tweemaal toe er de aandacht op te trekken, dat de graaf fransch kende, gaat
het blijken dat menig franschonkundig

1.
2.
3.

Frontière linguistique, I, bl. 236.
Ibid., II, bl. 74.
Histoire I, bl. 331.
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edelman in zijn bibliotheek fransche boeken moet gehad hebben. Mededeelend dat
Hasardus al die fransche boeken las, zegt hij er uitdrukkelijk bij dat Hasardus die
boeken verstond, zoodat het eveneens blijkt dat franschonkundigen zich weleens met
een fransch boek in de leeszaal bezig hielden. En wat kwam de vertaler van Ogier
over? Voor vlaamsche adel staakt hij zijn verhaal omdat hij het niet verder in 't dietsch
kende en de edellieden geen fransch verstonden. Toch moest hij voortzingen; toen
hij gedaan had vroegen ze hem de roman te vertalen.
Ten slotte vraag ik waar de vlaamsche adel, indien hij fransch gekend heeft, dat
fransch wel zou geleerd hebben. De voorstanders der tweetaligheid zeggen dat hij
zijn kinderen naar Frankrijk of naar Wallonië stuurde, maar er is volstrekt niets dat
er op wijst dat hij dit in een opvallend hoogere mate heeft gedaan dan b.v. de
eentalig-duitsch-gebleven duitsche adel1.. Voor de heele XIIIe eeuw kent Pirenne één
enkel individueel geval2.. We kennen er ook een van een Waal die zijn zoon naar
Vlaanderen stuurde om dietsch te leeren2.; dan is er nog een gemeenschappelijke
tekst voor Vlamingen en Walen3.. Er wordt ook beweerd dat de vlaamsche adel
fransche leeraars op de burcht had, maar het bewijs ligt in verzen waarin van alle
germaansche landen sprake is4..
Er hangt heel wat van af van de al of niet-tweetaligheid van Vlaanderen in de
middeleeuwen. Pirenne kent een taal historische rechten toe, de tweetaligheid in de
middeleeuwen is de toetssteen van zijn heele leer; het is in de eerste plaats omdat de
vlaamsche gewesten toen tweetalig zouden geweest zijn dat de huidige Staat België
een ontwaakt en niet een gemaakt vaderland is5.. De tweetaligheid werd nu door
middel van uiterlijkheden en - dat heb ik toch aangetoond - door middel van
oneerlijkheden bewezen, zoodat België moet heringericht worden - voor de Vlamingen
althans.
J. Van Loo.

1.
2.

Voor de duitsche adel zie A. SCHULZ, Das hofische Leben zur Zeit der Minnesinger, I, blz.
157. - Fr. A. SPECHT, Geschichte des Unterrichts-wesens in Deutschland, blz. 294.
Histoire de Belgique, I, blz., 331, nota 1. Van de 4 aangehaalde feiten gelden er 3 voor de
e
XII

2.

eeuw. - Ibid. I, blz. 155 nota 1.
Histoire de Belgique, I, blz., 331, nota 1. Van de 4 aangehaalde feiten gelden er 3 voor de
e
XII

3.

4.

5.

eeuw. - Ibid. I, blz. 155 nota 1.
‘Comme d'ancienneté ait esté usé et accoutumé oudit pays, de bailler enfant pour enfant de
langue d'oyl à celle de Flandre et de celle de Flandre à celle d'oyl, pour apprendre les
langaiges.’ La Frontière linguistique, II, blz. 18.
Tout droit à celui temps que je cis vous devis,
avoit une costume ens el tyois pais
que tout li grant seignor, li conte et li marchis
avaient entour aus gent françoise tous-aïs
pour apprendre françois leurs filles et leurs fils.
Adenès li ROI. Li Roumans de Berte aux grans piés, uitg. Scheler, blz. 6. - Zie
overeenstemmende verklaring bij SCHULTZ en SPECHT.
PIRENNE, La Nation Belge, 3e uitg.
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De moord op Simon
Dramatische schets
Personen:
KAREL

LOUIS

MARTHA, zijne vrouw

GUSTAAF

Speelt in een groote provinciestad. Tijd: de onze.
TOONEELSCHIKKING

Een burgerlijke eetkamer. Eiken tafel en stoelen, buffetten, spiegel, van Mechelsch fabrikaat.
Luid tikkende penduul. Avond. Lamplicht. Deuren links en achtergrond.

MARTHA
(lieve jonge vrouw van vijf en twintig jaar. Staat voor den spiegel, ontdoet zich van hoed en paletot).

- Oef! eindelijk thuis.
LOUIS.

- Oh, die eindelijk, die is kostelijk.
(Blaast rookwalm in cirkel naar omhoog.)

MARTHA.

- Deugeniet... Hewel, manneke, wat zegt ge nu? Ik heb alles op zijn zelfde plaats
gelaten. Zijt ge nu niet kontent?
KAREL
(nog een jong man met bleeke getormenteerde trekken. Zwart van haar, de kleeding zwart. Lijkt
meestal niet mee te leven met het gesprek, schrikt soms op, beweegt zenuwachtig als iemand hem
nadert of aanspreekt, kijkt veel op de penduul. Is onderhevig aan redeloos zwelgen. Schrikt).

- Ja, jawel, Martha.
MARTHA.

- Maar zet u, zet u toch.
LOUIS.

- Gustaaf, we zijn twee lompe, plompe ezels.
MARTHA.
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- Waarom?
LOUIS.

- Waarom!?... Eerst en vooral - maar dat noem ik 't minste - brengen we u 'n heele
boel last...
MARTHA.

- Dat is nu nog...
LOUIS.

- Ja ja, alhoewel ik jongman ben, weet ik het toch... En secundo: ge hebt uw ventje
zoolang gemist...
MARTHA.

- Zijt ge daar weer?
LOUIS.

- Als we zullen weg zijn, kan ik het mij inbeelden: 'n gezoen om 'n gendarm te doen
blozen, tien minuten aan 'n stuk... Hee, Karel?
(Schudt hem vriendelijk dooreen.)

KAREL.

- Hee!
MARTHA.

- Gij schavuit... Hoe kunt gij dat weten?
LOUIS.

- Van zelfs, hee! van zelfs... Dat is menschelijk!... Zonder de bourgognegoesting van
Gustaaf kwam ik niet...
GUSTAAF
(ernstig man van bij de veertig).

- En de uwe.
MARTHA.

- Bravo! zeer juist: die de vrouwen niet bemint, bemint den wijn.
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LOUIS.

- Dat gaat soms samen ook.
MARTHA.

- Ik loop hem halen.
(Af met mantel en hoed.)

LOUIS.

- Kijk, de liefde geeft 'r vleugels... Als 'r ooit zoo iets op mijn weg komt, loop ik 'r
ook in... Karel, jongen, luister eens hier: God gaf aan ons, mannen, de bloemen en
de vrouwen...
GUSTAAF.

- En den wijn.
LOUIS.

- Nee, dat komt van Noé.
GUSTAAF.

- En de vrouw van 'n rib van Adam, omdat hij ze te veel had.
LOUIS.

- Vervloedig! voor eens dat ik poëtisch wil zijn, smijt gij het kapot, droogstoppel.
KAREL.

- E... zet u, zet u.
LOUIS.

- Nu, voor 'n half uurtje, niet langer, want het is Karel's eerste huwelijksnacht.
KAREL.

- Ik?
GUSTAAF.

- Louis, ge zijt bezopen.
LOUIS.

- Om mij bezopen te zien, moet gij paardezat zijn... Ik zal u bewijzen dat het zijn
eerste huwelijksnacht is: hij is acht maanden van zijn vrouw weg, en hij komt thuis,
is dat dan zoo niet? de eerste tweede editie, maar toch de eerste.
GUSTAAF.

- En 'n zeeman, die alle twee-drie maanden...
LOUIS.

- Hewel, dan is dat iedere keer 'n nieuwe editie.
GUSTAAF.

- Kwakzalver.
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LOUIS.

- Ja ja... Hoe zouden ze anders al die menschen op dat pekelharingsop krijgen?... 't
Zijn die altijd nieuwe edities die hen aanlokken... Kijk eens wat ze doen als ze aan
wal komen.
GUSTAAF.

- Nu wordt uwe bewijsvoering tamelijk naturalistisch.
LOUIS.

- IJsklomp... Maar wil ik eens ernstig zijn?
GUSTAAF.

- Ga maar uw gang.
LOUIS.

- Daarom geen stap verder, 't is hier: ik ga weer naar Karels's vrouw.
KAREL.

- Wat?
LOUIS.

- Ik mag toch?... ge zijt toch niet jaloersch?
KAREL.

- Nee, nee.
LOUIS.

- Geloof ik wel: binst ge weg waart, probeerde ik het van met 'r te flirten... Niets te
maken... Ze was kranig, man, in alles... Nietwaar, Gustaaf?
GUSTAAF.

- Dat was ze.
LOUIS.

- Ik zie nog altijd 'r gedoe, toen ik uwe aanhouding kwam melden: ze werd eerst
bleek als doek en zegde niets; maar dan: ‘waarom? waarom?’ riep ze... Wel tien
keeren, twintig... Natuurlijk kwam het er bij mij maar uit met korte endjes en langs
'n grooten omweg... En als ze begreep dat het voor de moord op Simon was...
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KAREL
(dof).

- Simon.
LOUIS.

- Ja, op Simon was: ‘schande! schande!!’ schreeuwde ze 't uit; ‘ik loop naar het
gerecht! 't is 'n leugen!...’ Ik moest 'r uit alle macht vasthouden, of ze was weg.
GUSTAAF.

- Dat was begrijpelijk.
KAREL.

- Begrijpelijk?...
(Herneemt)

Oh ja, ja.
LOUIS.

- Razend was ze. ‘Ze zijn zelf moordenaars!’ ziep ze, ‘ze moesten zelf den bak in!
hij kan 't niet gedaan hebben, hij kan niet: ik ken hem, ik ben zijn vrouw, en hij heeft
'r geen andere, hij is de goedheid zelf, hij kan niet, kan niet.’ Zoo 'n uur lang aan één
stuk, snikkend, huilend... Kijk, ik laat niet gauw iets aan mijn hart komen, maar dan...
Weet ge wat 'r ook uit kwam, en waar ik anders veel pret zou aan beleefd hebben?...
KAREL.

- Wat?
LOUIS.

- Dat ge geen kieken kunt zien bloeden... Is dat waar?
KAREL.

- Ja, ja, ik kan niet.
LOUIS.

- Vervloedig, ik wel: 'n kieken dat niet gebloed heeft, is de braadpan niet waard.
Maar goed gekeeld, is goed in den pot.
KAREL
(schrikkend).

- Gekeeld?
LOUIS.

- Jaja... Zijt ge den man niet om aan 'n kieken zijn keel te spelen?
KAREL.

- Nee, nee!... ik... ik ben altijd 'n zwakkeling geweest.
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LOUIS.

- Als 'n kieken u de baas is...
GUSTAAF.

- Ik zou 'n mensch kunnen helpen villen.
KAREL
(met afgrijzen).

- Gij?
GUSTAAF.

- Ja, ik.
LOUIS.

- Vervloedig, ik niet: 'n haas, dat wel, maar 'n mensch!
GUSTAAF.

- Ik weet wel dat de grootste schreeuwers lammelingen zijn.
LOUIS.

- Eh!
GUSTAAF.

- Naar hun praat te oordeelen, zouden ze heldendaden verrichten, waar Hercules zou
bij verbleeken; en de eerste rappe vrouw de beste gooit ze met 'n blik en 'n lach
omver.
LOUIS.

- Hebt ge ooit geweten!? dat is te sterk... Ik heb mij toch nooit laten beet pakken met
'r eene van te trouwen, gij wel.
GUSTAAF.

- Ik heb zelf beet gepakt, man; maar gij zoudt dat niet kunnen: ge kunt niet zwijgen:
ge flapt alles uit wat in uw mond komt, en die ligt naast uw hart.
LOUIS.

- Vervloedig!... Maar ge moest gij predikheer geworden zijn, want uwe redeneering
is zoo duister als 'n inktflesch en heeft noch kop noch staart. Ik weet toch dat ge van
zwijgen spraakt; kunt gij altijd zwijgen?
GUSTAAF.

- Dat kan ik.
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LOUIS.

- Oho! geen predikheer meer: we zullen u herdoopen en u Gustaaf de Zwijger noemen,
broeder van Willem.
GUSTAAF.

- Mij gelijk. Wil ik u nu iets zeggen - nu mag ik, het proces is afgeloopen - iets dat
u, en Karel vooral, zeer zal interesseeren?
KAREL.

- Mij?... is 't?...
LOUIS.

- 't Is van Simon?
GUSTAAF.

- Ja, van Simon.
KAREL
(angstig).

- Simon?...
GUSTAAF.

- Ja. Weet ge wel dat ik misschien de eerste was, die Simon heb zien liggen,
vermoord?
KAREL en LOUIS.

- Gij?
GUSTAAF.

- Ja, ik.
MARTHA
(op. Aangekleed in peignoir. - Zet flesch wijn op tafel).

LOUIS.

- Vervloedig! dat is nu 'n goeie.
MARTHA.

- Natuurlijk 'n grap?
(Vindt kurkentrekker en glazen in buffet.)

LOUIS.

- Dat noem ik nu toch geen grap... Die daar, beweert dat hij de eerste was...
GUSTAAF.

- Vermoedelijk.
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LOUIS.

- ... die Simon vermoord heeft gezien.
MARTHA.

- Maar, Gustaaf, waarom hebt ge 't niet verklaard?
LOUIS.

- Hij zou best professor worden in 'n doofstommengesticht.
GUSTAAF.

- Ik had mijn redens.
KAREL
(schrikkend).

- Redens?
GUSTAAF.

- Ja... Eerst en vooral kon het Karel in niets helpen... Tweedens heb ik 'r 'n hekel aan
om als getuige te verschijnen.
LOUIS.

- Zijt ge menschenschuw?
GUSTAAF.

- Op de rechtbank: ja... Ik zou daar vier of vijfmaal 'n verklaring afgelegd hebben,
die tot niets, absoluut tot niets kon dienen.
KAREL.

- Tot... niets?
GUSTAAF.

- Nee.
LOUIS.

- Dat weet ge niet, kunt ge niet weten.
GUSTAAF.

- Dat weet ik wel!
LOUIS.

- Kom 'r dan mee boven.
MARTHA
(geeft Karel den kurkentrekker).

Wilt gij, Karel?
KAREL.

- Ik?... ja, ja.
LOUIS.

- Toe.
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GUSTAAF.

- Hewel: we zijn, Karel, gij, ik, in 't naar huis gaan, van malkaar gescheiden aan den
hoek van de Keizerstraat.
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LOUIS.

- Hoe komt het dan dat ge Simon vondt in de Kerkstraat? dat was uw weg niet.
GUSTAAF.

- Heel eenvoudig: ik kwam Arthuur Destels tegen, en samen zijn we naar den Turk
gegaan. Verstaat ge nu?
LOUIS.

- Vervloedig!... waarom hebt ge 'n tong en 'n mond?
KAREL
(kan geen weg met het kork).

MARTHA.

- Gaat het niet, Karel?
LOUIS.

- Geef hier... Als ge zoo acht maand lang niets anders gedronken hebt dan aqua
pompadora...
(Neemt de flesch beet.)

Zeg nu voort.
GUSTAAF.

- Voort?
LOUIS.

- Ja: om welk uur hebt ge Simon vinden liggen?
GUSTAAF.

- Half twee.
LOUIS
(heftig).

- Daar hebt ge 't.
KAREL.

- Wat?
LOUIS.

- Dat het parket en wetsdoktoors uitgemaakt hebben dat Simon eerst om twee uur is
vermoord.
KAREL.

- Is hij?...
GUSTAAF.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

- Dat geeft niets ter zake.
KAREL.

- Nee, niets.
LOUIS.

- Niets!? voor 't bewijzen van 'n alibi: è neen 't zeker... Daar, mevrouwtje... Zult u
inschenken?
MARTHA.

- Ja, Louis, dank u, ik zal zelf wel... Zet u.
LOUIS.

- Zeg: wie is 'r nu de lammeling?
GUSTAAF.

- Wel, gij kind, maakt u dat warm?
LOUIS.

- Zeker: door uwe schuld heeft Karel misschien zoo lang..
GUSTAAF.

- Louis, ik verbied u dat gevalletje zoo tragiek uit te...
LOUIS.

- Gevalletje!?
GUSTAAF.

- Ja, dat van mij was 'n gevalletje, of 'n toeval, als ge 't zoo wilt noemen, die moord,
dat is iets anders.
LOUIS.

- We zullen 'r liever over zwijgen; maar met al dat loopt de moordenaar nog op vrije
voeten, hee?
KAREL.

- Op vrije?...
GUSTAAF.

- 't Kan me niet schelen, ik kon hem niet doen pakken... En ook, ik heb Simon 's dood
niet te wreken: hij was 'n onsympathieke vrekkige jood.
KAREL.

- Ja, ja, dat was hij.
LOUIS.

- Dat betwist ik niet: 'n echte woekertype-makelaar in loensche zaakjes, maar 'n
mensch toch, en 'n moord op hem, is toch ook 'n moord.
KAREL.

- 'n Moord?...
LOUIS.

- Ja: 'n menschenmoord is en blijft 'n moord, 'n kieken-
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moord, dat is geen moord, maar 'n schoonmoedermoord is weeral 'n moord.
MARTHA.

- Farceur.
KAREL.

- Hebt... ge... hem goed gezien?
GUSTAAF.

- Simon!?... 'k Kon niet anders: hij lag niet ver van 'n lantaarnpaal.
MARTHA.

- En uwe impressie, Gustaaf? zaagt ge dat Simon vermoord was? waart ge niet bang?
was er nog volk bij?
GUSTAAF.

- Niemand... En ik dacht eerst dat het 'n gevallen dronkebroer was, en ik was haast
voorbij; maar het licht van den lantaarn viel juist op zijn gezicht, en dan zag ik dat
het Simon was.
KAREL.

- Zaagt ge?...
GUSTAAF.

- Seffens... Ik kwam nader: hij zag blauw.
KAREL.

- Simon?
GUSTAAF.

- 'n Beroerte, zegde ik bij me-zelf... Ja, wie zou 'r ooit op 'n moord gaan denken... Ik
voelde zijn hand: ze was koud... Wat nu!? ja, ik vond het stom: ik stond daar met 'n
geweldigen vaak in de oogen, wat moest ik? juist zie ik de blinkende knoppen van
'n agent, ik zeg: die vindt hem toch, en 'n gevallen man wegbrengen, dat ligt in zijn
vak... Ik muisde weg met rappe voeten.
LOUIS.

- Dan zijt gij de onbekende man, waarvan zooveel is gesproken en geschreven.
KAREL.

- Ja, ja.
GUSTAAF.

- En wat zou dat?
MARTHA.

- En hoe zag Simon?
GUSTAAF.

- Hij was leelijk, leelijk! Ik zie nog zijn grooten blauwen neus en zijn purperen lippen.
KAREL.
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- Gij?... ziet... ge... hem nog?
LOUIS.

- Tata, laat ons van zulke dingen niet meer spreken, 't is om van te griezelen. Praten
we liever van de liefde en van den wijn.
MARTHA.

- Ja, we hebben nog niet eens gedronken... Toe, Karel!... Gustaaf! Louis!
(Allen op.)

LOUIS.

- Met veel plezier.
(Neemt een roemer.)

MARTHA
(ontroerd).

- En nu dank ik u, en Karel met mij, voor alles wat ge...
LOUIS.

- Tata.
MARTHA.

- Jawel... Nee! laat mij zeggen!... Ge zijt de eenige geweest die me niet geschuwd
hebben...
LOUIS.

- Wilt ge daar?...
MARTHA.

- Nee! dat verzwijg ik niet!... Nee!... Maar ik zag het zoo goed, hoe ik werd nagekeken,
met den vinger gewezen...
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LOUIS.

- Dat hebben ze toch niet?...
MARTHA.

- Nee, ze hebben niet gewezen met den vinger, en mij ook niets gezegd, maar ik
voelde het, ik voelde het, en zoo zag ik het gebaar, en ik hoorde de woorden: zijn
vrouw...
KAREL.

- Van?...
MARTHA.

- Oh! die acht maanden... En weten dat hij onschuldig was.
(Barst in tranen uit.)

LOUIS.

- Toe toe...
MARTHA.

- Nee, Louis, laat me, 't zal me goed doen: ik heb het zoo lang opgekropt...
(Klinkt tegen de roemers aan.)

LOUIS.

- Santé.
MARTHA.

- Ik vergeet het nooit, wat ge voor ons gedaan...
LOUIS.

- Zeg...
MARTHA.

- En gij ook niet, hee Karel?
LOUIS.

- Na den treurigen watervloed den vroolijken wijnvloed... Ik drink op Karel's
vrijspraak en op zijn herleven.
GUSTAAF.

- Zoo moet het.
MARTHA.

- Toe, Karel.
KAREL.

- Ja, jawel...
(Stoot geweldig met zijn glas tegen Louis.)
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LOUIS.

- Eh eh! te veel liefde, jongen, ze stort over... Ge moet dat houden voor uw vrouwtje.
KAREL.

- Ja, ja.
(Drinkt met nerveus gebaar, kan niet slikken, hoest geweldig.)

GUSTAAF.

- Dat is puik.
MARTHA.

- Is-ie goed? Hij komt nog van mijnen thuis.
LOUIS
(liplekkend).

- Vervloedig, 'n smaakje om 'n kwezel te verleiden, die sedert dertig jaar water drinkt
uit versterving... Ik wou dat mijn pomp zulk water gaf.
MARTHA.

- Drink nog eens, Karel, 't zal beteren.
LOUIS.

- Ja, jongen, in de goeie-drankongevallen moet ge de omoeopathie toepassen:
onfeilbaar, man. Hier, giet binnen, dat is 't beste middel om uw keelgat te verwijden.
KAREL.

- Mijn?...
LOUIS.

- Uw keelgat... Ge weet toch wat 'n keelgat is?... dat is de drankrivier: van lampetten
wast ze, en 't vasten doet ze krimpen.
MARTHA.

- Spotgeest!
LOUIS
(lachend).

- Ehé...
MARTHA.

- En nu is 'r hier nog iemand te kort.
KAREL.

- Wie?... wie?... wie is 'r te kort?
MARTHA.

- Kunt ge 't niet raden?
LOUIS.
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- Ik, ik heb het.
GUSTAAF.

- Ah ja, ik heb het ook.
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MARTHA.

- Niet zeggen, hoort ge!?... Hij moet het raden... Hewel, Karel?
KAREL.

- ... Raden... Ik... ik heb het nooit gekunnen.
MARTHA.

- Nu zult ge wel kunnen... Denk eens goed na.
KAREL.

- ...Ik... kan niet.
MARTHA.

- Jongen, jongen, wat hebben ze u te kort gedaan... Vroeger, zeg, wie was 'r hier nog
bij, als ge van de bank thuis kwaamt?... en wat deedt ge dan?
LOUIS.

- Vervloedig!... Karel!
KAREL.

- Wat?
MARTHA.

- Was 'r nog iemand thuis, Karel?
KAREL.

- Ik.
MARTHA.

- Wel nee, jongen, iets kleiner, iets...
KAREL
(flauw glimlachend, zonder fut).

- Het kind.
MARTHA.

- Gevonden! ja, Fransje... En hij kan al praten als 'n advokaat.
GUSTAAF.

- Hoe oud is-ie nu, mevrouw?
MARTHA.

- Achttien maanden maar.
LOUIS.

- Daar ken ik geen iota van.
MARTHA.

- Als ik hem vroeg: Fransje, waar is Papa? dan zegde het: Pa, wè, wè...
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(aangedaan)

Arm bloedje... Dan heb ik dikwijls... Maar nu is zijn Papa terug...
(plots)

Wil ik hem halen?... ja.
KAREL.

- Wie?
MARTHA.

- Fransje.
KAREL.

- Laat, laat, morgen...
MARTHA.

- Nee, Karel, nee, het zal u plezier doen, en ik loop 'r gaarne om... Wat zult ge hem
veranderd vinden.
GUSTAAF.

- 'n Gavige jongen is-ie.
LOUIS.

- Die niet kan loochenen wie zijn vader is.
KAREL.

- Ik?
LOUIS.

- Kijk, dat verwondert u toch niet?
MARTHA.

- Gij schobbejak.
LOUIS.

- Ja maar, hij vraagt dat zoo onnoozel ga weg... Nu dwingt ge uwe vrouw om het
bewijs te loopen van uw vaderschap.
MARTHA.

- Ik ben 'r om.
(Vlug af.)

LOUIS.

- Vleugels heeft ze, vleugels om uw vruchtje te halen... En als ze daar is, en ge uwen
stempel niet herkent, zoudt ge best met 'n fakkel in uw hand loopen, om bij 't snuiten
uwen neus te vinden.
GUSTAAF.

- Karel, ge hebt 'n pracht van 'n kind: mijn jongen is 'n half jaar ouder: hij heeft 'r
niets aan.
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LOUIS.

- Nu, als ge de vader kent.
KAREL.

- De vader?
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LOUIS.

- Vervloedig! Wat 'n rare vogel gij wordt...
KAREL.

- Ik?
LOUIS.

- Wilt ge nu bij alle macht hebben dat ge de vader niet zijt?
KAREL.

- Ja, jawel.
LOUIS.

- Ik wordt er niet wijs uit... Gij, pater familias, zijt gij ook liefst de vader niet van
uwe kinderen?
GUSTAAF.

- Ik ben de vader, en daarbij heb ik nog liefst dat mijne kinderen mij gelijken, mijn
gebreken daar gelaten.
LOUIS.

- Oh! Oh! perfecties dus... En als 't allemaal perfecties zouden zijn... Nee, nee, ik
ben 'r niet voor: 'n wereld zonder schavuiten of schobbejakken zou op niets gelijken,
allemaal zoete Jesuskens, lammekens, het een al zoo braaf als het ander... Toe, toe.
'r Zou niet meer gevrijd worden, de liefde ware verbannen, niet getrouwd dus, en de
wereld zou eindigen als kwezelsrepubliek. Dat ware de zelfmoord van de wereld.
KAREL.

- 'n Moord?...
LOUIS.

- Altijd met uw moord.
KAREL.

- Ik?...
LOUIS.

- Ge moet vroolijk worden... Ik zie al de laatste kwezel ten hemel naderen, en Sinter
Pieter met zijn sleutel slaan, om 'r haar buiten te houden. Weet ge waarom?... Omdat
hij voor zich de rijkste worm zou hebben, die ooit op de aarde heeft gekropen... En
als die 'r binnenmocht, wat zouden dan de millioenen zeggen, die in de hel of in het
vagevuur liggen te roosteren, omdat ze 't tot 'n armzalig honderd duizend gebracht
hebben?
MARTHA
(op met een slapend kind).

LOUIS.
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- Ah! daar is het spruitje.
MARTHA.

- Het wordt niet eens wakker.
GUSTAAF.

- Ja, slapen is slapen.
LOUIS.

- Met gesloten vuistjes, als om iemand te slaan.
KAREL.

- Wat?...
MARTHA
(bij Karel).

- Kijk eens, Karel.
KAREL.

- Ik?
(Zijn blik durft niet te rusten op het kind.)

MARTHA.

- Kijk eens hoe het bloost, en hoe groot het geworden is.
LOUIS.

- Kijk naar uw vruchtje, man... Ziet ge nu dat ge de boom zijt!... Zeg, uwe vrouw
wacht 'n complimentje.
KAREL
(koud glimlachend).

- Ja, hij, Fransje ziet 'r goed uit.
MARTHA.

- Toe, Karel, pak het eens, toe, vroeger deedt ge 't zoo gaarne.
KAREL.

- Ik?
MARTHA.

- Wel ja! maar wat zijt ge nog verloren, jongen... Geef het toch 'n kusje.
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KAREL.

- Ja, jawel.
(Zoent het kind gewild ruw.)

Daar, daar! zooveel, zooveel ge maar wilt... Daar, en daar!
MARTHA
(gelukkig).

- Oh! dat is goed.
GUSTAAF.

- En nog niet wakker worden.
LOUIS.

- Dat is het gerust geweten.
KAREL.

- Geweten?
LOUIS.

- Eh! schei nu met kussen uit: want na de spruit, is het de beurt aan de moeder... Jaja,
ge kijkt zoo... de eerste na acht maanden, 't zal niet te vroeg zijn... Of zijt ge
beschaamd?... Gustaaf, keeren we ons om, hij is beschaamd.
(Ze draaien om.)

KAREL
(vlucht den blik van zijn vrouw, gebaart te hoesten).

LOUIS
(draait weer om, ziet Martha zeer ontroerd, en den onbeweeglijken Karel).

- Wat is?...
MARTHA.

- Kom dan, Karel.
LOUIS.

- Allee toe, Karel, wat wacht ge?
(Drumt Karel naar Martha toe.)

Gaat ge niet ontdooien?
GUSTAAF.
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- Karel, nu zou ik toch ook... nu bestaat 'r niets meer: nu moogt ge dat, vrij en vrank.
KAREL.

- Vrij! ik ben vrij!
LOUIS.

- Men zou vervloedig beginnen gelooven dat het u spijt.
MARTHA
(verwijtend).

- Louis.
KAREL
(schrikkend).

- Ik!?
(Hevig)

Neenee, Louis! nee!!
LOUIS.

- Waarom laat ge dan dat schoone brokje vleesch staan, dat u vraagt 'r in te bijten?
(Duwt Karel tot bij Martha.)

Toetoe.
MARTHA
(trekt met hare hand Karel 's hoofd naar zich toe, zoent hem, barst in snikken uit, loopt met het kind
af).

GUSTAAF.

- ... Als ge niet verandert...
LOUIS.

- Dat zeg ik ook: 'n vrouw is 'n raar iets, heb ik altijd hooren zeggen, daar hebt ge
soms perten mee zonder ge 't zelf weet... Vervloedig, was ik in uwe plaats, ik smeet
lang mijne beste vrienden buiten...
MARTHA
(vlug weer op, bij Karel).

- Karel, niet kwaad zijn, jongen, niet kwaad zijn: ik kan 't niet helpen, en ze hebben
u toch zoo vermoord, vermoord!
KAREL.

- Vermoord!?
MARTHA.
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- Och ja.
GUSTAAF.

- Dat is waar: ze laten u daar zitten, acht maanden, en ge weet geen uitkomst... Ik
geloof dat ik in 't zelfde geval niet beter zou zijn.
LOUIS.

- Ik ware lang ad patres.
MARTHA.

- Maar nu zal het wel beteren, het zal wel beteren: ik zal u koesteren zooveel ge maar
wilt, ik zal u opknappen, Karel, ge moet maar spreken, ik zal alles doen...
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LOUIS.

- Vervloedig, nu zal de ijskegel smelten: zoo 'n warm hartig vuurtje.
MARTHA.

- Zeker zijt ge moe, Karel?
KAREL.

- Ja, ja, ik ben moe, ik ben af, ik heb daar gezeten, onschuldig, ik was onschuldig,
en al die dagen en die nachten heb ik gedubt en gepeinsd...
LOUIS.

- Ge moet niet dubben!
KAREL.

- Nee, nee, dat moest ik niet: ik ben onschuldig... Maar de rechtbank...
GUSTAAF.

- Begrijpelijk, daar lachen ze niet.
MARTHA.

- Ik zal seffens weer zijn, Karel.
(Met kind af.)

LOUIS.

- Lachen... Vervloedig... Ik beefde als 'n riet, toen het Openbaar Ministerie de
doodstraf vroeg.
KAREL.

- De dood?...
LOUIS.

- Ik had in zijn gezicht kunnen slaan, als hij zegde dat de voorhanden zijnde bewijzen
verpletterend waren.
KAREL.

- Bewijzen?
GUSTAAF.

- De bewijzen waren zwaar.
LOUIS.

- Gustaaf!?
KAREL.

- Ik... ik ben toch niet schuldig!?
GUSTAAF.

- Weet ik wel... Voor ons zijn die bewijzen van geener waarde... Maar de juryleden,
die kennen u niet, en ze gaan voort, moeten wel voortgaan op de voorhanden zijnde
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bewijzen... En wat was 'r?... Ge waart veel langer in den Hert gebleven dan
gewoonlijk, ge waart met Simon weggegaan, onderweg heeft die Pieters u heftig
hooren spreken...
LOUIS.

- En de knop.
GUSTAAF.

- Ja: bij Simon 's lijk vindt men 'n knop, aan uw kostuum ontbreekt 'r een van zelfde
merk. Wat belieft 'r u?... Daarbij werd vastgesteld dat Simon door geen gewoon
apache was vermoord...
KAREL.

- Vermoord? Ja, ja, hij was vermoord.
GUSTAAF.

- Uw advokaat heeft zeer behendig uw vlekkeloos verleden opgeroepen, uwe
boekhouding voorgebracht; maar zonder dat...
KAREL.

- Was ik dan... haast veroordeeld?
MARTHA
(op).

- Maar waarom zet ge u niet?
LOUIS.

- We waren zoo bezig over het pleidooi van Karel's advokaat.
MARTHA.

- Wel wel, wat heeft-ie goed gesproken.
GUSTAAF.

- Hij is jong, hij zal het ver brengen.
LOUIS.

- En hij was zoo gelukkig over Karel's vrijspraak als Karel zelf.
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KAREL.

- Nee, nee! Dat kan niet, dat kan niet! ik ben gelukkig, zeer gelukkig!
MARTHA.

- Toe, zet u nu.
(Dwingt hen neer te zitten.)

En ik ben benieuwd te zien hoe de menschen het nu zullen opnemen.
KAREL.

- De menschen?
LOUIS.

- Die meest gebabbeld hebben zullen nu de eersten zijn om u zoete broodjes te bakken.
GUSTAAF.

- Ook is 't minste lasterwoordje strafbaar, en dat weten ze wel.
MARTHA.

- Toe, drink eens uit, of is-ie niet goed?
LOUIS.

- Niet goed!?... maar 't is 'n zalf!
KAREL.

- Ja, ja, laat ons drinken... Ik wil vergeten, vergeten! Leve de goede wijn!
MARTHA.

- Goed, Karel. Leve de goede wijn!
LOUIS.

- Leve! Leve!... ons broertje komt los: hij zal salamanderen.
MARTHA.

- Hij mag: ik geef hem volle toelating.
LOUIS.

- Zeg dat ge ze meepakt, die toelating, want later krijgt ge ze niet meer.
KAREL.

- Ja, ja! ik pak ze! ik ga me goed vermaken, ik ga leven, leven!
MARTHA
(gelukkig).

- Karel!
LOUIS.

- Hewel, ik heb morgen namiddag vrij, Gustaaf gij ook; willen we naar Sint-Amands
koersen?
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KAREL
(schrikt hevig, is half rechtgestaan, met toegenepen keel).

- Koersen!?
(Zet zich terug.)

LOUIS.

- Ja... Gaat ge mee?
KAREL.

- Nee, nee, dat doe ik niet.
LOUIS.

- Waarom niet!? ik heb 'n goed tuyau: Roméo, zeker vertrekt-ie aan zes tegen één...
Hewel?
KAREL
(huiverend).

- Ik wed niet, nee, ik wed niet.
MARTHA.

- Dat moet ge niet, Karel.
LOUIS.

- En gij die vroeger zoo gaarne wed...
KAREL.

- Dat is niet waar, nee, dat is niet waar!
LOUIS
(verpaft).

- Kijk...
GUSTAAF.

- Ik meen toch ook...
KAREL
(meer en meer heftig).

- Nee, nee! zeg ik u, ik wed niet!
MARTHA.

- Maar ge moet niet wedden, Karel, ge kunt kijken alleen.
KAREL.

- Nee nee! Ik ga niet! het interesseert me niet, ik ben op de hoogte niet meer.
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LOUIS.

- Willen we dan iets anders?...
GUSTAAF.

- Mij om 't even.
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MARTHA.

- Ik weet niets: willen we paling gaan eten?
KAREL.

- Ja, ja, dat wil ik, we gaan, we gaan. Dat is mijn droom.
LOUIS.

- Als dat u plezier kan doen... Gustaaf?
GUSTAAF.

- Mij is 't wel.
LOUIS.

- Afgesproken... En vertrekken met den boot van ten tweëen.
MARTHA.

- Dat past.
KAREL.

- Ja, ja. En ik zal 'r zijn, en ik ga eten, paling eten! wel 'n halve kilo.
LOUIS.

- Hij is vast aan 't ontdooien... Gustaaf, kijk hem lonken naar zijn vrouwtje, héhé...
Het is tijd dat we schampavie spelen.
(Staat op.)

GUSTAAF.

- Oh maar, het is haast één.
(Op.)

KAREL
(schrikkend).

- Eén!?
(Op.)

MARTHA.

- Ge gaat toch niet weg?
KAREL.

- Nee, nee! ge moet nog 'n half uur blijven.
MARTHA.

- Ten minste... 'r Moet nog 'n flesch uit.
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LOUIS.

- Ah nee, nee! die houden we te goed voor 'n anderen avond, als 't zoo laat niet is.
(Penduul slaat één.)

KAREL
(bevend).

- Eén!...
(Smeekend)

Toe, blijf nog 'n half uur, nog eenige minuten.
LOUIS.

- Nu niet, hee Gustaaf?
GUSTAAF.

- Ah nee, ik heb morgen 'n heele boel...
LOUIS.

- Ja, nu laten we u onder vier oogjes: Cupido smijt ons buiten, 't is zijn uur.
KAREL.

- Zijn uur?
LOUIS.

- Eh eh, kerel, ge kent zeker Cupido niet meer, ge lacht zeker!?
MARTHA.

- Louis, Louis.
LOUIS.

- Ja ja, hij is daar al met zijn grapjes.
KAREL.

- Toe, blijft.
MARTHA.

- Ja, blijft nog 'n minuutje.
GUSTAAF.

- Het is wel lief van u, mevrouw; maar ik kan niet, beslist niet, ik moet morgen
ochtend vroeg op de been zijn.
LOUIS.

- En ik in den winkel... Gustaaf, we laten de tortelduifjes alleen, hee!?
(Is met Gustaaf aan de deur.)

KAREL
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(smeekend).

- Vrienden...
LOUIS.

- Gij schobbejak.
KAREL.

- Ik?
LOUIS.

- Ja ja. Zeker zegt ge nu in uw eigen: wat 'n verlossing... Hoe is 't Gods mogelijk dat
we zoolang... Dada! dada!... veel plezier, en tot morgen, aan de boot.
(Af.)
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GUSTAAF.

- Tot morgen, Karel.
(Af.)

MARTHA.

- Wacht, ik zal u buitenlaten.
(Af.)

KAREL
(glijdt moeizaam de hand over de slapen... Gepraat van Martha, die de vrienden buitenlaat. Karel
volgt nu angstig het geslinger der penduul. De voordeur wordt toegeslagen en gesloten, Karel schrikt,
beziet strak de penduul. Dof).

Simon. (Luistert, schrikt hevig, nu Martha.)

MARTHA
(op. Gaat voor hem staan, legt hare handen op zijne schouders, kijkt in zijne oogen).

- Ik ben zoo blij, Karel, zoo blij, nu zijt ge weer bij mij.
(Vliegt hem aan den hals.)

KAREL
(koud).

- Ja, ja, ik ben hier nu weer.
MARTHA.

- En nu zult ge weer lustig zijn, hee!? al 't droeve dat voorbij is, moet vergeten
worden... Zeg, Karel, zeg, ge houdt toch nog van me? Ge houdt toch nog van me?
KAREL.

- Ja, ja, waarom niet!? Waarom zou ik niet?
MARTHA.

- Zeker, zeker, goede jongen; en nu zal ik u heel opfleuren... Willen we slapen gaan,
Karel?
KAREL.

- Slapen!?
(Kijkt op de penduul. Kort, huiverig)
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Nee, nog niet, nog niet, nog vijf minuten...
MARTHA.

- Toe, Karel.
KAREL.

- Nee! nu niet, nu niet!
MARTHA.

- Hier, jongen, drink nog eens, 't zal u goed doen... Toe, drink maar, en zet u nog vijf
minuutjes... Ik kom u straks halen.
(Met flesch en glazen af.)

KAREL
(heeft gulzig gedronken, kijkt op de penduul).

- Slapen! nog niet...
(angstig)

Een en acht!
(Met afwerend gebaar, eerst dof, dan meer en meer luid)

Simon, laat nu, laat me nu, Simon, ik... ben vrijgesproken!
(Zwelgt moeilijk.)

Ik ben onschuldig, hoort ge? Ik ben onschuldig!
(Kijkt in gespannen angst naar de penduul, dan met grooten kreet)

Tien!!
(Als in worsteling pakt zijn keel beet, schreeuwt ontzet)

Simon! los! mijn keel! los!
(Rukt das en col uit. Hij schijnt te worgen.)

MARTHA
(vlug op. Bezorgd).

- Karel!?
KAREL
(schrikt geweldig, deinst terug met afwerend gebaar. Rauw).

- Weg, Simon! weg!
MARTHA.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

- Ik ben het, Karel.
KAREL
(bedaart bij schokken, herkent zijne vrouw. Gehakt).

- Ah, ja, ja.
MARTHA.

- Kom tot u zelven.
KAREL.

- Ja, ja, ik zal wel, zal wel.
MARTHA.

- Ge droomdet: ge spraakt van Simon.
KAREL
(dof).

- Simon.
(In doodsangst grijpt naar de keel.)

Simon!
MARTHA
(ontroerd en medelijdend).

- Karel...
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KAREL
(moeilijk).

- Ja, ja.
MARTHA.

- Wat doet ge? Ge moet niet bang zijn: ge zijt onschuldig.
KAREL.

- Ja, ja, ze hebben... het gezegd: ik ben vrijgesproken.
(Maakt afwerende gebaren.)

Maar Simon, hij, hij doet het niet!
MARTHA
(in vertwijfeling).

- Karel!?
KAREL
(met bange blikken).

- Simon vergeeft niet, hij komt alle nachten... Een en tien.
MARTHA.

- Karel!
KAREL.

- Gij!? Oh ja, ik
(langsom heviger)

ik kan 't niet meer uitstaan, dat is zoo: altijd hoor ik de groote klok, één en tien... En
dan die minuten... Ik... ik moet het u zeggen, u roepen, schreeuwen voor ik wederom
met u in 't leven ga, het moet!... Ik heb gewed, verloren, drie duizend frank, pakte 't
geld uit de bank...
MARTHA.

- Gij!?
KAREL.

- Ik... Ik zag geen uitkomst, moest het geld hebben, Simon had 'r, ik wist het, wist!
hij wilde me niets geven, niets...
(wreed)

En dan, met deze handen heb ik 'r hem voor geworgd, geworgd!
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MARTHA
(met gesmoorden gil, zijgt achterover op den plankenvloer).

KAREL.

- Nu weet ge 't.
(Ziet voor zich kijkend Martha liggen, schrikt.)

- Oh!
(Staart met opengespalkte oogen het roerlooze lichaam aan.)

DOEK.

Zulte a/Leye, December 1915.
Gaston Martens.

Liedje voor haar
LAAT nu je handen Japansche waaiers zijn.
Je zoete wangen zijn koel porselein.
Zeg nu geen woorden meer.
Zoen me maar,
dat ik zeediep in je oogen staar,
tot je zult lachen als het gek geluid
van een groote muit
klapwiekende duiven die in strakke vlucht
varen naar heimatlucht.
En laat dan je jeugd
om mijn haren zijn,
o veelvuldige springfontein
van vreugd!

W. Van Dingen.
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De cultus van het nieuwe in de muziek
HET begrip ‘modernisme’ steunt op een verschijning, die, verre van afbreuk te doen
aan het eeuwige wezen der kunst, de jeugdessentie van alle eeuwigheid eens te meer
bevestigt. Niet de kern zelf der kunst wordt vernieuwd, wel haar uitzicht. Niet de
subjectieve binnenwereld van menschelijk voelen en denken wordt omgewenteld,
maar wel wat uit haar naar buiten slaat en het zinnelijk-waarneembaar element der
kunst te voorschijn brengt. Dit element bezit evolueerende kracht, welke te
belangrijker wezen zal, naarmate de natuurwerkelijkheid der onderscheiden kunsten
al of niet geregeerd wordt door de realiteit van het om haar heen geschapene. Moge
het inwerkend motief der evolutie de onderling-geestelijke verwantschap der kunsten
vaak verraden, zoo is niettemin de wijze waarop deze geschiedt, steeds afhankelijk
van het verband, dat bestaat tusschen hun respectieve natuurwerkelijkheid en die der
buitenwereld. Meer dan welk andere kunst onderscheidt zich in dit opzicht de muziek,
wijl haar natuurwerkelijkheid, - de klank in geheel zijn muzikale bevattelijkheid -,
onafhankelijk is van de realiteit der buitenwereld, waarin zij zich beweegt. De
componist behandelt klank niet als een weergave der natuur, zooals de schilder het
onvermijdelijk doet met kleur, de beeldhouwer met vorm; evenmin is hij gebonden
door begrip en besef, vervat in woord en woordklank. De muziek mist die
aanrakingspunten met de buitenwereld. Zij legt geen brug, maar is als het levende,
het stroomende water, waarvan de binnen- en buitenwereld de gescheiden oevers
zijn.
Van de poëzie onderscheidt zich de muziek door het sprakelooze, van de andere
kunsten door het gedaantelooze harer vormen. Waar spraak en gedaante de uitingen
zijn van het bewuste leven, wordt bij ontstentenis beider alle grond voor 't bewustzijn
opgeheven, en staan de eindelooze verte en grondelooze diepte van het onbewuste,
onbegrensde leven voor ons open. Door die verte verzwindt en vervliegt zij, over
die diepte zweeft en zwenkt, kringt en springt zij, de doorschijnende muze, onvatbaar
als de lucht die om haar trillen blijft, onbewust van het wordend leven, dat zij oproept
en dat haar volgen wil. Geen troostelooze verte weerhoudt haar, geen grijnzende
diepte doet haar deinzen. En geen schoonheidsweerglans zou dit spraak- en
gedaantelooze afwerpen, zoo niet muziek zijn verborgenheid in gouden schalen naar
boven tilde en er haar geest, - de geest der eeuwige vernieuwing - over uitblies.
Etherisch is haar wezen, - veranderlijk tot in het oneindige. En hierdoor wordt
begrijpelijk, waarom zij in de groote perioden harer ontwikkeling aanleuning zocht
bij stoffelijker geschoorde kunsten, wier kenmerken zij dan in de sfeer van haar
kunstbestaan opnam. De bouw eener Fuga, eener Sonate, eener Symphonie, kortom
van elk developpeerend muzikaal vormprinciep, wijst op architecturale verhoudingen.
In het Romantisme overheerscht de poëzie van het expressieve lied en den
geidealiseerden dans, twee uitingen, welke het overgeërfde stijlprinciep geen
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afbreuk deden, doch er op berekend waren de strengheid der architecturale symmetrie
door inwerking van zuiverder menschelijke emotie te verzachten. De muziek heeft
thans die steunpunten prijs gegeven voor wat in de schilderkunst onder velerlei
benamingen tot uiting kwam. Toch zou men in dit geval bezwaarlijk van aanleuning
kunnen gewagen, daar de nieuwe richtingen in de schilderkunst zich juist kenmerken
door de vervaging, de vermuziekaliseering als 't ware van den uiterlijken vorm, en
de muziek deswege bij haar geen steun kan vinden. In dien zin is door de opheffing
van het klassieke stijlprinciep een leegte ontstaan, wier wenschelijke aanvulling voor
de toekomst is weggelegd.
Ten alle tijde heeft het ‘nieuwe’ op het wezen der kunst ingewerkt. Bezonken
gronden zijn steeds omgeploegd geworden en bepoot door het zaad van jong
verlangen. Zelden echter met die aandrift, welke thans betoond wordt en die als te
gehoorzamen schijnt aan een imperatieven drang, wiens stuwkracht naar alle kanten
uitslaat. Zoo, dewijl hij zich meester maakte van alles wat langs de kunst om tot
uiting komt, heeft de cultus van het ‘nieuwe in de kunst’ voor de huidige geslachten
zijn karakter van uitzonderlijkheid afgelegd. De conflicten, die zich voordoen, volgen
elkaar al te snel op om uitgevochten te worden of te belanden in een stadium, dat
iets als een remmende geestesbevrediging brengen zou. Ze hoopen zich op, de
oplossing wachtend van het onverklaarde problema: de kunst der toekomst.
Reactie op de stagneerende berusting, die dreigt in te vallen na bereikte
hoogtepunten, is in algemeenen zin te beschouwen als de uitbreiding en bezegeling
van het bestaande. Niet echter als dusdanig is de beweging te aanzien, die we thans
beleven. Zij loopt uit in verschillende richtingen, welke afbrekend met het verleden,
het concept zelf aan 't wankelen brengen, waarop de kunst te steunen scheen. Dit
concept berustte hoofdzakelijk op het verband, dat door bemiddeling van het zinnelijk
waarnemingsvermogen bestaat tusschen natuur en kunst. Onder welke benamingen
zich de laatste richtingen ook voordeden en nog voordoen, - Impressionisme,
Futurisme, Expressionisme, - gemeens hebben zij allen, dat zij zich hiervan
verwijderen en de innerlijke aandrang in de plaats stellen van de zinnelijke
waarneming. Hierdoor wordt een volledige ommekeer verwekt van alles wat met het
uiterlijke wezen der kunst in betrekking staat. Een omwenteling dus op groote schaal!
Geen uitbreiding: een nieuw begin, een herwording!
Heilzaam is zulke beweging in zoover zij steuning geeft aan jonge geslachten in
een wereld zonder evenwicht; verwarrend echter, doordien zij zich naar buiten werkt
uit een leven zonder eenheid, en zich vooralsnog niet voordoet als ontstaan uit een
bewusten drang naar hooger harmonie. Van die wereld heeft de kunstenaar zich
vervreemd; wat hem er nog aan bindt, - het geloof in een volmaakter toekomst, komt niet tastbaar tot uiting in zijn kunst, al te aristocratisch aangelegd om in sociaal
opzicht een dienstbare stelling in te nemen. In den ondergrond der dingen heeft de
kunstenaar zijn wereld ontdekt; in het abstracte wezen zijner kunst heeft hij het leven
opgespoord. Dieswille heeft hij
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zich vereenzaamd, stoïsch-berustend in een toestand, door het tragische van den tijd
zelf verwekt.
Ascetische zelfverdieping spreekt uit die kunst, waarvan de zin enkel te beseffen
is, door wie begrijpen kan wat bemoediging voor den kunstenaar in een tijd als deze
te halen is uit geestelijke afzondering. Maar die verdieping zelf leidt, wijl haar de
impulsie van een levenseenheid ontbreekt, noodwendig tot ras ontgoochelende
eenzijdigheid. Uitgesloten is dan ook, dat de verschillende richtingen, welke thans
vernieuwend inwerken, lang de aandacht gaande houden. Vluchtig veroverde etappen
duiden zij aan, - aanvangspunten. Meer niet! En zoolang geen samenvattend
stijlprinciep opduikt, ruim genoeg om het leefbare uit alle richtingen in zich op te
nemen en te vereenen, zal ook de belangstelling in moderne kunst niet dat karakter
van algemeenheid aannemen, opgewekt door uitingen met méér dan voorbijgaande,
méér dan vergankelijke waarde. Dit is de teere zijde der moderne kunst, - voor den
kunstenaar, in den ernst van zijn streven nog geheel op intuïtie aangewezen, is het
de kern van het problema, dat zich aan hem opdringt.
Minder dan in andere kunsten treedt de cultus van het ‘nieuwe’ te voorschijn in
de muziek. Gezegd wordt er dat zij - de kunst van het eindeloos veranderlijke, steeds
wisselend leven - den geest van dezen tijd weerstreeft. In werkelijkheid is zij niet
minder actief. Wat het belang harer actie miskennen doet, is misschien wel voor een
ruim deel toe te schrijven aan het naleven van den ontegenzeggelijk grootschen tijd,
dien zij zoo pas achter den rug heeft, - grootscher voor haar dan voor welk andere
kunst - en waartegen voorloopig geen prestatie van moderne uiting opgewassen is.
Bij de beoordeeling hiervan dient nochtans in de eerste plaats afgerekend met het
zoo veel uitgebreider complex dezer kunst, dat, hoe evolutief-beweeglijk ook
aangelegd, niettemin grondiger wordt aangetast door vernieuwingsschokken,
waarmede alle herwording gepaard gaat. Met elk begin heeft de muziek opnieuw het
louteringsproces van geheel haar subtiel bestaan te doorloopen, waarin de elementen
harer zoo ongebonden natuurwerkelijkheid te stalen zijn door den groeienden wil
van den tijd. Hierdoor scheiden in haar sfeer de verschillende richtingen trager van
elkaar, en schijnt zij achter te blijven bij een beweging, die elders minder diepte om
te werken had. Om tot het besef van hare waarde voor dezen tijd te komen, heeft
men de evolueerende kracht harer bestanddeelen na te gaan, die, ofschoon afzonderlijk
uiterst rekbaar, in onderling verband druk op elkaar uitoefenen.
Vast te stellen is dat voor de muziek beweging de levensfactor is; de beweging
namelijk in haar beide beteekenissen van construeerende en developpeerende
voortzetting. Afzonderlijke klanken zijn nog geen muziek. Ze worden dit enkel als
zij het karakter van willekeur afleggen en helling en delling worden eener zich
voltrekkende beweging. Toch is de klank reeds beweging op zich zelf. Als
natuurverschijnsel is hij niets anders dan de uiterst snelle trillingen der lucht, die niet
zinnelijk waarneembaar zijn en enkel wetenschappelijke waarde hebben. Het gehoor
beschikt echter over de faculteit zich de zuiver mathematische verwik-
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keling dier trillingen eigen te maken. Zulks geschiedt onbewust en slechts in begrensde
mate, maar wijst evenwel op de aangeboren kracht van dit zintuig, om het feitelijk
abstracte begrip van het getal als een levende realiteit van de natuur op te vangen.
Die faculteit ontsluit ons een wereld, wier openbaring de muziek is.
Welk is in die openbaring het aandeel der natuur? Welk dat van den mensch?
Dat der natuur, met het oog op haar onbegrensdheid, uiterst gering; dat van den
mensch, met het oog op zijn onbeholpenheid, zeer uitgebreid. Muziek is in dien zin
als een compromis tusschen de natuur van het heelal en die van den mensch. Van
haar oneindige verscheidenheid legt de natuur het mecanisme bloot, door ons te
bedeelen met de faculteit het begrip van de klankverscheidenheid in te krimpen tot
een aangepast stelsel, dat in zijn afgeslotenheid ons muzikaal instinct verzoent.
Wat bezitten wij inderdaad?
Een stelsel, dat we in zijn eenvoudigsten vorm van de Oudheid overnamen en
onder den prang van noodwendigheden uitgebreid hebben tot het gelijkzwevend
half-tonenstelsel, dat we kennen: een luttel aantal octaven als pover aandeel der
natuur, ingedeeld in twaalf halve tonen, als zijnde ons eigen rijk aandeel of het middel
om de oneindigheid der natuur te regelen naar het eng-begrensde raam van ons
zinnelijk waarnemingsvermogen. Volkomen rein zijn slechts de octaven. Een idee
verschoont het onreine van al het andere, namelijk, het idee der tonaliteit, met zijn
magiore en minore, met zijn actief en passief uitzicht, - een idee, dat den grond legt
voor den muzikalen tred onzer gevoelens, maar ook dienzelfden grond afbakent door
lijnen, die ofschoon geheiligd door school en wet, gemakkelijk overspringbaar zijn.
Weinig is dit in vergelijking met wat de natuur beschikbaar heeft, maar veel als
men bedenkt, dat dit weinige volstond om aan de construeerende en developpeerende
eigenschappen der muziek tot op heden toe volle waarde te geven. Een
noodzakelijkheid om het toonbegrip van dit stelsel uit te breiden, dringt zich
voorloopig niet op. Toch werden proefnemingen in dien zin gedaan, die de
mogelijkheid er van in bedenking nemen. Ofschoon deze tot dusver enkel maar
hypothetische waarde hebben, mag toch niet over het hoofd gezien worden, dat de
muziek, dank zij soortgelijke experimenten, in bezit van het gelijkzwevend
half-tonenstelsel geraakt is. Slechts in 't begin der XVIIIe eeuw werd zijn suprematie
erkend: een keerpunt in de geschiedenis der muziek is de definitieve bezegeling, die
het verkreeg door Bach's Clavecin bien tempéré (1726). Voorbereid is het geworden
door velerlei bespiegeling en betrachting, waarvan de sporen na te gaan zijn in de
werken der meesters uit de XVIIe eeuw; ingegeven was het door zekere faculteiten
en noodwendigheden der meerstemmigheid, wier verschijning niet hooger opklimt
dan de XIVe eeuw. Wat voorafging beperkt zich hoofdzakelijk bij hetgeen de
middeleeuwen ontleenden aan de Oudheid. Een voortdurend developpeeren dus, een duidelijke afteekening van de beweging, die ik als levensfactor der muziek
vooropstelde en hier te aanzien is als een zich
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over de eeuwen heen vertakkende groei van haar materiaal bestaan. Een duidelijke
afteekening ook van wat in den vorm van experiment op de muziek inwerkte en
uitliep in een vollediger expansie harer inwonende eigenschappen.
Zal onze tijd de richting inslaan naar een stelsel, dat een meer geraffineerde
beweeglijkheid der klanken omvat en in zijn omvang ook subtieler indeelingen
opneemt dan halve tonen? Zullen wij hiervoor moeten te rade gaan bij de Oostersche
volken? In hun zangen zijn sporen te vinden van derde en vierde tonen, waarbij om
alle willekeurige opvatting uit te sluiten, onmiddellijk dient bijgevoegd, dat deze
nooit als zelfstandige intervallen voorkomen, maar aangewend worden om groote
afstanden te karakteriseeren. Vermelding verdienen in dit opzicht de bevindingen
van den bereisden Poolschen muziekvorscher, Dr von Hornbastel, alsmede de
speculatieve resultaten van Georg Capellen met de toepassing van dergelijke
tonenindeeling op tonaal-uitgewerkte akkoordverbindingen. De reeds geleverde
proeven van praktische aanwending zijn nog te weinig verspreid om uit te maken of
dit kind van vreemden bodem in onze streken acclimateeren kan. Zeker is het, dat
men in verband hiermede af te rekenen heeft met de verplaatsing zulker elementen
in den kring onzer eigen muzikale ontbolstering. Af te vragen is, of juist die grootere
beweeglijkheid dier toonafstanden, niet voor gevolg heeft, dat de muziek in die landen
beperkt bleef bij den primitieven vorm van den homophonen zang en of geheel het
apparaat onzer harmonisch-polyphonische muziek niet juist te danken is aan de
rationeele beperking van ons stelsel. Hoe het ook zij, de leiders der nieuwe richtingen
hebben sinds ettelijke jaren dit stelsel door stoot en aanval afgemat. Of het tot een
doorbraak komen zal, is niet te voorzien, maar wel, dat die doorbraak wegens de
begrenzing ervan mogelijk is en bijgevolg meer kan worden dan een gewaagde
hypothese.
Wat is nu de eigenlijke levenskracht van dit stelsel, dat enkel het rekbaar hulsel
is, waaronder het leven stuwt en luwt?
Klanken groeien, maar niet om hun zelfswil. Ook niet om wille van een leegen
schijn, maar om wat ze omvatten, zoodra ze construeerende beweging verkrijgen.
Deze komt in de eerste plaats tot uiting in de melodie, d.i. de schakel, welke de
klimmende en dalende beweging van den klank vasthoudt. Zij treft onmiddellijk
door het verband, dat instinctmatig gezocht wordt in de tegenstelling, die ontstaat
tusschen hoog en laag.
De zin dier tegenstelling kunnen wij slechts opvangen in zooverre de trilling dier
klanken de snaren onzer muzikale herinnering in werking brengt. Zulks heeft o.a.
geen plaats in het willekeurig op- en neerstijgen door verschillende toonhoogten,
waarbij de gevoelswaarde der afstanden ons oor ontgaan. Er loopt een lijn door onze
muzikale bevatting, ook bij niet muzikaal ontwikkelde personen, - de lijn der tonaliteit,
die er in onze prille jaren getrokken werd door de hand der muziek zelf, - er hangen
blijft als de klankwekker der besnaarde herinnering, als een rijgdraad, langswaar de
klanken zich al of niet tot geparelde melodieën
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laten samensnoeren. Dusdanig is ten minste de zin, te hechten aan de beteekenis der
tonaliteit.
Als meest elementaire eigenschap der specifiek muzikale uitdrukking, heeft de
melodie het omvangrijkst verleden. Zij is de eerstgeborene, de Mythe zelf, die duizend
tongen heeft en de wereld spannend luisteren doet naar heur steeds nieuwere, steeds
wondere tale. Voor 't volk der Oudheid was zij: een Ethicum. Tijdens de
middeleeuwen is zij geweest: de Mystieke, bijna uitsluitend naar kerkelijk gebruik
geregeld.
Onder de vroom-contemplatieve vereering der middeleeuwen zou iets als een
wonder geschieden. Langs theoretischen weg was het princiep der meerstemmigheid,
dat misschien reeds lang te kiemen lag in de volksmuziek, opgenomen in wat we
noemen de algemeen erkende muziek. Die meerstemmigheid was van huis uit een
uitvinding van het vernuft. Dit kon geen ontvoogding heeten en was er dan ook geen
poging toe. Maar de proeftijd, reeds eeuwen lang, was voorbij. De schoone slaapster
was gewekt en zou tot bezinning komen.
Twee resultaten van buitengewone draagkracht waren verkregen. Vooreerst het
resultaat, bestaande in het feit, dat de uit klanken geconstrueerde melodie zelf nu
construeerend en developpeerend element der muziek geworden was; anderzijds in
het moreele, maar niet minder positief resultaat, gelegen in de noodwendige
verbrokkeling van den tekst over de saamgekoppelde partijen, wat de verknechting
van het woord aan de muziek voor gevolg had. Een bevrijding dus van de melodie
uit haar eeuwenzwaar verleden, waarin zij, niettegenstaande alle bezwering van
geleerden en wijsgeeren, geweest was: de dienaresse van het woord.
Inderdaad resultaten van buitengewone draagkracht, maar als beteekenis toch
ondergeschikt aan den diepen zin van het wonder, gelegen in het doorbreken van het
louter muzikaal instinct. Want onder den drang van dit instinct zou de muziek, de
ongenaakbare, als uit eigen beweging den mystieken kring verlaten, waarin zij
verborgen bleef voor 't oog der menschheid. Het vergode, ja, verafgode kind daalde
nu uit haar nis en blies de vonk aan, die worden zou het groote, door innerlijken
drang en drift gevoed, opvlammende vuur.
In dien vuurkroes is geheel het arsenaal gestaald, waarover we beschikken en dat
zijn specifiek muzikaal uitzicht verkrijgt in de melodie, harmonie en sonoriteit.
De harmonie in haar muzikaal-technische beteekenis is niet vergelijkbaar met de
construeerende elementen van andere kunsten en beduidt hier: de samenstelling en
voortschrijding der akkoorden. Zij is geweest de trage openbaring, de late ontdekking
eener nieuwe wereld, ingeleid door het accoustiek besef van den consonanten en
dissonanten samenklank en onrechtstreeks verhaast door de inwerking der
halve-tonenindeeling op het contrapunt der XVIIe eeuw. Die inwerking heeft de totale
fnuiking voor gevolg gehad van de oude tonaliteit, voorzeker rijker in haar
verscheidenheid dan het nieuwe, maar juist te verscheiden om de evolutie te
vergemakkelijken, die zich opdrong. De nieuwe tonaliteit, de nieuwe lijn van het
geheugen in de sfeer onzer muzikale bevattelijkheid,
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was die van het dualistisch princiep van het toonwezen, die heden nog als majeur en
mineur dienst doet en die in feite geheel beheerscht wordt door de eigenschappen
der harmonie. Een verarming in melodisch opzicht, daar elke inkrimping van het
idee der tonaliteit tevens inkrimping beduidt der melodische beweegbaarheid, een
schaduwzijde van den vooruitgang!
Lod. Ontrop.

De avond-ster
ZOOALS op damp'gen avond-weg
vér, het geel lantaarn-oog van een trage fiets,
rijst de avond-ster.
Het is iets
zeer pijnlijks, want mijn God is ver.
Hij wordt verlangd als iets
ooit maar verlangd werd;
Hij wordt fel verlangd.
En reeds boven den rook der bosschen
brandt de avond-ster;
o, brandend mijn hart, geprangd, geprangd;
zóó vochtig 't mos en
mijn God zóó ver.
Maar het wazig fresco der boomen,
bijzonder stil onder de avond-ster:
het blauwig bosch-gobelijn.
Kan het zijn
dat God nu móét komen?
Het is iets
zeer pijnlijks en de aarde is stil.
Het is of mijn hart steeds nader wil.

Karel van den Oever.
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Klacht tegen den staat
DE harde hindernis in mijn hersens,
als een steenen stad steeds bedacht,
en daarin mijn heele wil
zonder kracht,
is een ongeveinsd bitter klagen,
arm volk van mijn land,
om de vijandschap der dagen
en den bijtenden, stompen tand
van 's Regeerings eigenmachtig behagen;
ja, de wind is barmhartig; hij is van God:
hij raast zacht in de ramen;
maar ons Regeering is geel van spot
om ons lot,
om mij, om u, om ons allen te samen...
God sprak op een vlaamsche wolk
uit zijn ouden baard
tot mijn arm, dom volk,
het domste der aard'...
O Heilge Moeder Gods in uw kempischen boom!
Holland 's Geuzenpsalm zichtbaar achter den Zoom
en de schim des stillen Zwijgers
achter dijken en galjoten...
Was het bloed dan water waard?
Is het bloed voor niets gevloten?
De bleeke luchter der sterren beeft
nog onder den donder van Yzer en Haelen,
de maan zeeft
metaalgroene stralen;
er is mos op elk gebroken dak
en mos rondom elk gescheurd hart.
o Harde hindernis in mijn hersens
en in de vleesch-oogen van mijn volk
dat eet de schrale Staats-kersen,
zonder kleed, zonder degen, zonder dolk,
tegen den wil Gods in de vlaamsche wolk.

Karel van den Oever.
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Inleidende studies tot de geschiedenis van de Engelse handel met
Antwerpen in de middeleeuwen.
I. Stapelkooplieden en Merchant Adventurers (Vervolg).
DAT Engeland eerst betrekkelik laat een aktieve rol in de wereldhandel heeft
verworven, is voor een aanzienlik deel te wijten aan gemis van kontinuïteit in zijn
ekonomies leven vóór de Normandiese inval.
Slechts oppervlakkig beïnvloed door de Romeinse bezetting, gaat het de Saksiese
periode te gemoet, ziet dan zijn spaarzame bloei gehavend door de strijd tussen
Britten en Teutoonse inwijkelingen en vindt evenmin baat bij de vestiging van de
Denen, alhoewel deze juist waren aangelokt geworden door de voor hun handel zo
voordelige ligging van het eiland. De scharen van Willem de Veroveraar betraden
een zuiver agraarland, waarvan de bevolking bezwaarlik een toestand van
naturaalhuishoudelike eigenproduktie kon hebben voorbijgestreefd.
Bleef zij tot in de XIVe eeuw feitelik passief ten opzichte van de wereldhandel, dan
was dit echter geen bewijs van ekonomiese zwakheid. Engeland kon steunen op
kostbare natuurlike voortbrengselen als de wol, die voornamelik werd geleverd door
de kloosterdomeinen van Premonstreiters, Gilbertijnen en vooral van Cistersienser
monniken. Boter en kaas kon het ook op grote schaal beschikbaar stellen. Daarenboven
bezat het ondergrondse schatten aan tin en lood, om niet te spreken van kolen en
zilver. Wel hadden reeds de Fenikiërs de Kanaaleilanden opgezocht wegens hun
tinrijkdom, die eerst in 1241 een mededinger kreeg door de ontdekking van groeven
in Duitsland; doch de gebrekkige uitbatingsmethoden van de vroege Middeleeuwen
hebben regelmatige verbindingen met vastelandse handelcentra, alleen op grond van
de inheemse mineraalproduktie, nooit kunnen voeden. Dat zou enkel de wol in latere
tijd vermogen. Om zelf deze grondstof of de ertsvoorraad te verwerken tot
uitvoerprodukten vertoonde Engeland echter noch neiging, noch geschiktheid; ook
niet om zelf die ruwe massa's buiten de rijksgrenzen af te zetten. Slechts de handel
van vreemdelingen, die de nationale voortbrengselen op de wereldmarkt ingang
zouden doen vinden en het Engelse volk, benevens het ontbrekende kapitaal, door
hun eigen voorbeeld ruimer durf en breder allures zouden bijbrengen, kon Engeland
ekonomies ontbolsteren1..

1.

BRODNITZ, op. cit., blz. 233.
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Dit proses nu werd vertraagd door twee momenten: een aardrijkskundig en een
publiekrechtelik.
Zijn ligging buiten de vaste verkeerswegen hield Engeland eeuwen lang
afgezonderd als een sporadies bezochte grensstrook van het Europees handelsgebied.
Brugge 's ontluiking tot de meest vrije markt van West-Europa1. heeft het dan
geleidelik gemaakt tot een knooppunt en welhaast tot een toppunt van het
wereldverkeer. Het is bekend, dat de Vlaamse koopstad haar bloei te danken heeft
aan het natuurlik saamtreffen in haar haven van de tegengestelde stromingen op de
grote zeeweg tussen Noord- en Zuid-Europa. Onder de waren, wier zeldzame
veelvuldigheid handelaars uit alle windstreken naar dit vermaard emporium lokte,
bekleedde de Engelse wol een zeer voorname plaats. Brugge had immers heel de
fijne lakenweverij van Vlaanderen te bevoorraden en werd verder een opslagplaats
ten behoeve van de tekstielindustrie in de overige Nederlanden, Duitsland en Italië.
Togen van Brugge uit steeds meer Vlamingen over het Kanaal om de voortreffelike
grondstof op te kopen, dan moest het vooruitzicht, die tussenpersonen uit te schakelen
en zelf de winsten van deze op te strijken, weldra ook de buitenlanders daarheen
leiden. Hetzelfde gold voor produkten als tin en lood, insgelijks voor steenkool, die
reeds in de tweede helft van de XIIIe eeuw te Brugge werd gelost. Het Noordelike
Venetië bracht zijn bezoekers in kennis met de Engelse artikelen en heeft door die
onwillekeurige reklaam vóór alle andere faktoren bijgedragen tot de intensifiëring
van Engelands betrekkingen met het vasteland, in evenredigheid met zijn eigen bloei.
Van uitzonderlik gewicht is daarbij de omstandigheid gebleken, dat Brugge 's feitelik
monopool voor de woldoorvoer heeft meegewerkt om eveneens de Italjanen naar
Engeland te drijven. Aanvankelik enkel daarheen gekomen ter inkassering van
voorschotten, door kuriaalbankiers aan rondreizende Engelse prelaten toegestaan
tegen kredietbrieven van de Engelse Koning, ontpopten zij zich weldra tot dezes
finantiële helpers en braken definitief baan voor de geldhuishouding in Engeland
door hun eigen verfijnd girowezen en kredietstelsel in handelszaken op het
ekonomiese leven aldaar over te planten. Vermits de Vlamingen spoedig rijkdom
genoeg hadden vergaard om te kunnen afzien van het makelaarsberoep, kwam rond
het midden van de XIVe eeuw ook geleidelik het woltransport naar Vlaanderen in
handen van de Italjanen.
Zo staan wij vóór de tweede faktor, die het opschieten van Engelands buitenlandse
handel tijdelik heeft verlamd: de Engelse

1.

C. TE LINTUM, De Merchant Adventurers in de Nederlanden, Den Haag, 1905, blz. 4.
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vreemdelingepolitiek. Gewis hebben de koningen reeds in de VIIIe en de IXe eeuw
naar onbeperkte willekeur verkeersvrijheid aan uitheemse kooplieden geschonken,
evenals uitvoervergunningen aan hun eigen onderdanen. Doch de afsluitingstendens,
naar binnen en naar buiten, kenmerk van hun primitieve, zelfgenoegzame
staatshuishouding, begon slechts af te brokkelen door de internationalizerende invloed
van de Kruistochten. In dezelfde richting werkten de persoonlike betrekkingen van
de Normandiese vorsten met de heersende huizen op het vasteland, vooral in
Vlaanderen en Duitsland. Van gedoogde indringers zullen de vreemdelingen nochtans
eerst tot graaggeziene, bevoordeligde gasten worden, wanneer de voortdurend
aanzwellende behoeften van de nationale Staat de Koningen tot het inzicht brengen,
dat de buitenlandse handel voor hun finantiëel beleid onontbeerlik is. Een inzicht,
waaraan zij trouwens verzaken, zodra de door hen aangetrokken vreemde elementen
een specifiek Engels kapitalisme hebben opgekweekt, dat hun rol in ieder opzicht
kan overnemen.
Hun verhouding tot de machthebbers1., in Engeland dus van meetaf veel gunstiger
dan op het kontinent, moest noodzakelikerwijze een neerslag krijgen in het recht.
Langzamerhand werden zij opgenomen in het inheemse recht; sedert het einde van
de XIIe eeuw gold voor hen niet meer als voorheen het personaliteitsbeginsel, maar
dat van de territorialiteit, zodat zij voortaan bij 't inspannen van rechtsvervolging op
dezelfde voet als de Engelse burgers stonden2.. Hun afhankelikheid van 's Konings
wisselende gezindheid houdt echter definitief op, van 't ogenblik dat de artikelen 41
en 42 der Magna Charta veiligheid en vrijheid van de handel in vredestijd tot een
konstitutioneel beginsel verheffen en bescherming tegen onrechtmatige belastingen
waarborgen, aldus een wettelike algemene grondslag voor het vreemdelingerecht
scheppend. Sindsdien streven de vreemde kooplieden er naar, hun eigen handel zoveel
mogelik te regelen naar Engels model. Zoals de buitensteedse leden van de Gilda
mercatoria, willen ook zij zich organizeren in hanzen, zich aanpassen aan de stedelike
rechtsverhoudingen3..

1.

2.
3.

SCHANZ GEORG, Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters, mit besonderer
Berücksichtigung des Zeitalters der beiden ersten Tudors Heinrich VII und Heinrich VIII,
Leipzig, Duncker Humblot, 1881, I, blz. 381: ‘Der fremde Kaufmann trat in den Schutz der
Mächtigen, und wenn von Seite dieser einzelne Gewaltakte gegen die Kaufleute vorkamen,
so arteten sie in England nie in jene systematische Feindschaft aus, wie sie sich bei den
Rittern des Continents so lange erhielt.’
SCHANZ, op. cit., blz. 380.
W. STEIN, Die Entstehung und Bedeutung der Deutschen Hanse, Hansische Geschichtsblätter,
1911, blz. 292.
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De eersten, welke dit doel bereikten, waren de Vlaamse kooplieden, die de Vlaamse
Hanze van Londen oprichtten; deze geraakte echter nooit in nauwe voeling met het
Engelse ekonomiese leven, buitengewoon ekskluzief als zij was, in haar statuut zowel
als in haar optreden, en ten slotte niets meer dan een soort van uitvoersyndikaat van
kapitaalkrachtige Vlaamsche handelaars1..
De Duitsers, de reeds in de Xe eeuw bevoorrechte homines imperatoris, speciaal
de Keulenaars, speelden door hun Hanze een veel gewichtiger rol. Van de liberale
vreemdelingepolitiek der Plantagenet 's genoot zij het meest. Toen, na de
modernizering van het handelschuldrecht door de Statuten van Westminster en
Acton-Burnell (1275-1283), Edward I in 1303 de beroemde Carta Mercatoria
uitvaardigde, die de formele verzekeringen van de Magna Charta een materiële
inhoud gaf en het eerst voor alle kooplieden een gemeenschappelik stellig
vreemdelingerecht vastlegde, kwamen haar bepalingen voornamelik de Duitse Hanze
ten goede. De Duitsers zijn de enigen, die het in Engeland hebben gebracht tot een
duurzame organizatie; haar centrum was de Staalhof te Londen.
Onvermijdelik moest de begunstiging van de vreemde handelaars door de nationale
monarchie felle ontstemming verwekken in de steden. Deze hadden immers hun
handelsprivilege te duur betaald, om het goedschiks te laten besnoeien ten bate van
indringers. In grondbeginsel wilden zij de vreemdelingen niet uitsluiten van hun
markt; doch zij wensten enkel met hen betrekkingen te onderhouden inzover deze
de stedelike welvaart bevorderden, zonder te tornen aan de verworven voorrechten
van het Koopgilde. Om die reden mochten de buitenlandse kooplui slechts gedurende
een bepaalde tijdspanne in dezelfde stad verblijven, en wel ten huize van ingezetenen,
wier achtbaarheid borg stond voor de gedragslijn van hun gasten. Om dezelfde reden
nog was het hun streng verboden, waren in 't klein om te zetten. Alleen groothandel
mochten zij drijven, waarbij dan in de regel de stedelingen zich dubbel voordeel
wisten te verzekeren door uitzonderlike toltarieven, verbonden met een stelsel van
prijsdrukking, dat steunde op kunstmatig beperken van de vraag naar ingevoerde
artikelen en op een sluwe uitoefening van het voorkooprecht.
De Carta Mercatoria ontketende tussen de steden en het centraal gezag een
vijftigjarige strijd, rondom de vreemdelingepolitiek.

1.

H. PIRENNE, La hanse flamande de Londres, Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 3e
série, t. XXXVII, 2e partie, no 1 (janvier), 1899, blz. 92. Zie verder ID. Histoire de Belgique,
I, blz. 303; K. HÖHLBAUM, Ueber die flandrische Hans evon London, Hans. Gesch. bl., 1898,
blz. 147 vg.; R. HAPKE, Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt, Berlijn 1908,
blz. 53 vg., LAVISSE et RAMBAUD, Histoire Générale, t. II.
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Wisselvallig bleef de uitslag van het konflikt, tot Edward III, daartoe gedreven door
zijn weids opgezette Europese politiek, in 1351 de knoop doorhakte en aan de
vreemdelingen de meest volledige bewegingsvrijheid waarborgde, dwars tegen alle
daarmee onverenigbare stedelike voorrechten in.
De daad van Edward III is de konsekwente uitloper van de taktiek zijner
onmiddellike voorgangers en wortelt in gelijkaardige motieven van Regeringsbelang.
Zij wilden de vreemde handel, met zijn kapitalenvloed en zijn bevruchtende energieën,
door hun hoogmogende bescherming speelruimte openen en hem tegelijkertijd, onder
het gewicht van datzelfde patronaat, allengs kneden tot bindstof van hun staatkundige
en finantiële ontwerpen. De Stapelinrichting, krachtens welke zoniet alle, dan toch
de voornaamste Engelse uitvoerartikelen voor de afzet naar vast bepaalde markten
moesten worden gevoerd1., bleek een deugdelik middel tot het verwezenliken van
hun opzet. Edward III grijpt ook hier met zijne gewone beslistheid in. Twee jaar na
het opheffen van alle bedrijfsbelemmering voor de buitenlanders in zijn Rijk, klemt
hij hun verkeer met het vasteland in een streng kontroolstelsel, waar hij bewust de
Stapel uitbouwt tot Staatsinstituut in zijn Ordinacio Stapularum. Aldus overwelft
hij met het Centraal Gezag zeer handig zijn vroegere koncessie's.
Het initiatief tot het oprichten van de Stapel ging uit van de Kroon. Niet de Engelse
koopman heeft de eerste stoot gegeven tot het ontstaan van een aktieve nationale
buitenlandse handel, maar wel de Engelse koning. Te Lintum veronderstelt, dat hij
de Stapelkompagnie heeft in 't leven geroepen om de wol van zijn eigen schapen en
de voorraden zijner lords door haar bemiddeling op 't vasteland aan de man te
brengen2.. Wat er ook van zij, zeker is het, dat de vorsten spoedig oog kregen voor
de uitgebreide mogelikheden, die een dergelijke inrichting in zich besloot. Zulks
bewijst de taaiheid, waarmee zij ze handhaafden tegen herhaalde aanvallen, welke
vertrokken van de aan het Stapelstelsel verweten onverenigbaarheid met de Magna
Charta, doch die nooit meer dan de kortstondige opheffing van het gewraakte instituut
konden bereiken.

1.
2.

TE LINTUM, op. cit., blz. 4: ‘Een stapel (Stabile emporium) was een vast aangewezen plaats
voor uitvoer of invoer van zekere artikelen.’
Op. cit., blz. 3. Hij voegt er bij: ‘Zij (de Stapelkompagnie) is daarom wel eenigszins te
vergelijken met de Nederlandsche Handelmaatschappij, ook gesticht op initiatief van den
Koning zelf, in een tijd, dat het partikulier initiatief zich te zwak toonde. De middeleeuwsche
Engelsche Koningen zijn in dezen Merchant-Kings geweest, wat hun zeker niet tot schande
aangerekend behoeft te worden, evenmin als onzen Willem I.’ - Vergelijk ook GREEN, op.
cit., I, blz. 45.
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Sedert 1360 ongeveer berustte dit bij een naar het voorbeeld der hanzen gevormde
groep, de Merchants of the Staple1..
Evenmin als de Stapel gegroeid was uit het partikulier initiatief, bleek hij geschikt
om de Engelse handel te ontvoogden. Als orgaan van het Engelse finantiesysteem
en als politiek machtsmiddel was hem bij voorbaat alle speelruimte ontzegd buiten
de door het Regeringsbelang getrokken lijnen. Hij weerspiegelde daarenboven de
opvatting, dat de vreemde handel voor Engeland onmisbaar was; uitsluitende
bevoordeling van de inheemse kooplieden beoogde hij niet, en kan dus ook niet in
deze zin een specifiek nationaal instituut worden genoemd2.. Wij zien immers,
telkenmale de Stapel van het kontinent naar Engeland wordt overgebracht, de
inheemse kooplieden verbod ontvangen, aan de Stapelhandel deel te nemen; wanneer
hij te Calais gevestigd was, kregen integendeel de vreemdelingen niet enkel toegang
tot de Stapelkompagnie, maar waren insgelijks deelachtig aan haar belangrijkste
vrijheden. Alhoewel later de Engelsen zelf feitelik heel de uitvoer naar de stapelplaats
in handen hadden, gaf die stand van zaken, volgens Schanz, niet een beeld van de
oorspronkelike verhoudingen en strookte evenmin met de rechtstreekse bedoeling
der vorstelike ontwerpers3..
Zoals wij zeiden, had die instelling een dubbel karakter. In de eerste plaats was
zij een politiek machtsmiddel4.. Hoger herinnerden wij er aan, in welke mate
Vlaanderens nijverheid afhankelik was van de Engelse wol. Wat munt de Engelse
koningen uit die omstandigheid konden slaan, bewijst met treffende duidelikheid de
bekende terugslag van het uitvoerverbod van die kostbare grondstof naar onze
gewesten in de beginperiode van de Honderdjarige Oorlog.
Vlaanderen, Calais en de Engelse havens zijn de voornaamste vakken op het
politiek schaakbord van de Engelse vorst; een verzetten van de wolstapel van 't een
naar 't ander is een zware slag voor de mogendheid, waartegen dit manoeuvre gericht
is, wint bondgenoten voor de Kroon en volstaat, als inhoud van een bedreiging, om
hen mak te houden of om voorrechten af te dwingen.
In hogere mate nog was zij een finantieel instituut5..
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BRODNITZ, blz. 252, noteert als enige reden voor het stellen van die datum de Petitie van
1364: ‘that the imposition lately levied by the new Company of Merchants at Calais, namely,
3 s. 4 d. per sack, be removed.’ - Cf. het stapel statuut van 1353, rechtstreekse grondslag tot
korporizatie van de stapelkooplieden.
SCHANZ, t. I, blz. 133.
Id., I, blz. 331.
Id., I, blz. 330.
Id.. I, blz. 332.
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Alvast een afdoend middel om in de rijke koopsteden, net als politieke voordeelen,
fondsen voor de Koning los te maken.
Sinds het einde van de XIIIe eeuw beginnen de onrechtstreekse belastingen, die uit
de aard der zaak in Engeland voornamelik op de uitvoer moeten wegen, allengs meer
en meer het hoofdbestanddeel van de staatsinkomsten te leveren. Het Parlement
verkrijgt spoedig over die nieuwe vorm van het aloude ‘koningsgeld’ hetzelfde
verleningsrecht als voor de ‘beden’; doch Edward I slaagt er evenwel in, krachtens
zijn prerogatief in handelszaken, en op grond van een overeenkomst met de vreemde
kooplieden aan deze buiten het parlement om, in ruil voor de Carta Mercatoria
(1303), nieuwe tollen op te leggen, die zullen bestendigd worden door Edward III,
in 1353, door het Stapelstatuut. Gedurende de kritiese jaren van Engelands konflikt
met Frankrijk in de eerste helft van de XIVe eeuw deed zich echter in stijgende mate
de moeilikheid gelden, die voorheen reeds op de rechtstreekse belastingen had gedrukt.
Gebeurde van oudsher het vlot brengen van de toegestane toelagen te traag om tijdig
de behoefte te bevredigen, die de Koning had genoopt om zich te wenden tot het
Parlement, zo kon ook de geleidelike opbrengst van de taksen, aan de vooravond
van de Honderdjarige Oorlog, de finantiële pozitie van de Kroon geen standvastig
evenwicht schenken. Aldus drong zich de noodzakelikheid op, ook de tollen te
verpachten. Als financiers traden daarbij aanvankelik de Lombarden op. Wanneer
deze misbruik maken van hun macht, de woltol naar eigen willekeur verhogen en
onder voorwendsel van tolmisdrijf de wol van hun mededingers verbeurd verklaren,
gaat hun krediet te loor. In 1339 laat Edward III de woltol door Hanzeaten heffen;
voor korte tijd nochtans en enkel in 15 havens. Reeds in 1344 is er een konsortium
van 12 Engelse kooplui te vinden, waaraan het beheer van de wolbelasting kan worden
toevertrouwd.
Opdat deze hulpbron haar volle maat zou kunnen geven, was een strenge
staatskontrool tot het keren van sluikhandel en misgewicht onontbeerlik. Dit laatste
euvel was vooral te duchten vanwege de partikuliere tollenaars. De Italjanen wogen
b.v. het voor uitvoer bestemde tin met eigen gewichten. Een centralizatie van de
koopwaar in één of weinige plaatsen in de zin van de stapelinrichting moest een
ernstige beteugeling van dergelijke misbruiken aanzienlik vergemakkeliken. Al de
uitvoerhavens werden door de Regering toegerust met betrouwbare wolwagen. Lag
de Stapel op het vasteland, dan ging elke uitgevoerde partij vergezeld van een
tweeledige tolkwijting, ondertekend door tolbeambte en verzender. De ene helft werd
dadelik door het tolbeheer aan de Schatkist
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overgemaakt, terwijl de andere later door de eksporteur werd ingeleverd bij het
Stapelbestuur. Dit zond het bewijsstuk op zijn beurt door naar Londen. Zo kon de
Stapel de tolbeambten en de Londense Regering beide kontroleren1..
Verder waren de Stapelkooplieden de natuurlike geldschieters van de Engelse
Regering en speelden een tijd lang een voorname rol bij de regeling van de invoer
van edel metaal2.. De Honderdjarige Oorlog dreef nl. het gebrek aan gemunt geld in
Engeland op de spits. De voordelen van een gunstige betalingsbalans, gesteund op
de woluitvoer, konden niet verhinderen, dat het geld in massa naar het buitenland
werd getrokken voor dekking van de ontzaglike krijgsbehoeften of verdween in de
smeltkroes, ter bevrediging van de zucht naar weelde, die ongetwijfeld werd
aangewakkerd door de oorlogswinsten van de toenmalige legerleveranciers. Edward
III had reeds genoegen moeten nemen met subsidiën in wol, wegens de schaarste
van klinkende munt. Met doortastende wetsbepallingen wilde hij de geldcirkulatie
regelmatige toevoer verzekeren. Zo verordende hij dan in 1340, dat voortaan de
kooplieden zich onder waarborg moesten verbinden om voor elke uitgevoerde zak
wol 2 Mark zilver aan het koninklike wisselambt te betalen bij hun eerstvolgende
aankomst. In alle Engelse havens was sinds 1299 de wissel gecentralizeerd in
Staatskantoren om het vervalsen en besnijden van de munten tegen te gaan. In de
kontinentale Stapelplaats was het Stapelbeheer vanzelf aangeduid om die funktie te
vervullen en te waken over de toepassing van hogergenoemde wet.
Niet enkel de Regering, maar de handelaars zelf trokken voordeel uit de
Stapelinrichting. Door haar beperken van de smokkelhandel bestreed zij een oneerlike
konkurrentie die de prijzen neerdrukte en de tol op de eksporterenden zelf in plaats
van op hun kliënten deed wegen. Buiten dit voor haar eigen leden bij uitstek belangrijk
gevolg, bracht zij er andere mee. Zij was immers de enige organizatie, die de afnemers
een overzicht over de voorhanden stock kon verschaffen. Zij liet verder een
gemakkeliker betalingsregeling toe door het feit, dat alle kopers verplicht waren om
in persoon hun zaken op de Stapelplaats te komen afsluiten3. en daarbij gezamenlik
schuldenaars werden van één enkel officieel lichaam, een verhouding, die zeker veel
heeft bijgedragen tot de uitbreiding van het kredietwezen in de XVe eeuw, wanneer
in de Stapelhandel, naar Italjaans model, wissels op lange termijn de gewone betaling
in
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OCHENKOWSKY, Englands wirtschaftliche Entwicklung im Ausgange des Mittelalters, blz.
194, aangehaald bij Brodnitz, blz. 247.
SCHANZ, t. I, blz. 333.
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kontanten vervingen. Bovendien veroorloofde de Stapelinrichting een sneller
beslechting van alle geschillen. De evenals zijn bijzitters door de kooplieden verkozen
Stapelmayor sprak in de Stapelplaats recht volgens de Ley merchant, die de gewone
proceduur aanmerkelik verkortte, in de trant van de Courts of Pie Powder op de
Engelse jaarmarkten. Buiten de vereenvoudiging van het vraagstuk der veilige
zeevaart, wijl de schepen enkel uit een klein aantal havens gemeenschappelik moesten
afzeilen, en aldus het kapergevaar verminderde, behelsde de Stapelinrichting ook
een waarborg voor de levering van deugdelike goederen, door het nazicht en het
merken van de koopwaar in de eksport- en in de Stapelhavens, wat bij de toenmalige
stand der handelsmoraliteit niet hoog genoeg kon worden geschat.
Die onrechtstreekse voordelen waren in ruime mate het gevolg van de verregaande
autonomie der Stapelkooplieden. Buiten de rechtspraak, beheerste de Stapelmayor
heel het mekanisme van de Kompagnie: o.m. bezorgde hij makelaars, vervoerders,
pakhuizen, ook woonplaatsen voor de vreemde kooplieden.
Een uitvoerige schildering van de geschiedenis dier maatschappij valt buiten ons
bestek. Nochtans willen wij met enkele aantekeningen het arbeidsveld van de
Stapelkooplieden en hun beweging daarbinnen aanduiden.
Over de oorsprong van het instituut is niets met zekerheid bekend. De
Stapelkooplieden zelf gaven het jaar 1248 als min of meer juiste aanvangsdatum op
en aanvaardden als stellig het bestaan van een wolstapel met de daaraan gehechte
beambten in 1266/67. Brodnitz oordeelt het onwaarschijnlik, dat het begin te zoeken
zou zijn in de tijd van Hendrik III1.. Te Lintum, steunend op Gibbons, vermeldt reeds
onder Edward I, omstreeks 1300, vaste eksportstapels in Engeland2.. Het eerste
dokument, dat over de Stapel gewaagt, is een verordening van Edward II uit 1312
‘pro certa stapula pro mercatoribus Angliae in partibus transmarinis ordinanda ac
libertate pro majore eorum3.’, waaruit blijkt, dat de stapelplaats toen op het vasteland
lag. Aldus bleef het echter niet, bewijzen de onderhandelingen tussen zaakgelastigden
van de Koning en de Engelse kooplieden ‘de stabiliendo certa loca infra idem regnum
in quibus et non alibi in ipso regno lane venderentur et ementur4.’. De desiderata der
kooplieden, die o.m. twee stapelplaatsen in Engeland wensten, hadden slechts een
negatief gevolg, want
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Op. cit., blz. 4.
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Edward III verordende onder invloeden, die wij reeds hoger terloops aanstipten, dat
‘the staples beyond the sea and on this side, ordained in time past should cease1.’.
Wanneer de inrichting in 1343 weer opleefde, werd haar zetel te Brugge gevestigd,
maar in 1353 naar Engeland overgebracht wegens de ekskluzivistiese praktijken van
de Vlaamse kooplieden in deze stad, die door hun kapitaal het verkeer in eigen handen
wilden monopolizeren. Terzelfdertijd bepaalde Edward III definitief de organizatie
van de stapel door de Ordinacio Stapularum; dit instituut krijgt een officiëel
staatstempel; het moet voor de Koning en voor het land de wolhandel vruchtbaar
maken, nadat alle pogingen, om deze door vreemde of inheemse kapitalisten te laten
financiëren, ten slotte faliekant waren uitgelopen; zijn taak is ‘to replenish the said
Realm and Lands with Money and Plate, Gold and Silver2.’.
Sinds 1353 waren de stapelplaatsen: Newcastle, York (met Hull als haven) Lincoln,
Norwich (haven: Yarmouth), Westminster (haven: Londen), Canterbury (haven:
Sandwich), Chichester, Winchester, Exeter en Bristol. Voor Wales lag de Stapel in
Carmarthen, voor Ierland in Dublin, Waterford, Cork en Drogheda. Dan volgt een
periode, waarin de Stapel, onder allerlei invloeden, rondzwerft. Hier valt op te merken,
dat het verleggen van de stapelplaats naar het kontinent niet noodzakelik saamviel
met het opheffen van de stapelplaatsen in Engeland. Broadhurst meent: ‘It is more
probable that in this reign, as afterward during the reign of Richard II and the monarch
who succeeded him, the English staples acted as receiving depots for the principal
Staple at Calais3..’
In 1363 zit de Stapel in Calais, in 1369 weer in Engeland, rond 1373 opnieuw te
Calais; dan trekt hij naar Middelburg in 1383, naar Calais in 1388, naar Engeland in
1391, om tegen het einde der eeuw naar Calais terug te keren, waar hij tot het midden
van de XVIe eeuw blijft.
Rond de helft van de XIVe eeuw, wanneer de Stapelkompagnie het toppunt van
haar macht bereikt heeft, begint de industrializering van Engeland. Hier staan wij
vóór een keerpunt in de ekonomiese geschiedenis van dit land. Bleef het tot dan toe
uitsluitend leverancier van de grondstoffen, door wier industriële omvorming de
kontinentale volkeren konden streven naar beheersing van de wereldmarkt, zo krijgt
Engeland voortaan wapens van welhaast gelijk allooi in de produkten van zijn
opkomende weefnijverheid.
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Statute of Northampton, 2 Edw. III, ch. 9, van 1328. Statutes, 1,259. aangehaald bij Schanz,
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Tot de ontplooiïng van deze heeft de gewiekste staatsmanskunst van Edward III veel
bijgedragen. Zijn doel was, de invloed van Vlaanderen te verlammen door in zijn
eigen Rijk met de hulp van Vlaamse technici een konkurrerende tekstielindustrie in
't leven te roepen. Dat hij zijn plannen kon verwezenliken, is vooreerst te danken aan
de vroegere intermittente inwijkingen van Vlaamse ambachtslieden die, uit hun
haardsteden verjaagd door overstromingen of door inwendige beroerten, de onderbouw
voor Engelands toekomstige nijverheid hebben gevestigd, verder aan de wankelbare
verhoudingen in Vlaanderen tijdens zijn eigen regering, waardoor de stroom van
degenen, die rustiger arbeidsvoorwaarden over het Kanaal gingen zoeken, voortdurend
aanwies1.. De bloedige onderdrukking bij Kassel (1328) van de opstand in
Zee-Vlaanderen benuttigden zijn agenten om een aktieve propaganda voor uitwijking
op touw te zetten onder de zwaar geteisterde ambachten. Zijn belofte van biezondere
voorrechten was te mooi om zonder uitslag te blijven. In 1337 steekt de wever Jan
Kempe over met zijn bedreven gezellen ‘causa mesteri sui inhibi exercendi et illos
qui inde addiscere voluerint instruendi et informandi2.’. Brabanders volgen dit
voorbeeld en nog in 1337 levert Zeeland een talrijk kontingent. Door toedoen van
die landverhuizers wordt Norfolk het produktiecentrum van het Engelse kamgaren
(21 soorten). De latere inwijkelingen vinden dadelik aanzetpunten voor hun
geschoolde ijver in Surrey en Sussex, in Bristol, Coventry-Friese, York of Kendal,
om enkel de voornaamste jonge industriesteden te noemen.
Het spreekt vanzelf, dat die ongelijksoortige krachten bij de onvolmaaktheid der
aanvankelik voorhanden techniese middelen niet in staat waren om dadelik de
Vlaamse lakennijverheid een ernstige mededinging aan te doen. Zij beproefden
vooreerst de vervaardiging van witte lakens, een grof halffabrikaat, dat door Vlaamse
en Brabantse volders, ververs, scheerders en persers moest worden voltooid. Daarnaast
leverden zij reeds andere stoffen af, zoals baai en karsaai.
De vraag was echter, wie die weefsels zou uitvoeren. De Stapelkompagnie, die
altijd het monopool voor ruwe wol had bezeten, meende ook aanspraak te mogen
maken op dat voor de uitvoer van
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Over de inwijking uit Vlaanderen en de overige Nederlanden en haar betekenis voor Engeland,
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1890, Cambridge. - Id., Alien immigrants to England, 1897. - Ook VAN METEREN, Historien
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gedeeltelik bewerkte wol. Maar hier kwam zij in botsing met haar eigen karakter en
met het naast haar officiële bedrijvigheid ontwaakte partikulier initiatief van haar
landgenoten. Sinds het einde van de XIVe eeuw lag, zoals wij zagen, de Stapel
bestendig in Calais en reisden zijn kooplieden hoofdzakelik heen en weer tussen die
stad en het moederland. Wanneer zij Nederlandse markten bezochten, overschreden
zij eigenlik reeds de grens van hun arbeidsveld. Het doel van de Stapel was immers,
naar de Stapelplaats, in casu naar Calais, vreemde handelaars te trekken, die aldaar
geld en waren zouden komen ruilen tegen Engelse artikelen. Wat dit doel
verwaarloosde, was onverenigbaar met de geest van de inrichting1.. Reeds daarom
moest het ten slotte niet mogelik zijn voor de Stapelkompagnie, haar eisen door te
zetten.
Die aanspraken stuitten daarenboven op een voldongen feit. Juist datzelfde
inheemse laken, waarom de strijd ging, was allengs de grondslag geworden van de
Engelse uitvoer naar Brabant, die berustte bij onafhankelike kooplieden. Zij togen
naar de Nederlanden om er hun manufakturen in te wisselen tegen alles, wat de
wereld naar die bloeiende gewesten zond, en de gekochte produkten brachten zij
naar hun eigen land. Klom dus het nationaal welzijn in evenredigheid met de
produktieve kracht der Engelse lakennijverheid, zo waren eveneens de belangen van
de onafhankelike handelaars nauw verbonden met die nijverheid en in steile
tegenstelling met de belangen van de Stapelmaatschappij. Tegenover de jeugdige
wilskracht van haar vrije konkurrenten moest deze laatste, reeds gehinderd door haar
struktuur, per slot van rekening de vlag strijken.
Wie waren nu die mededingers, die onder de zelfgekozen trotse naam van Merchant
Adventurers, Wagende Kooplieden, op alle markten in de Nederlanden verschenen?
Hun oorsprong is verbonden met het ontstaan van een specifiek Engels kapitalisme.
De dragers daarvan waren voor het grootste deel jongere zoons van de adel en van
de gentry. Afgezien van hun feodale inkomsten, die zij vaak vermenigvuldigden door
spekulatief landbouwbedrijf, akkumuleerden zij hun kapitaal overwegend in
staatsdienst, als beheerders van tollen, kontroleurs van de Schatkamer e.d., tot welke
betrekkingen hun stand de weg effende. Een uitzicht om het verzamelde bezit
produktief te maken, opende hun de handel, waarvan de techniek door de
vreemdelingen en het Staatsbestel was verfijnd geworden en waarvan men de kansen
aan het sukses van diezelfde
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vreemdelingen kon toetsen. Stoffelike mogelikheden bracht hun het scheppen van
een Engelse oorlogsvloot door Hendrik V, die in vredestijd zijn galjoenen aan
partikulieren verhuurde. Ten overstaan van zoveel gelegenheden tot gewin, kon de
partikuliere ondernemingslust niet lang talmen. In de Wagende Kooplieden
belichaamd, zal hij de strijd aanbinden voor het veroveren van de Oceaan en van de
wereldmarkt.
Ieder handelaar, die de zee bevaarde en niet tot de Stapelkompagnie behoorde,
was een Merchant Adventurer. Zij zeilden niet naar enkele vaste havens, lieten hun
gezichtskring niet indijken door de Regering of leenden zich niet tot werktuigen van
haar finantiële politiek, maar stevenden naar alle stranden, als adventurers to Iceland,
to Prussia, to Spain, Italy, als fishmongers adventurers, enkel gestuwd door persoonlik
initiatief; op eigen risiko voor schip en lading; gretig de streken uitbatend, die de
Stapel niet kon bereiken en welke de Duitse Hanze verwaarloosde; zonder eerbied
trouwens voor de traditionele rechten van die korpsen; tuk op het winnen van steeds
talrijker aanknopingspunten, een voordeel voor hun eigen beurs, maar tevens een
verbreding van de ekonomiese invloedsfeer van hun vaderland; als echte avonturiers
op dikwels geducht bewapende bodems de gevaren van de konkurrentie met de
vreemdelingen trotserend, die toen op leven en dood ging, vooral met de Hanzeaten,
welke destijds de koning van Denemarken en Noorwegen de wet voorschreven en
oppermachtig de Sont beheersten1..
De voornaamsten onder hen waren stellig de Merchant Adventurers to Holland,
Brabant, Flanders, vermits de Engelse buitenlandse handel hoofdzakelik naar de
Nederlanden was gericht. Daarom begon men diegenen, die beroepsgewijs voor
eigen rekening handel met die streken dreven, langzamerhand kortweg Merchant
Adventurers, zonder meer, te noemen, en van het begin der XVIe eeuw af werd dit
hun officiële titel2..
Alhoewel zij de Engelse handel hebben geëmancipeerd, is hun in de moderne tijd
zeer weinig belangstelling ten deel gevallen. De oorkonden die op hen betrekking
hebben, zijn schaars. Wat literatuur nopens hen betreft, zo is de XVIIe eeuw aan
inlichtingen het vruchtbaarst. Het werk van Wheeler, de sekretaris van de Fellowship
der Merchant Adventurers, de opsteller van hun wetten en kostumen en tevens de
bepleiter van hun levensrecht, is een kost-
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TE LINTUM, blz. 6. - GREEN, 1, blz. 90 vgd.
De Merchant adventurers, algemeen beschouwd, hadden hun officiële titel ontvangen door
een karter van Hendrik IV, in 1406. GREEN, op. cit., blz. 95-96.
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baar, maar bijna het enige deugdelike dokument. Brosjures en partijschriften uit die
tijd kunnen verder niet in voldoende mate aarde aan de dijk brengen, zodat er nog
grote leemten gapen in de geschiedenis van de Fellowship.
Wij willen haar verloop enkel inzover volgen als zij verband houdt met de
ekonomiese ontwikkeling van de Nederlanden en speciaal van Antwerpen tot de XVIe
eeuw. Alvorens daartoe in een afzonderlik kapittel over te gaan, achten wij het nuttig,
even stil te houden bij de inrichting van die merkwaardige vereniging.
In tegenstelling met de Stapelkompagnie was zij strikt nationaal. Nam deze laatste
zowel vreemdelingen als landgenoten op, zo duldden de Wagende Kooplieden enkel
geboren Engelsen in hun rangen en veroorloofden hun niet eens, op straf van
uitsluiting, een vrouw van andere nationaliteit te huwen1. of vreemd eigendom te
verwerven2..
Dat zij veel beweegliker waren dan de Stapelkooplieden, vloeit reeds voort uit de
omstandigheid, dat zij niet door een oorzaak van buiten af, maar door onderlinge
aandrang een vaste groep hebben gevormd.
Een vennootschap of maatschappij mag men deze volgens te Lintum niet noemen3..
Ieder lid dreef voor eigen rekening handel met zelfstandig kapitaal.
De Fellowship was een gilde. Nochtans zonder de karaktertrekken van het
oorspronkelike middeleeuwse gilde, dat heel de bedrijvigheid van de daartoe
behorende enkeling omspande. Zij kon zulks bezwaarlik doen, vermits haar
zwaartepunt buiten het Rijk lag en zij hoegenaamd geen lokaal verband was. Dit
verklaart, hoe het mogelik was, dat de Merchant Adventurers in Engeland zelf tot
biezondere korpsen als de twaalf Londense Livery Companies behoorden. Hun beste
elementen zouden opgekomen zijn uit de rangen van de groothandelaars in specerijen
en ellegoed. Zelfs vindt Brodnitz4., zich beroepend op Kramer, bij deze groep het
begin van een meer riskante zeehandel; verder haalt hij aan, dat de Wagende
Kooplieden in Londen tot 1526 een gemeenschappelik protokolboek met de Mercers
hielden en dat tot 1666 de Mercers' Hall ook hun hoofdkwartier bleef.
Te Lintum onderscheidt in de ontwikkeling van de Fellowship dezelfde trappen
als bij de gewone handels- en handwerksgilden. In de XIVe eeuw was zij een vrije
vereniging geweest tot onderlinge
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hulp en steun. In de XVe eeuw had zij alle uitvoerders van wollen stoffen en van enige
andere waren opgenomen en zich ontplooid tot een middel om de mededinging te
beperken. Haar strekking tot afsluiting, centralizatie en monopolizatie bereikte haar
doel onder Hendrik VII, die haar in 1501 het officiële monopool voor de uitvoer van
wollen stoffen naar Calais en de meeste Nederlanden schonk.
Over het bij uitstek nationaal karakter van het gilde hadden wij het reeds. Alhoewel
de broederschap een aristokratiese tint had - handwerkslieden en onvrijen konden er
nooit binnentreden - bleef zij gevrijwaard van de bekrompen ekskluzivistiese geest,
die zoveel middeleeuwse gilden deed verkalken: alleen werden de zoons van de leden
gemakkeliker opgenomen dan anderen. Een bepaalde kerkelike trek heeft zij nooit
vertoond; wel vooronderstelde het lidmaatschap onbesproken handel en wandel.
Verder was het onafhankelik van een voorafgaandelike leertijd van acht jaar,
uitgezonderd voor de zoons van de leden. Een general court kon, na verloop van die
termijn, de kandidaten al dan niet aanvaarden. Het gilde kende enkel brothers en
apprentices. De gezellen of knapen waren hier vervangen door een klasse van ‘jonge
leden’, die minder dan drie jaar tot de Fellowship behoorden en nog niet hun volle
rechten genoten1..
Bij deze biezonderheden kunnen wij het laten.
Onder leiding van de Fellowship heeft Engeland zich tot handelstaat verheven.
Zij heeft voor de nationale produkten alle gebieden ontgonnen, door het vestigen
van Engelands ekonomiese invloed in heel Europa het aanzien van de Nationale
Monarchie verhoogd, dezer finantiële onafhankelikheid versterkt in evenredigheid
met de stijgende volkswelvaart en aldus de voorwaarden geschapen voor de
merkantiele staatspolitiek, die sinds de Tudors door middel van de wereldhandel zou
dingen naar de wereldmacht.
Oskar de Smedt.

1.

Zie TE LINTUM, op. cit., Hoofdstuk II.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

181

Haven
HAVEN:
Smis van impulsen,
reuzenaanbeeld voor Thor!
O de magere masten, waren het bezems op sabbath.
zo koddig steltenbal.
Nonsens is de nietige klinkklank aan wal
maar godsvrucht de sombere buikspraak van een elevator!
Midden de versleten slenterstappen der matrozenslop de waard streelt zijn ringbaard, dit is donkere tabak heeft het leven tovertintelingen in een glas aquavit
Maar dit is niet de tastbare realiteit der dingen
Buiten de stemmingzaal waar een droef orkestrion liederen braart, meditatief,
en een bootsman gekscheert met zijn aanhalerig lief:
Hurrah! De wereld is één lenteland
Stroomin op de steiger is samenloop
De wereld rijst gelouterd uit de zonnedoop!
God lei een lichtzoen op de havenmond
Toen hebben wij het wezen van de stroom doorgrond:
Niet dweersen van oever tot oever, lome wiegeling, zigzag
door iriswaaiering en zonnerag,
geen opvaart naar landdouweronding
Klief kiel het volle zog ter afreis! Van de bron naar de monding!
Ontzet als bij watersnood
deinzen de dijken.
Als de straten uit de stille stad doordropen zijn van avendrood
staat stom van aanbidding het Loodswezen na te kijken.
Feestfuseeën slaan alle bakens blind.
Op neer over de baren gaat onze dans
de weergalmen van hen die land hielden halen ons in vol feestelike resonans.

April 1921.
Viktor-J. Brunclair.
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Kronieken
Nederlandsche letterkunde
Langs heide en akker, verzen door Jan J. Zeldenthuis (uitgave De
Zonnebloem te Apeldoorn).
OM den vorm is dichter Zeldenthuis navolgend op zijn leermeester Frans Bastiaanse;
die vorm is wél af. Maar of nu Zeldenthuis bijzonder veel mee te deelen heeft? Al
zijn dichterlijke gevoelens zijn reeds vroeger door anderen voortreffelijker gezegd
en nu zou alleen de sterke persoonlijkheid des dichters zijn verskunst redden;
Zeldenthuis is echter niet die sterke persoonlijkheid. Zijn verzen hebben fouteloozen
klank, innig rythme, correcte vorm, de verfijnde hollandsche taal bekoort... en toch:
geen caracteristieke stem die hem onmiddellijk kan doen onderscheiden tusschen
andere dichters; er zijn zuid-nederlandsche poëten die veel minder vorm hebben dan
de begaafde ‘chronikeur uit Groot-Nederland’ maar wier inhoudsvolle stem socialer
en ethischer klinkt zonder de waarde dezer parnassiaansche natuur-lyriek, zwakker
dan Perk. Sterk en fijn is Bastiaanse en in Een Zomerdroom zijn klassieke gedeelten,
maar vooralsnog heeft Zeldenthuis nergens in Langs Heide en Akker evenveel
qualiteiten als zijn meester bereikt.

Skald Heidrik, spel in vier bedrijven door E. Amter (uitgave De Vlaamsche
Drukkerij te Leuven).
Het is maar jammer dat Gudrun en Starkadd vóorgingen in wier beider herinnering
voorzeker dit scalden-spel geschreven is; en Koning Hagen ging ook vooraf... Er
gaat ongetwijfeld een sterk dramatische adem door dit stuk en aan Bilderdijk 's
Ondergang der Eerste Waereld heeft het langs dien kant gelijkwaardige proporties;
germaansche goden-geschiedenis heeft een nog al levendig profiel en het scalden-volk
menschelijke gang; toch is gansch dit spel artistiek-onzuiver; wie de klassieke
woordkunst kent van Kloos' Okeanos of Verwey 's Demeter ergert zich aan het
groezig taaltje dat niet de zuivere en eenvoudige omtrekken heeft die Keats bijna tot
een Engelschen Griek vormden. Hier is nu werkelijk een Zuid-nederlandsche ‘stem’
aanwezig die ‘vorm’ mist zooals trouwens vele vlaamsche literatoren; geoefende
smaak zal aan dit breed-uitgesponnen heldenspel prefereeren fijner kleinwerk zooals
De Bom's Heldere Gezichten. Amter moet zich humanistisch vormen: ware Starkadd's
fijnere distinctie met iets van het betere uit Koster's Niobe en Schepers Bragi in Skald
Heidrik vermengd, we hadden: een Meistersinger. Toch hebben we tegen de
carton-romantiek van deze ‘heldenspelen’ felle bezwaren. Gëevolueerd uit de
renaissancistische neo-romantiek zijn we kern- en wortelzoekers geworden van zeer
essentieele dingen, en de blikken wapenrusting van een Skald is niets meer dan een
ledig conserve-blikje dat we waardeloos opschoppen langs de straat. En bewoog nu
maar op den
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achtergrond van Skald Heidrik het atmosferisch gobelijn van Adriaan van Oordt 's
en Ary Prins' neo-romantiek.

Het pastorken van Schaerdijcke door Maurits Sabbe (uitgave Van Dishoeck
te Bussum).
Maurits Sabbe is een meester in het confijten der woorden van de Nederlandsche
Taal; een verhaal van hem is suikergebak-in-pastelkleur; met eenige verbeelding
moet men soms onweerstaanbaar den indruk hebben dat zijn verhalen precies ook
zijn: inmaakpotten met diverse gesuikerde vruchten voor huishoudelijk gebruik. En
is er XVIIIe eeuwsche galanterie in dit oeuvre dan is deze doorloopend pervers-zoet
en hebben de mouwlobben van den kasteeljonker het bedenkelijk parfum van een
oude matrone; een katholiek pastoor heeft bij hem toch ook maar een hart van
sentimenteel speculaas. De beschrijving van een pastoorstuintje is warm en geurig;
de verleidingsgeschiedenis als inhoud van het verhaal maakt dit ongeoorloofd in
roomsche handen.

Een gentleman, door Jan Verschueren (uitgave Mercurius, Leiden
Antwerpen).
Jan Verschueren was literator vóor de literaire wereld hem kende Reeds in Alvoorder
schreef hij pseudonimisch. Deze novellen zijn gebundeld van toen tot nu en
verschijnen - naar geweten is - op aandrang der vrienden. De Tabakswolkjes van
Cauwenbergh waren in den Consciencetijd ook een soortgelijke, eenzame
verschijning. Nu kan Verschueren heel aardig vertellen en zonder Baekelmans en
Sleeckx ware hij revelatief; heel hooge levensdistinctie gaat niet uit deze anecdotische
feiten rond het Antwerpsch havenbedrijf; het is realistische humor waarin barmeiden
en ‘venusdierkens’ niet ontbreken en dat blijft vieze zinnelijkheid. Op Baekelmans
schijnt hij voor te hebben warmer burgerlijkheid die dichter bij Vermandere 's Van
Zon zaliger staat, dan bij Baekelmans soms geforceerde humor in jeugdwerk zooals
De Waard uit de Bloeiende Eglantier. Verschueren is sterk dialogisch en dan tot
schade aan den vorm (blz. 109): het wordt gewoon tooneelgesprek; zijn stijlwaarde
blijkt dan niet hooger dan de Renier Snieders-dialoog. Plezierige prentjes vol
Dickens-humor door de auteur zelf geteekend - een nieuwe Verhuell? - versterken
de burgerlijke havenatmosfeer van deze novelletjes, waaronder Een Gentleman het
leukste blijft. Daarbij: het zuid-nederlandsch proza - deze bundel bewijst het weer heeft oneindig gewonnen aan directe natuurlijkheid sinds de oudere vlaamsche
romantiek.

Proza en poëzie, verzameld door A. Vincent en J.J. Verbeeten (I, II, III
en IV Deel), uitgave Malmberg 's Hertogenbosch.
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Deze vier dikke, mooi-gedrukte boekdeelen geven de ‘bloem’ der Nederlandsche
literatuur; althans hun doel is het. Om hun frissche keur aan Noord-Nederlandsche
fraaiheid zijn ze behoefte voor de Belgische Gymnasia die in den regel slechts doen
aan verre, flauwe ‘lijnachtig-
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heden’ der Hollandsche letterkunde en een zelfvoldane punt zetten achter de
verouderde bloemlezing van Bols en Muyldermans. De uitgave is roomsch: dus een
voorkeur-stem. Worden in enkele niet-roomsche bloemlezingen met opzet de
katholieke literators als quantité négligeable niet opgenomen, hier vinden ze
opzettelijk plaats. Deze bloemlezing is volledig tot Bernard Verhoeven toe!
Onverklaarbaar is nochtans de afwezigheid van literators als Maria Viola, C.R. De
Klerk, Pieter van der Meer e.a. We moeten de verzamelaars verder rectificeeren: aan
Zuid-Nederland geschiedt onrecht. Er werden geen stukken opgenomen o.m. van
Vermeylen, Hegenscheidt, Baekelmans, Muls, Van Nylen, De Cneudt, Vermeersch,
Persijn; en waarom vertaalde stukken uit het Belgisch-Fransch van Dom Bruno
Destrée? De kijk op de Zuid-Nederlandsche letterkunde dient bij een volgende uitgave
verbeterd.
Malmberg, destijds de uitgever van Roomsche Jeugd, toont zich technisch
gelijkwaardig aan Teulings, Van Langenhuysen en Brand. Deze Proza en Poëzie is
materialiter een uitgave waarvoor men bereidwillig-diep den hoed afneemt!

Stichtende en vroolijke historie van mijnheer Suyckerbuik en De seven
hoofdzonden door Jozef Simons.
Jozef Simons is zeer bescheiden: hij heeft geen artistieke pretenties. Van hem zelf
weten we dat zijn verhalen en versjes bedoelen de gladde ‘naaktigheid’ der gezonde
democratie; een volksschrijver dus. We aanvaarden hem in deze bescheidenheid;
Justus Van Maurik was echter in zijn hoedanigheid iets minder schoolsch, iets minder
dood-akademisch, want reëel-onmiddellijker uit Amsterdam; gaat hij frisscher en
onbevangener dien weg uit dan heeft de middelmaat-mensch uit Vlaanderen straks
voordeel aan die soort literatuur waaraan - eigen aristocratie moet nu zwijgen - voor
het ‘kleine volk’ behoefte is.

In 't gevang, Muurkrabbels door Noordling, uitgave De Sikkel
Antwerpen-Amsterdam.
Met zoo een boek is de Davidsfondsche romantiek voor goed achter 't hoekje. Het
90 jarig lijdensbeeld der Vlaamsche Beweging, van Jan Frans Willems broodroof
tot Wies Moens gevangenschap, is de dynamische film die schokt, breekt, verbittert;
rhetoriek en romantiek wier papieren franjes destijds ‘gouvernementeele
aanmoediging’ hadden, zijn door de ‘idealisten’ als waardelooze vodjes opgebrand.
Naakte, allernaaktste feiten verschroeien hersens en zenuwen elken dag: de steeds
meer acute schuldpositie der Belgische Regeeringen van 30 tot nu tegenover het
Vlaamsch volk waarvan de massa behandeld wordt als koelie en het intellect als
misdadig; de zedelijk-staatkundige basis van België is hierbij geschokt, want hoe
verhoudt zich de schuldige Staat tegenover haar slachtoffer? Risum teneatis: als
beschuldiger! Deze hypocrisie is onzedelijk, ook tegenover het activisme dat opportuun
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of niet - het voordeel langs zijn kant heeft een corrolaat te zijn van Vlaamsche
rechtsverkrachting door den Staat. De causaliteit daarvan berust op een geschonden
recht en dan eerst vooraf op de immoraliteit der Belgische Regeeringen tegenover
Vlaamsch-België, dat altijd en nog politiek misleid wordt én staatkundig én cultureel
van zich-zelf onmondig wordt gehouden. Men moet eerbied hebben voor 'n boek als
In 't Gevang, met zoo 'n optimistische bitterheid, zoo 'n zelfbeheerschende kracht
geschreven; in de vertelwijze is er iets der uitdagende ironie van den Chinees die
plezierig converseert met zijn beul, onderwijl hij hem de darmen uit het lijf windt...
Tegenover de zedelijke stijl van deze ‘karakters’ staat de meest sterke Regeering
moraliter zwak; nu het politiek spook van ‘Zelfbestuur’ in de Belgische zetels van
het Parlement onafwendbaar neerzitten ging, hoort elkeen de Regeering angstig
Macbeth nazeggen die de schim van Banquo aldus aansprak: ‘Weg! Uit mijn oog!
Verzink! Dat de aard' u dekke!’ Als St. Vitalis op zijn reizen de Nachtmerrie lijfelijk
heeft ontmoet, dan niet minder de Belgische Regeering de hare in den astralen vorm
van ‘Zelfbestuur’.!
Karel van den Oever.

Bouwkunde
Dr P.J.H. Cuypers. 16 Mei 1872-3 Maart 1912.
HIJ is dus heengegaan, de groote, de machtige, wiens lof elken dag door honderd
Nederlandsche kerkeklokken wordt gezongen! Hij, die op een oogenblik, dat de
bouwkunst veroordeeld scheen meer en meer in platte navolging van klassieke orden
onder te gaan, op dezelfde rechtsgronden een strijd aanging, als Viollet-le-Duc, tegen
sleur, banaliteit en uitheemsche invloeden, heeft een leven geleid vol van stoere
mannelijke dadenkracht.
Onder de weinige voortreffelijke bouwmeesters welke de XIXe eeuw in Europa
heeft aan 't werk gezien, mag Cuypers een der allerbeste plaatsen innemen én door
de onafzienbare rij van zijn uitgevoerde werken én door de hooge kunstwaarde welke
zijn gebouwen bezitten. Want, in dit opzicht was Cuypers, veel meer dan
Viollet-le-Duc, den wel veelzijdig bestudeerden archeoloog vol van een verbazende
werkkracht, maar hij was tevens een diep voelend kunstenaar, innig doordrongen
van zijn roeping. Niet ten onrechte mocht worden betoond, dat waar Viollet-le-Duc,
als vrijdenker uit redeneering tot de middeleeuwsche bouwkunst kwam, Cuypers'
godsdienstig gevoel er hem toe dreef. En daarom kon J.P. Mieras in het Bouwkundig
Weekblad schrijven: ‘Dr Cuypers was geen neo-gothieker. Hij was, wat zijn
scheppingen in de neo-gothiek hare bekoring gaf, hij was poëet. Hij had een
romantisch dichterlijk gevoel en te vertoeven binnen de muren, tusschen de beuken,
onder de bogen en achter de koren van zijn bouwwerken waarin hij dat gevoel in
steen wist uit te drukken, is voor menig mensch nog een heerlijk oogenblik in dezen
tijd, die van romantischen geest vrij wil zijn.’
Nochtans zou zulke waardeering op zichzelf het oordeel kunnen ver-
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valschen, want vóór alles ging bij Cuypers toch het konstruktief beginsel. Het
konstruktief beginsel, dat de grondslag van alle bouwkunst moet zijn, die tot gezonde
ontplooiing wil komen. Doordat ook die grondslag in zijn werken gebleken is de
kern te zijn waaruit en waarrond al het andere opgroeide, heeft Cuypers kunnen zijn
de wegbereider van de moderne richting, die dan bepaald met stijlvormen zou
afbreken.
Op 16 Mei 1827 werd hij te Roermond, het Limburgsche stadje dat hem ook
sterven zag, geboren. Van zijn leeraar van rhetorika komt de gedachte zich aan de
bouwkunst te wijden. Hij ging naar de toen nog beroemde Akademie van Antwerpen,
(helaas nu met recht niet meer), waar hij in 1849 zijn studies voleindde. Dat deze,
naar de eischen des tijds, uitsluitend in klassieke richting waren gedreven, spreekt
vanzelf. Maar, in Cuypers leefde een zelfstandig werkende geest en op eigen houtje
ging hij de lessen en meeningen van professors en tijdgenooten na, paste ze toe op
en vergeleek ze met de werken welke een grootsch verleden in onze Westersche
landen had tot stand gebracht, en bevond dat aan veel van het vooropgestelde geen
houvast was. Waarom dat stelselmatig verguizen van wat de menschen van het eigen
land hadden voortgebracht, waarom dat per se ophemelen van al wat van ver of nabij
met klassieke orders in betrekking stond? Zoo luidde de dubbele vraag die de jonge
bouwmeester zich stelde, en het schijnt dat het werk van de Caumont, Cours
d'Antiquités monumentales, hem klaarheid bracht. De middeleeuwen hadden een
kunst ontwikkeld die konstrucktief zuiver was en aangepast aan den landaard. Daar
was voor Cuypers ook het punt waar weder aangeknoopt moest worden. En heel zijn
leven is een strijd voor die opvatting geweest, een strijd die aanving onmiddellijk
nadat hij tot erkenning van de beteekenis van de Middeleeuwsche kunst was gekomen.
Groote persoonlijkheden dwingen hun tijd tot hun gedachten over te komen, maar
vaak zijn gelijkaardige neigingen latent, als in de lucht hangend, zoodat
geestesstroomingen gemakkelijker wezenlijke trekken kunnen aannemen.
Zoo was het voor Cuypers, zooals het later voor Berlage zou zijn. Alle strijd is
daarmede echter niet uitgesloten; wel bestaat erdoor een faktor die voor de sterken
het gelukken, het bereiken van het doel vergemakkelijkt.
En, zoo kwamen voor Cuypers de opdrachten al spoedig. Kerken en kapellen
vooral. En, toen de naam van den kundigen man reeds in 't buitenland een goeden
klank begon te krijgen, werden hem van staatswege, trots tegenwerking van vele
zijden, de groote werken: het Rijksmuseum en het Centraalstation te Amsterdam
opgedragen. Alleen die twee gebouwen representeeren een levenstaak, wanneer we
weten dat niet het kleinste onderdeel, geen versiering hoe luttel ook er aan is, of
Cuypers heeft eigenhandig ontwerp en schets geleverd. Nochtans, zooals Jan de
Meyer zei, ‘'t zijn niet de motieven die Dr Cuypers' scheppingen onvergankelijk doen
zijn, 't is de abstrakte bouwkunstige waarde: grootschheid in conceptie, daardoor
voorname rust, de juiste afgewogenheid in de verhoudingen, in de massa's en harmonie
tusschen de kleuren, die deze
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massa's aanduiden, die ons telkenmale, als wij voor een van zijn bouwwerken komen
te staan, treft’. Dat alles is vooral waar wanneer we aan het Rijksmuseum denken.
Ik herinner me precies wanneer ik voor de eerste maal, ik was nog leerling ter
Antwerpsche (de niet meer beroemde) Akademie, een afbeelding van dat gebouw
zag, en hoeveel moeite ik had om - onze smaak werd, bewust of onbewust, zóó
verknoeid - het begrip museum er mee te vereenzelvigen. Maar ik weet ook nog hoe
ik langzamerhand leergierig opkeek naar dat werk en eerbied voor zijn ontwerpen
in mij groeide. Die eerbied is met de jaren stijgende gegaan, en als door Cuypers'
meesterwerk ben ik nog slechts door Berlage's Beurs getroffen geworden. De laatste
groeide uit het eerste, zooals het kind uit de moeder. De logiek van opbouw en
konstruktie die bij Cuypers, hoewel vrij, toch nog aan den middeleeuwschen vorm
gebonden was, is in het Beursgebouw, door modern inzicht tot heldere wezenlijkheid
geworden.
Zoo is het levenswerk van Cuypers van dubbele beteekenis: het is van een artistieke
hooggedragenheid, die zeldzaam is; en het is dat van een wegbereider, die de
pionierstaak der jongeren mogelijk heeft gemaakt.
Eerbiedig groeten wij, jongeren, den grooten man en kunstenaar bij zijn
verscheiden!
Edward Léonard.

Wijsbegeerte
De jongste vorm van het pragmatisme: de philosophie van het ‘als-of’.
JACQUES MARITAIN et ALBERT KASEL.
L'état actuel de la Philosophie allemande.
(Revue Universelle, Paris, 1921.)
IN de landen, waar het pragmatisme de meeste aanhangers vond: de Vereenigde
Staten en Engeland, blijken de nieuwste stroomingen der wijsgeerige gedachte, meer
en meer naar het neorealisme te gaan. Tot nog toe scheen de duitsche ‘degelijkheid’
weinig voor deze specifiek-angelsaksische wijsbegeerte te voelen: in Nietzsche
kunnen wel sporen van pragmatisme teruggevonden worden, maar de academische
wereld in Duitschland hield zich over het algemeen voor deze als
amerikaansch-oppervlakkig geldende gedachten weinig toegankelijk.
Nu komt ons de tijding verrassen, dat de jongste vorm van het pragmatisme, in
Duitschland geboren ‘de Philosophie van het ‘Als Of’, in de duitschsprekende landen
een vernieuwde belangstelling opwekt. In 1911, werden door professor Hans
Vaihinger (Halle) de hoofdtrekken dezer nieuwe wijsgeerige wereldbeschouwing
vastgelegd. De zesde druk van zijn werk: Die Philosophie des Als-Ob, verscheen in
1920.
De grondslag van deze is een zeer positivistisch idealisme: positivistisch: vermits
alléén aan de zinnelijke en proef-ondervindelijke waarneming, reëelen
waarheidsinhoud wordt toegekend, - idealistisch: zonder de levenswerkelijke
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bedrijvigheid een onmogelijkheid.
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Dit is de ondergrond van een systeem der theoretische, practische en religieuse
opvattingen der menschheid: onze wereldbeschouwing heet inderdaad te steunen op
een onmogelijk weefsel van begrippen en opvattingen, vol van logische tegenspraak.
Duidelijk wordt het verschil aangegeven tusschen een wetenschappelijke hypothese
en een louter opvatting der dingen: vooral wordt het verschil gezocht in de
waarde-beteekenis door den geleerde aan beide gehecht. Een hypothese, in de
gedachte van den zoeker, wil de werkelijkheid uitleggen, wil de wezenlijke
objectiviteit der dingen achterhalen en vastleggen: zij wil de realiteit wetenschappelijk
verstaan. Geheel anders verhoudt zich een opvatting der dingen, in de practische
werkelijkheid: een ‘opvatting’ wil alleen de wereld rondom ons, voor den mensch
‘bruikbaar’ en ‘kenbaar’ maken. Of aan die bruikbare opvatting ook een objectieve
werkelijkheid, een reëele wezensinhoud beantwoordt? Zoover reikt de theorie niet.
Een opvatting bekomt dus haar waarde, door den graad ‘bruikbaarheid’ in de
wetenschappelijke (zoowel theoretische als practische) bedrijvigheid: zij is ten andere
onmisbaar, vermits de kenbaarheid, de intelligibiliteit der dingen zelf als een opvatting
doorgaat.
Daaruit volgt, dat de meest-logisch valsche begrippen voor de menschelijke kennis
een wondere vruchtbaarheid kunnen toonen: als voorbeeld worden aangehaald 1o in
de hoogere wiskunde, de opvatting der negatieve kwantiteiten, de opvatting der
irrationneele en ingebeelde grootten; 2o in de economie, de opvatting der menschelijke
bedrijvigheid, als uitsluitend geleid door stoffelijke berekeningen; 3o in het
sensualisme, de opvatting van het Condillac-standbeeld.
Al deze opvattingen zijn werkelijk-valsch doch onmisbaar en vruchtbaar voor
wetenschappelijke opzoeking; zij onderstellen de werkelijkheid als of deze opvattingen
inderdaad waar en juist waren.
Zijn nu deze opvattingen uit de wetenschappelijke wereld te bannen?
De hoogste bruikbaarheid wordt toegekend aan de steunpilaren der spiritualistische
wijsbegeerte - die echter als louter opvattingen hier doorgaan: het bestaan van het
Opperwezen, de onsterfelijkheid der ziel, de vrijheid van den wil. Ook deze
leerstukken, - wijl zij in de practische zoowel als in theoretische wereld
ongewoon-vruchtbaar blijken, - zullen aangenomen worden: wij zullen handelen als
of God bestond, als of de goede handeling zal beloond, de booze zal gestraft, als of
de wil vrij is.
Enkele beschouwingen over deze wijsbegeerige opvatting:
1. Zooals aangeduid, is hier spraak van een nieuwen vorm van het pragmatisme - het
grondverschil tusschen het pragmatisme en de traditionneele wijsbegeerte ligt op
criteriologisch gebied. In laatste instantie blijkt het de zeer subtiele vraag herop te
roepen, van de ragfijne betrekking tusschen wil en verstand.
2. Wanneer het gaat over waarheden met metaphysische zekerheid gekend, blijkt
de philosophie van het ‘als of’, een onmogelijke ver-

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

189
warring te stichten. Om door een zeer eenvoudig voorbeeld een deel van onze gedachte
op te helderen: 2 + 2 = 4; zonder tegenspraak kan toch niet worden beweerd dat deze
waarheid alleen ‘bruikbaarheid’ vertoont en op geen objectieve beteekenis zou kunnen
aanspraak maken.
3. Anderzijds erkennen wij met vreugde, dat de groote leerstukken van onze
thomistische wijsbegeerte - afgezien van alle andere beschouwing - zoozeer de ratio
scripta blijken te zijn, dat naar haar overweldigend licht de nieuwste wijsgeerige
pogingen met eerbied verlangen. Een beroemd woord van Bergson bevestigt deze
beschouwing.
4. Ten slotte meenen wij dat deze nieuwe wereldbeschouwing met betrekking tot
de intelligibiliteit der geschapen werkelijkheid en der natuurwetten inderdaad de
eenig-mogelijke opvatting schijnt te zijn, buiten het finalisme.
Reeds Boutroux en Poincaré hebben de wetenschappelijke afgodisterij voor het
‘feit’ een geduchten schok aangebracht; en onder de geleerden heeft het positivisme,
dit is, in al zijn brutale menschelijke wanhoop, het gewilde begrenzen van het
spiritueel-kenbare tot het stoffelijke, zinnelijke, veel van zijn bijval verloren.
Allerwegen wordt gemediteerd, in onzen tijd van electronen en cytologie, bij het
oude omne individuum est ineffabile: wat wij juist niet kennen is het
peilloos-ingewikkelde wezen van de z.g. stof - het kenbare is alleen het algemeene;
terwijl het individueele, naar het Niet, aan ons kenvermogen schijnt te ontglippen.
Anderzijds veronderstellen àlle ‘exacte’ wetenschappen, de intelligibiliteit der
werkelijkheid: buiten het finalisme, blijkt dit vooralsnog een verbazend puzzle. En
nochtans welke geleerde zou zijn proefbuisjes gebruiken, indien hij niet ‘geloofde’
dat de natuur inderdaad naar bepaalde wetten handelde? indien hij niet ‘geloofde’
dat de natuur kenbaar is?

Stelsels van wijsbegeerte der geschiedenis
PROF. M.E. BERNHEIM, Professor an die Universität in Greifswald, Einleitung in die
Geschichtswissenschaft (Göschen, Berlin u. Leipzig).

1. Biologische geschiedenisphilosophie.
De bekende wetten, die naar Darwin's, opvatting de ontwikkeling der natuur
beheerschen, worden op den groei en het wisselende leven van Staat en collectiviteit
toegepast. Ook in de maatschappij geldt de strijd voor het bestaan, en onder de
volkeren zijn de sterkste met de leiding gelast. Erfelijkheid en aanpassing verklaren
de meest diepe karakter-eigenschappen der volkeren.

2. Oeconomische geschiedenisphilosophie.
Karl Marx, Engels, Laforgue, Bebel, Kautsky verwijzen naar de alles-omvattende
beteekenis, die de stoffelijke en oeconomische verhoudingen op al de takken der
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menschelijke bedrijvigheid, - verstandedelijke, zedelijke en technische, - blijken te
bezitten. In de oeconomie der volkeren ligt de verklaring te vinden van het
geschiedkundige ver-
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loop. Groei en ontwikkeling der geestelijke goederen worden gedragen door de
stoffelijke waarden - alleen de voortbrengst-krachten zijn de scheppende ziel die
zoowel de idieeën realiseert van recht en staatkunde als de formeele kaders omlijnt
van de gansche kultuur der menschheid. Om de stoffelijke verhoudingen wielt de
gansche geschiedenis: volkerenkamp en massale bewegingen worden beroerd door
die onafwendbare wet. De zoogezegde niet-oeconomische momenten zijn in hun
wording en in hun verdere ontwikkeling, in hun eigen werkdadigheid zelf, ten slotte
ook van de oeconomie afhankelijk.
In het Darwinisme, op de geschiedenis toegepast, bekampt het oeconomisch
materialisme vooral de vrije mededinging; de ideale beteekenis der geniale
persoonlijkheden wordt als poëzie en als onwetenschappelijk verwezen.

3. Sociaalpsychologische geschiedenisphilosophie.
Karl Lamprecht in zijne Deutsche Geschichte (1891 en volg.) legde vooral den
klemtoon op het sociaalpsychologische der geschiedenis. De individu en de
individueele krachten zijn afhankelijk verklaard van de groote sociale stroomingen,
die zijn gansche activiteit omvatten.
In de Cours de philosophie positive (1837 en volg.) van Auguste Comte kunnen
wij den eersten wijsgeerigen vorm aantreffen dezer psychologische
geschiedenisopvatting.
Geschiedenis is inderdaad, zoo leerde Comte, eerst zaak van zielkunde - en wel
van sociale zielkunde. De motieven van individueele handelingen zijn beheerscht
door de gezamenlijke ideeëncollectiviteit die het gemeengoed van een bepaalde
samenleving uitmaakt.

4. Idealistische geschiedenisphilosophie.
Als hoofdeigenschap dezer in de academische kringen van Duitschland vooral
gehuldigde opvatting geldt de vereering der menschelijke individualiteit en der
staatsidee. Blijkbaar gaf deze reeks van schijnbaar antinome krachten: Persoonlijke
vrijheid en wetenschappelijke wetéenheid, Volkerenverscheidenheid en Kultuurideaal,
Individu en Staat, tot een wijsgeerigen gedachtengang aanleiding, die naar Kant,
Fichte, Schelling en Hegel veelal onbewust terugging.
De leidende geesten der geschiedenis - de groote individualiteiten, die den
ontwikkelingsgang der menschheid beheerschen, worden gedragen door ideeën die
met noodwendigheid zich voortontwikkelen. In het diepste van zijn bewustzijn troont
de religieuse en zedelijke vrijheid. Vrijwillig en willekeurig onderwerpt zich de
menschelijke wil aan de wettelijke orde van den Staat: de wil die gehoorzaamt aan
de wet, gehoorzaamt aan zichzelf vermits de wet niets anders is als zich bepalende
vrijheid.
De groote figuur van Leopold von Ranke beheerscht deze strooming.
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5. Humaniteitsphilosophie, zoo noemt Prof. Bernheim de door hem
voorgestane geschiedenisaanschouwing.
Als eerste grondlegger wordt Herder aangehaald met zijn Ideën zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit (1784-1787).
De mensch is de hoogste verschijning der natuur: hij staat in verband met de hem
omgevende werkelijkheid - vóór hem ligt het onbegrensde veld der menschelijke
mogelijkheden naar uiterlijke verhoudingen en innerlijke krachten. Niet éen volk,
niet éen ras kan al die mogelijkheden uitputten: maar in hare oneindige
verscheidenheid van negerverstand tot westeuropeesche kultuurontwikkeling, vormt
de menschheid toch een gemeenzamen typus: de humaniteit. Deze trekken immer
rijker en reiner uitbeelden, vormt het laatste doel van alle geschiedkundige
bedrijvigheid van het menschdom.
Wilhelm von Humboldt, Hermann Lotze hebben deze opvatting verder uitgewerkt.
F.V.G.

Jongere kunst
Duncan
HET aanvangsnummer van deze vedette heette Benedijding. We konden dus eisen:
het ritmies beeld van een godsdienstidee naar aloude rituaaldansen opgeroepen. Zij
bood ons koryfeenijgingen, denkmaal-stand op vulgaire griekse motieven. Dans is
uitverkoren voor de hoogste verwerkeliking van ons modern stijlbegrip. Zijn suggestie
is onmiddelliker dan dichtkunst, die de haag der begrippen over moet, dan
schilderkunst, die, zelfs gezien binnen de kubistiese platvlak-teorie, zich in een
architektonies totaalbeeld tot dekoratieve functies ziet aangewezen, dan
beeldhouwkunst, wijl deze de beweging (een hoofdelement voor het weergeven van
zielsdynamiek) ontbreekt, ekspressiever ten slotte dan muziek, die het ritme naschrijft
onaanschouwd. Het gaat niet aan, de historiese ontwikkeling van de danskunst zelfs
schetsmatig te belichten. Alleen weze Duncan daarin gesitueerd als de neo-helleense
verschijning. Het klassieke schoonheidsideaal roept de lichaamsplastiek als opperste
waarde uit. Daaraan tornen is schennis. De oorspronkelike struktuur ondergaat een
idealisering, die ze naar gods aanschijn adelt. Men kent het procédé. Honderd armen
om de supreme, volmaakte bicepsboog te vinden. Nou, in feite blijft dit: 1/16 dij van
Kitty plus een half bekken van Suze (op aanvraag duplicata). Het geheel is natuurlik
de bindvorm voor een ganse figurenreeks. Maar van de verwezenliking van een typus
staat dit mijlenver. Hoogstens is dergelijke stijlmoule nog bruikbaar voor reuzenaftrek
van knusse gevelkaryatiden. Duncan bleef de helleense beeldingswijze getrouw
aanwenden. Schoonschrift met gebaren. Arabeskenspel. Op de planken heb ik liever
koene knockabouts of een kontorsionnist. Hun ekspressie werkt spontaner in dan
deze pompadourpiroeëtten.
Men zal opwerpen: Duncan bedoelt geen ekspressionism. Dan wordt haar
choregrafiese aanpassing bij Schubert bijv. gans overbodig. In kern toch was hier
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vormwording van gevoelens tot regulator der verhoudingen te stellen. Dat deze
gewaarwordingen onekspressionisties zijn ligt in een psychies verschil, dat niet tot
een technies mag overslaan.
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Duncan heeft zelden de geest van het te veraanschouweliken zielsbeweeg benaderd.
Dans te veel als sport aanzien. Dans ontwikkelt de spieren en verlost van
zwaarlijvigheid: middel voor lichamelijke hygiene.
Waar de kavalkade in de Walkurenrit intens werd aangegeven, ligt dan ook de
grondsteen van een mogelike nieuwe beelding, van ideoplastiek. Maar dit was een
vluchtige flits. Moge het bestendig leidslicht worden. Duncans dansmethode staat
tot stijl, als Praxiteles tot negerplastiek.

Kunst van heden
Het is om zich steendood te ergeren aan het luidruchtig kommentaar, waarmee
estheten en langharen het salon doorlopen. Maar het koddigst is meneer Matuvu. Hij
recenseert met welwillendheid, wikt en weegt, verenigt in zich bedilzucht en
geliefhebber, maar heeft een hele stroopvoorraad uit te strijken. Zijn lof gaat
onvoorwaardelik naar wat de erkende cri heet; hij breekt een lans voor gedurfd
impressionism, en schoolmeestert de weerbarstigen, die nieuwe wegen bakenen, zich
tot oude goden te bekéren. De dampkring rond hem davert van gemeenplaatsen en
het oordeel blijft moderato. Veilig is dit in alle geval. Terzake. Het impressionism
is een doodgelopen strekking en wij stappen er ook overheen. Bij Ensor, ons
uitgangspunt, zouden we volgende marginaliën willen aantekenen, vooral met het
oog op de verkeerde zienswijzen, door een ‘Schelde-recensent’ hier uitgebracht.
Ensors werk enkel voorstellen als een fijnzinnige kleurnuancéring tout court is amper
zijn pikturale techniek aantoetsen, en - grove misslag -, haar verkeerde bedoelingen
toeschrijven: nl. Ensor zou niets dan kleurenvirtuoziteit ontplooien. Dit is immers
een gemakkelike verklaring voor zijn fantasties gedoe? Dat zich hier een ganse
wereldaanschouwing estheties omzet ontgaat Matuvu tenemaal. Om niet te gewagen
van de innerlike ziening, die dit bizaar marionnettenschouwspel optovert. Ensor zou
verfijnen uit welbehagen. Zulke mening ligt aan de antipode van zijn werkelik
kleurbesef. Misschien niet in fragmentaris werk, waartoe zijn Marines (bloot
schilfering en tonaliteit) en zijn Vuurwerktuil behoren. Dit is inderdaad uitstippelen
van schakeringen, tinten-raffinement. Maar zijn maskers en zijn dekor voor ballet
zijn in hun schreeuwerig karnavalkoloriet de gestaltenis van een fantastiese
impressie-rij, die allerminst gegroeid is uit oogstrelende verschijningen, maar
integendeel aanrukt uit het bovenzinnelike, uit een kreits die niet zintuigelik is maar
imaginair. Ensor tekent dus geen ‘geziene’ voorwerpen of wezens, hij schept typen,
geeft vorm aan zijn verbeelding. Een heir van vizioenen belegert hem, en als zijn
werk de indruk wekt van gruwzaam kabbala, wijst dit op een gevoelskurve, die
gradueert tussen groteske en waanzin. Voorbeelden vindt men respektievelik in De
grote Rechter (de gluiperige facies der juristen, hun karmijnen talaar suggereren
meesterlik de platte sammelsmoelen van de balie. Het motief bovenaan: Kristus'
doorspijkerde voeten, erlangt door hun pijnlik-vervrongen vorm simboliese bete-
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kenis; hier wordt rechtspraak uitgebracht niet naar de geboden van de Zaligmaker,
maar volgens de lering der Farizeërs, die zijn volgelingen andermaal op het
schandhout zullen kruisigen).
Een obsedante kracht gaat uit van de Antoniustemptering. Het is een grillige
rondgang van hallucinaties waar te midden Antonius zich neerwerpt in godsvrucht.
Alles konvergeert op deze centraalfiguur.
Overzichtelik zouden wij Ensors ontwikkeling leggen tussen de Lampist, zijn
Maskers en Baadsters. De doodgewone natuurkopie, de grillige fantastiese
vormwillekeur en het stijlbesef. Drie stadia die vertegenwoordigen: optiek, barok en
beelding. Baadsters (de kleur effen, sekundair en een merkbare zin voor voluum,
die nog te zeer in dekoratieve lijningen wordt afgerond) is als een specimen te
beschouwen, waaruit het konstruktief kubism kan worden afgeleid. Met een
verspringen we naar het werk, dat in deze richting kentert. Allereerst Floris Jespers.
Vooraf dient men zich te weren tegen het vooroordeel, dat ‘temperament’
hoofdeigenschap is in een schildersnatuur. De artist bekijkt de dingen niet langer
door de lens: zijn temperament. De deformatie der oorspronkelike, vizuele
verhoudingen onder de druk van persoonlik ‘zien’ is een vervallen beginsel. Men
betracht de zuiver schilderkunstige harmonie, buiten alle detailsmaak en toevalsfiguur
om.
Individuele beeldingsvormen krijgen de disciplien van een hogere wetmatigheid
ingeprent, worden dragers van het ruimtebegrip. Binnenzicht getuigt van dit inzicht.
Geen kiek uit een Baedeker. Het wisselspel der verhoudingen. Evenzo Slaapkamer.
Verwachtte M. Matuvu hier een meubelreklaam stijl Bon Génie? Nu kunnen we het
niet ontveinzen dat Jespers herkenbare invloeden heeft ondergaan waarbij dadelik
te vermelden Metzinger en Bracque. De eerste in de vlakbehandeling van
Viool-stilleven, waar de faktuur analoog is, de tweede in Stilleven met vruchten. Het
vlakkenontwerp is onzelfstandig. Jespers heeft er zijn rijk koloriet bij aangepast. Dit
nu kan geen verdienste zijn in stijlbestreving, waar het bepaaldelik gaat om een
veraanschouweliking der schilderkunstige harmonie. De lineatuur is hier hoofdzaak.
Plannenbouw. Toch werd de kleur tot haar essentieele waarde herleid in Achterscherm
voor Music Hall. Dit doek geeft het vulgair koelissenspel niet opties maar verdiept
naar een kernwaarde: syntese. Gemene kohlvegen. Dageraden van bengaals vuur.
Een tegenhanger is Reukflesjes. Daar zijn de kleurvlakken zo precieus geordend,
dat ze volmaakte tegenwaarde zijn voor het vaporizéren van parfum.
Ons standpunt bij konstruktief kubism? We verwijzen schilderkunst niet naar en
beoordelen ze niet volgens zichtbare voorstellingen. Maar het a priori opheffen van
alle objektief verband komt ons voor als een onhoudbare stelling. Daarom:
konstruktief kubism is niet noodzakelik omzetting in abstracto, of vermomming der
werkelikheid in onkennelike gestalting. Wel ze herscheppen naar een stijlbegrip dat
de kernvorm geeft voor een menigvuldigheid van voorstellingen. Het naturalism met
zijn imitatieve stelregels heeft dus bepaald afgedaan. Het hield zich
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aan verbizondering, gaf het aksidentele, konstruktieve beelding, reikt daar boven uit
en wendt zich af van het schetsmatig nakonterfeitsel van het ding om het naar zijn
algemeenidee uit te bouwen. Houdt kubism stilstand bij de vorm dan blijft het meteen
gevangen in stijl-ornamentiek. Daarom kan de kleur en haar densiteit, bemiddelaars
voor de spiritualistiese inhoud van het doek, dit gevaar afweren. Zo blijft de
konstruktieve rol behouden, en treft de kubisten niet langer het verwijt dat zij vlakke
meetkunde geven. Ofschoon naar uitheemse recepten onstaan is dus van Flor. Jespers
te zeggen, dat hij in Vlaanderen de eerste inleider van het konstruktief kubism is.
Meteen heeft een gelukkige kentering zijn kleurbesef boven het louter zinnelike
uitgevoerd naar een verinnerlikte schouwing van het ding in zijn innigste wezen. Het
is hem niet meer als voorheen te doen, de buitenwereld te genieten, wel de zin van
haar verschijningsvormen te bevroeden en in beeldingsmomenten om te zetten. Zijn
weelderig koloriet wordt hier door een religieus inzicht getemperd.
Oscar Jespers' gradueert insgelijks van zintuigelik naturalism naar abstracte
beelding. Toch ondergaan in Man met trui de werkelike vormen reeds een hertoetsing
naar een hoger ruimtebegrip. Het overgangswerk is meer van pittoreske aard: de
primordiale verhoudingen worden aangezet om een leuke expressie relief te geven.
Zo Konijn.
Zinnelike Dans, door zijn sferies uitgespannen voluumbouw waarvan de rondingen
werkelik brutaal passionneel zijn als een bolle rhododendron, is in konstruktief
opzicht het waarnemingsbeeld gelijkwaardig. Niet volgens de starre physioplastiek
maar volgens het loom kadenseren dat haar doorglijdt. Soldaat is door de
monumentaliteit een vormgeworden wachtwoord: On ne passe pas!
Bij Joostens blijft steeds het konflikt werkzaam, of hij zich zal blijven vermeien
in het lusteloos libertijnenspel (trottins, aldoor trottins, zij het dan ook uitgebeeld
met de ziening van een sensueel-mysties temperament) of dat hij werkelik zijn
schilderkunstig besef dienstig stellen zal aan een streng stijlprinciep.
Jazz-band en Bar als Tabarinmilieus geven stemming, kaotiese warreldansen,
pikturaal zeer sterk, maar al te zeer nabootsingskunst. De kleurmuziek is echter die
van een vulgair hoerenlied. Venetie, Schuiten en Sybille dragen de tast naar stijl. De
kleur heeft haar overdaad ingeboet, maar lineair bereikt J. hier een kompleter
vlakverdeling.
Het voorwerp wordt niet naar zijn sekundaire eigenschappen (kleur en lijn) ontleed,
wel in zijn wezenheid (voluum) herbouwd. Vandaar het arm koloriet maar het juist
vatten van de kernvorm. Als werk waar individueele vizie overheerst: Vrouwelike
Mephisto (een sfinkstype). Dame in haar loge (waar het spiegelspel met week
raffinement werd uitgedeind). Al te zeer primeert hier toch de aanschouwingswijze
en blijft het doek herleid tot toonverhoudingen met psychies-emotionnele inslag. De
verhoudingen die te vestigen zijn als grondlaag bij schilderkunstige bouw zullen
ruimtelik zijn of zullen niet zijn. Als ik het wel heb verklaart Waldamar George als
kubistiese stelregel: men belicht het objekt alzij-
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dig. Wat bij bloot impressionistieszien als keerzijde van een objekt verborgen blijft,
wordt nu naar voor ontworpen, krachtens de platvlakteorie. Zo staat de toeschouwer
niet vóór een stilleven, waarvan slechts één verschijningsvorm hem beïndrukt, maar
er rond. Beter geformuleerd: de werking van het stilleven is langs alle zijden
simultaan, en totaal vatbaar, niet naar gelang het verspringen van gezichtshoek.
Ons afscheidswoord is nog voor M. Matuvu. En wel waar hij in G. de Smet
kriskrasse verfsmos ziet en, gezien de nog grove pogingen naar epiese plastiek, hem
verslijt voor een opvolger van Le grand Guignol. We nemen het niet voor de Smet
op uit kapelgeest - alles behalve - maar dit moet gezegd: Matuvu heeft gepoogd deze
artiest zonder meer ridikuul te maken. Plompe scherts was het, hier de Opperschavies
uit de Poesjenellenkelder bij te voeren. En tevens danig ondiplomaties. Want kijk:
heel Ensor is een harlekijnenoptocht. Waarom wordt hier voor magistraal aanzien,
wat de Smet als onbeholpen en on-àf (o Akademie-peuteraars) wordt voorgeworpen?
Daar is natuurlik Ensors' gevestigde faam voor iets tussen wat de doorslag geeft
bij deze hogepriester op het altaar van erkend sukses. Bestendig zullen wij ons echter
weren tegen de drogstelling als zou de Smet de kubistiese kaap hebben omgezeild.
Voor oppervlakkelingen mag dat zo lijken, nu immers Picasso terug Ingres omhelst.
Van de Smet zagen we geen enkel werk dat zijn doorgroeiing van het kubism bewijst.
Zijn produktie beweegt zich ons inziens binnen een matig impressionism, waarvan
de laatste stelling niet werd veroverd, laat staan opgegeven.
En waar men nu rondvent: ‘Koop de Smet, first class ekspressionnist met kosmiese
deesem!’ kunnen wij enkel antwoorden: de mercanti wil zijn waar verkwanselen.
Wil de Smet het impressionism ontgroeien dan dient hij vooral van zich te werpen
alle literaire ballast. Ook Permeke is nog door literaire smetstof aangetast. Beider
paneelen kunnen stellig een roman illustréren, zijn geen resultaat van directe
levensaanvoeling. Hun houding tegenover impressionism is epies, waar Millet bijv.
sentimenteel was. Kernverwant, maar in ander travesti. Zij hechten nog te zeer aan
het typiese, het schilderachtige. Waar Millet simpel gevoelerig deed, doen de Smet
en Permeke pezig en stoer. Maar van het impressionnism zelf staan zij evenver zij
het ook aan tegenzijden. De objekten der buitenwereld dienen zij als volmaakt
gelijkwaardig te aanschouwen en alle selektie om daaruit voorkeurbeelden te lichten
om redenen van smaak of van pittoresk allooi is uit den boze. Er is enkel het
scheppend bewustzijn als kunstfunctie te erkennen, dit buiten alle zin voor detail en
plastieke schoonheid om. Eens van al deze meest akademiese nawerkingen verlost,
zijn Permeke en de Smet bestemd om vizioennairs te worden. Vooralsnog is hun
deformatiezucht te aanzien als een verminking, niet als een plastiese verrijking.
De naïeve poging om te kubiseren zo dat de natuur toch duidelik herkenbaar blijft,
doet vermoeden dat dit procédé eerder is ingegeven door de vrees, niet in de avant
garde te postéren, dan wel door een innerlike beeldingsdrang.
Viktor-J. Brunclair.
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Economische kroniek
Economische gevolgen van den vrede1.
DE hevige strijd die bij ekonomisten in Engeland en andere geallieerde landen rond
dit boek ontbrandde, doet allicht vermoeden, dat het is een klassiek-ekonomisch
overzicht van den na-oorlogschen ekonomische toestand in Europa. Dit is het
allerminst. Een poging om uit de zeer verwarde verschijnselen een algemeen geldende
wet af te leiden, heeft deze Britsche geleerde zelfs niet gewaagd. Veel genoegen zou
hij waarschijnlijk aan dergelijke onderneming niet hebben beleefd. De politici en
diplomaten die te Versailles, Parijs, Genève, Spa en elders, over Europa's lot hadden
te beschikken, bekommerden zich heelemaal niet om de ekonomische wetten die de
brave lui van de ‘klassieke school’ voor alle tijden meenden te hebben vastgelegd.
Keynes heeft dit zeer wel begrepen. ‘Met de toekomst van Europa hield men zich
niet op, dezes middelen tot levensonderhoud baarden er geene bezorgdheid. De
bemoeiingen betroffen uitsluitend grenzen en nationaliteiten, machtsevenwicht,
landsvergrooting en weerwraak.’
Geen overwegingen van internationaal belang, geen waardeering, maar
eng-nationaal egoïsme had in de besprekingen den boventoon. De toestand die het
op dezen grondslag in mekaar gezette verdrag geschapen heeft is nog te onzeker om
met stelligheid te kunnen worden beoordeeld. Scherp doorzicht en psychologische
vaardigheid maakten dit boek zoo belangrijk. Zelf, langen tijd aan de Konferentie
van Versailles verbonden, als vertegenwoordiger van het Engelsche Departement
van Financiën, is schrijver in de gelegenheid geweest al hare verrichtingen na te gaan
en de heerschende geestelijke atmosfeer nauwkeurig op te nemen. De
onverklaarbaarste gebeurtenissen maakt hij ons duidelijk. Zoo bij voorbeeld de
vreemde houding van Wilson, en de verrassende gemakkelijkheid waarmede hij zijne
nochtans zoo stellig geformuleerde beginselen (de vermaarde veertien punten) prijsgaf.
Psychologisch wordt ze door Keynes ontleed en verklaard, zoodat ze heelemaal niet
meer abnormaal lijkt. De redenen van zijne kapitulatie waren gewoonweg alledaagsch
en menschelijk, ze hingen samen met de geestesgesteldheid van den President, wiens
persoonlijkheid men zich glad verkeerd had voorgesteld. Hij was noch een held,
noch een profeet; hij was zelfs geen wijsgeer. Ondanks zijn vroeger professoraat in
de staatswetenschappen ook geen staatsman. Hij geleek het best op een
noncorfomistisch dominee, misschien wel op een presbyteriaan. Zijne denk- en
doenwijze was door en door theologisch, niet intellectueel, met al de gestrengheid
en al de zwakheid van dezen aard van denken, voelen en uiten. Hij kon het van uit
de hoogte opnemen; zijn hoogstrevend idealism in vaag verheven ‘boodschappen’
verwoorden, hij kon koppig standhouden, nota's schrijven van op den berg Sinaï of
Olympus, maar om den strijd aan te gaan met de soepele en gevaarlijke tooverkunste-

1.

Boekhandel Ons Vaderland, Brussel.
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naars die hij tegenover zich had in den Raad van Vier, was hij niet toegerust met de
ontzaginboezemende intellektueele wapens die er noodig waren. Clemenceau, le
vieux Tigre, als tombeur de ministères, in het afmaken zijner tegenstanders over een
jarenlange ervaring beschikkend, en Lloyd George, de sluw-behendige politieker,
hadden gemakkelijk spel om hun slachtoffer op sleeptouw te nemen, en den Raad te
doen werken op het plan van Fransch of Engelsch opzet. Aldus het psychisch beeld
van de Konferentie volgens Keynes. Wat te Versailles plaats had, was niets anders
dan een guerilla tusschen stugge beginselvastheid en gewetenlooze diplomatische
geslepenheid. De oude strijd tusschen politiek idealism en de macchiavellistische
beschouwing der raison d'État. Het vredesverdrag, de resultante van dit zedelijk
konflikt, was niets anders dan een poging om de twee richtingen te bevredigen met
het natuurlijk gevolg dat het feitelijk niemand bevredigde. Een regeling voor de
ekonomische verhoudingen in de toekomst werd niet getroffen. Van de nieuwe
wereldorde, die Wilson in de veertien punten, als hoofdvoorwaarden van een
duurzame vrede beschouwde, kwam heelemaal niets te recht. Het kwam er enkel op
aan Duitschland's ekonomische macht, althans in de eerstkomende tijden, te
verlammen en te verzwakken. Daarom moesten drie hoofdfaktoren van zijn
ekonomisch stelsel ondermijnd worden: 1o De overzeesche handel; 2o De uitbating
van steenkool en de daarop gebouwde industrieën; 3o Vervoerwezen en tariefstelsel.
Keynes' detail-ontleding der bepalingen van het Vredesverdrag toont aan dat het
beoogt de vernietiging van alle drie, maar vooral van de eerste twee.
Tegen den overzeeschen handel van het Duitsche Rijk waren volgende bepalingen
gericht: 1o Afstand van al de bodems der handelsvloot boven 1600 ton en de helft
der schepen beneden 1600 ton; 2o Afstand van al zijn rechten en aanspraken op zijne
overzeesche bezittingen; 3o Onteigening en belasting van Duitsch privaat eigendom
in Elzas-Lothringen, in geallieerde landen, in onzijdige landen, ja, zelfs in landen
vroeger met Duitschland verbonden.
De bepalingen aangaande steenkool en ijzer treffen Duitschland's kolenvoorraad
op zoodanige wijze dat volgens statistische berekeningen, Duitschland voor eigen
gebruik slechts een derde van zijne normale behoeften zou behouden. De gevolgen
van dezen maatregel voor de Duitsche industrie kan men licht begrijpen, vooral
wanneer in aanmerking wordt genomen, dat de ekonomische bepalingen van het
verdrag niet alleen de steenkool, maar tevens de andere nijverheidsprodukten van
Duitschland, ijzererts bijvoorbeeld, treffen. De rechtsgeldigheid van deze bepalingen
kan van een bepaald standpunt met onomstootbare bewijsgronden aangetoond worden.
Het kan voor waar gehouden worden dat de Duitsche industrie moet ten onder gaan
wanneer Duitschland zijn steenkool moet afstaan, maar het is evenzeer waar dat de
Fransche en Italiaansche industrie evenzeer gevaar loopen wanneer Duitschland dit
niet doet. In Keynes' stelsel komen dergelijke berekeningen heelemaal niet te pas.
Voor Keynes immers gelijk voor zijn

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

198
geestverwant Angell' bestaat er geen ‘Duitsche, Fransche en Italiaansche industrie’,
maar slechts een ‘Europeesch ekonomisch systeem’ dat door de samenwerking der
Europeesche Staten door het internationaal krediet- en bankwezen werd in stand
gehouden. De bepalingen van het Vredesverdrag treffen dus niet alleen Duitschlands
handel en nijverheid maar brengen stoornis in het ekonomisch raderwerk van geheel
Europa en bijgevolg ook indirekt de Fransche en Italiaansche nijverheid.
Dergelijke overwegingen maken van Keynes' oordeel over Europa na het
vredesverdrag een hoofdstuk van pessimism; tevens het meest belangwekkende van
geheel het boek, omdat het met onloochenbare duidelijkheid de onvruchtbaarheid
van de Parijsche Konferentie aantoont. Het fundamenteel ekonomisch vraagstuk van
een voor hunne oogen verhongerend en uiteenvallend Europa was de eenige kwestie,
waarvoor het mogelijk was de belangstelling der Konferentie te wekken. En toch
eischt dit vraagstuk een dringende oplossing. Want, volgens Keynes, zijn de meest
kenmerkende trekken van Europa's beeld door ekonomische verschijnselen te
verklaren. Volkomen verval van Europa's interne produktiviteit, ineenstorting van
vervoerwezen, gebrek aan koopkracht van overzeesche goederen, zijn de voornaamste
faktoren van de huidige ekonomische krizis, waarvan de Konferentie den ernst niet
heeft beseft. Want niet alleen hebben ze Europa beroofd van de dadelijke inkomsten
van een regelmatigen uitvoer ter vereffening zijner invoerbehoeften, maar hebben
bovendien het fundament van geheel het ekonomisch stelsel: het internationaal
krediet aangetast, zoodat zich voor het oog van klaarziende ekonomisten vertoont:
een uitgeput, werkeloos, ontredderd Europa, verscheurd door binnenlandsche twisten
en haat tusschen de volkeren, vechtend, hongerend, plunderend en bedreigend. In
eenigszins banaal-rhetorischen vorm een zeer treffend beeld van den werkelijken
toestand. Alleen een grondige herziening van de ekonomische bepalingen van het
verdrag kan volgens Keynes, Europa redden. De grondslagen van die herziening
moeten de redmiddelen zijn, waarover Keynes in het laatste hoofdstuk van zijn boek
gewaagt. Met het oog op de heerschende opvattingen in geallieerde landen, moest
er een hevig principieel debat ontstaan over dit boek tusschen ekonomisten en politici
van verschillende landen. Het is de reeds oude strijd tusschen ‘realpolitiek en politiek
idealism’ die Keynisten en anti-Keynisten tegenover elkaar plaatst. Hoe men er ook
over denke: Keynes is een politiek idealist. Het princiep der raison économique laat
hem volkomen koud. ‘Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid, en al
het overige wordt u toegeworpen’ is ook voor hem, al inspireert hij zich niet aan
Evangelische beelden, de eenige weg naar een bilijke en tevens ekonomisch
voordeelige oplossing. Nationaal egoïsm heeft al de Staten van Europa aan den rand
van den ondergang gebracht; groothartigheid en wederzijdsch vertrouwen alléén
kunnen het internationaal krediet, en dus ook de internationale welvaart herstellen.
Met Gladstone is hij er van overtuigd dat ‘wat redelijk verkeerd is, politiek onmogelijk
goed kan zijn’. Daarom streeft hij er naar, waarheid te bekrachtigen, hersenschimmen
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te ontsluieren, hart en geest der menschen te vernieuwen en te verrijken. Slechts
wanneer die stuwkrachten aanwezig zijn, hebben de praktische voorstellen voor
Europa's ekonomisch herstel, eenige kans tot slagen.
G. Berg.

De Vlaamsche gedachte
Een dekadent Vlaanderen?
DIE Frist ist um, und abermals verstrichen sind sieben Jahr! Het bootje dat ook een
rood zeil had uitgespannen hield het maar zeven maanden uit. Buiten de enkele
abonnés heeft niemand ongelukken te betreuren. De huit-reflets des heeren Cornette
die op een woeliger zeetje wegdobbert, zal wel verzekerd zijn tegen de
wisselvalligheden van het politiek getij. De ivoren-toren-menschen kunnen zich
troosten met de ruimte die Jonkheer Napoleon de Pauw in de Verslagen en
Mededeelingen der Kon. Vl. Akademie vrij laat. Op het dekblad van de
romans-in-afleveringen zijns Seniors krijgt Gabriël een plaatsje voor ironische
kantteekeningen bij nationalistische literatuur. Van den kapitein hoorden we met
genoegen dat hij in een ánder bootje overstapt. Met zooveel vlijt drukte hij de stappen
van Prof. Lecoutere als officieel verslaggever op letterkundige prijsuitdeelingen dat
hij te Gent zijn professorale ‘evenknie’ hoopte te worden. Mogen wij hem nu ook
wenschen ‘dat hij vredig ruste in het echtelijke bed en veel kinderen kweeke voor
God en vaderland’?
***
Gaan we kransen van rouw werpen in de zee? Geel-zwarte zeilen wuiven adieu.
Lofwoorden over dooden die niet sterven willen eet men met weigere tanden. Wij
haten in die menschen het regiem waarvan zij het wrange produkt zijn. Wij haten in
hen de verblinding waaraan ons eigen jeugd een oogenblik toegaf. De afwijkende
lijn van ‘Van Nu en Straks’ hebben ze verder doorgetrokken. Demonstratio ab
absurdo. Maar we voelen te sterk het noodlot van hun in-zichzelf-verdeeld-staan op
het keerpunt van den Vlaamschen tijd, om niet zachter te oordeelen.
Artistiek ging hun generatie aan het flamingantisme ten gronde. Zooals de jongeren
die gedurende den oorlog tot noodrijpheid gekomen zijn, zich intellektueel door het
belgicisme tot onvruchtbaarheid gedoemd voelen. Wij staan aan weerszijden der
barricade met spitse wapenen en kunnen niet anders.
De Van Nu en Straksers en nog sterker hun epigonen droegen onbewust de
landelijke achterlijkheid van hun milieu als de Vlaamsche erfzonde, die hun kunst,
uit een kosmopolitische ‘fin de siècle’ stemming gegroeid, disharmonisch en grotesk
maakte. Welk jong schrijver had durven uitpakken met z'n Praeraphaelitische of
Baudelairiaansche verbeeldingen in den jovialen huiskring, waar vader er 's Zondags
met de ‘meezenvangers’ uittrok en moeder geen ander lektuur kende dan haar
Hemelsch Palmenhof?
Cenakels zijn steeds een veeg teeken voor de gezonde levenswaarde
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van kunst. De geflambarde poëten gingen schuilen in de gekapittoneerde schemering
van pseudo-mystieke ‘kapellen’, om aan het veie licht van het Vlaamsche landschap
dat hen doodschaterde, te ontsnappen. Daarbuiten waren het gemoedelijke jongens
die, ondanks koning Cophetua, op St-Anneke gingen mosselen eten met hun malsch
liefje of bij een faro in zoute moppen hun exotische vizioenen parodieerden. Het
zwijgen van Prosper van Langendonck is een aangrijpender gedicht om de vooze
onmacht van poëzielooze bourgeoisie. Wie zingt van z'n eeuwige ziel in 't rustelooze
streven op een bureau-kruk, ergens in een suf Belgisch ministerie?
Dan zag men enkel in het grootsteedsche bar-leven nog een uitkomst. Kwamen
ze verder dan de roze gordijntjes? Ledegouwer is gaan sterven in de ellende van een
armen-hospitaal te Parijs. Vrede zij met hem. Praktischer waren de burgerluidjes die
zich Florentijnen waanden en droomden van de Fransche romans die ze nog wel eens
zouden schrijven... Juist was het inzicht dat ze déracinés waren en hun werk er
oneindig zou bij gewonnen hebben aan klankzuiverheid en gaafheid indien ze maar
liever in het Fransch geschreven hadden. Teirlinck heeft, naar aanleiding van Het
ivoren Aapje, zelf op de noodzakelijkheid gewezen z'n menschen een Vlaamsch van
eigen vinding te doen spreken, omdat in de milieus waarin z'n roman speelt altijd
Fransch gesproken wordt.
Maar we gelooven dat de dissonnant dieper gaat dan een gestyliseerd dialoog. Al
had een Vlaamsch literator een heele van Dale in zijn vulpen in plaats van de
landelijke woordenlijst die we van Gezelle en Streuvels erfden, dan zou hij nog niet
verder kunnen dan de traditionneele onderwerpen onzer kleine Vlaamsche literatuur.
De taal van Van Genderen-Stort is vrij schraal in vergelijking met wat sommige
Vlamingen gepresteerd hebben. Maar daarom kunnen ze toch niet een Kleine Iñez
schrijven. De beeldende mogelijkheden van een literatuur worden door de
ethischkultureele ontwikkeling van haar sociale omgeving beperkt. De onbeholpenheid
van de taal zelf doet er niet zooveel toe. Primitief gestamel kan even diepe problemen
van ziel en leven verwoorden, als de rijkstgeschakeerde rhetorentaal. Of dieper? Als
de ethische drang er maar is.
De kunst van de epigonen van ‘Van Nu en Straks’ was een sociale onmogelijkheid
in Vlaanderen. Zij wilden gewaarwordingen van verfijnde dekadentie omzetten in
een taal die nog in haar Davidsfonds-periode was.
Wanneer zullen de Flaminganten eindelijk willen erkennen dat de
Fransch-Belgische literatuur een kultureele noodzakelijkheid geweest is voor
Vlaanderen?
(Slot volgt.)
W. Meyboom.
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‘BRUGGE’ of ‘DE GODDELIJKE LIEFDEGANG’.
(Collectie Den Haag).
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Jan Toorop
‘...jusqu'à la mort notre identité nous est inconnue et impénétrable...’.
LÉON BLOY.
IN een Antwerpsch dagblad las ik onlangs de klacht dat de kunst der beste moderne
Hollanders in Vlaanderen nog zoo weinig wordt gekend. De waarheid van deze
opmerking beaam ik dadelijk; de moeilijkheid van den toestand voel ik pas goed nu
ik den lezers van ‘VLAAMSCHE ARBEID’ iets vertellen wil over het werk van JAN
TOOROP. Wat mag ik als bekend veronderstellen? Van welke schilderijen kan ik bij
mijn beschouwing met u uitgaan?
Laat mij aannemen dat ge iets weet van Toorop's karakter en levensgang; hoe hij,
tragisch en romantisch van aard, na een opstandige jeugd en sterk-bewogen
mannenjaren op rijper leeftijd rust vond in het Katholiek geloof. En dat ge hem kent
als een maker van - in hoofdzaak - symbolische voorstellingen en portretten.
De symbolische voorstellingen zijn zelfbekentenissen; in de portretten speurt hij,
intelligent en gevoelig, naar anderer menschelijkheid.
Voor de kennis van Toorop's innerlijke zijn de symbolische tafereelen allereerst
van belang; de woordenlooze biechten, gestameld in de eenzaamheid, waarin telkens
eenzelfde strijd weemoedig wordt beleden.
Van de velen die hij maakte wil ik er hier drie bespreken. ‘De drie Bruiden’,
‘Brugge op de Goddelijke Liefdegang’ en ‘De Pelgrim’. Toorop zelf overziet gaarne
zijn leven en arbeid van uit deze drie tafereelen, waarin op verscheiden wijze tot
verbeelding groeide wat de jaren aan schoonheid en zielservaring in hem deden
rijpen, en die telkens weer een tasten naar het verborgene zijn dat, ‘inconnue et
impénétrable’ voor ons menschen, het geheim is van God.
De decoratieve teekening der ‘Drie Bruiden’ - die ge van reproductie kennen zult
- is het werk zijner jeugd. Ze is helder en duidelijk in de kern, vaag verdroomd in
het bijkomstige; ingewikkeld van voorstelling, eenvoudig van gevoel: een weemoed,
die het geheel doorwolkt en in schoonheid houdt gebonden.
Hoe is ze geworden?
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Een mensch buigt zich bevend en onzeker over 't eigen zielsgelaat, en wat hij in zijn
binnenste aanschouwt wil in schoonheid naar buiten. Zoo onstond de kern van de
voorstelling: het gesluierde beeld der Bruid, rijzend in den glans van wierook en
rozen als symbool van het ongerepte, bloeiend-schoone leven. Maar in dien
wondertuin vol muziek van wuivende leliën en luidende klokken waken links en
rechts haar bittere gezellinnen en belagen het harmonisch-schoone menschenbestaan:
de haetere en de non; zij die de ziel vermoordt omwille van de zinnen en zij die den
dood der zinnen wil opdat de ziel zal leven.
Beiden eischen een offer dat het leven verminkt. Rond deze klare figuratie heeft
Toorop een veelheid van zinnebeeldige en sierende motieven geschikt, wier innerlijke
verhouding tot de hoofdgroep zich niet altoos laat verklaren, maar die voor het oog
een geheel vormen van nobele en rijk-verwonden harmonie. Als decoratieve
vlakvulling zijn Toorop's fantasieën subliem; het muzikale van zijn aanleg straalt
met verrukkelijke teederheid in het blanke vizioen van vlinderlichte tinten en
vloeiende bewegingen, samenzingend in een zoete en weemoedige melodie.
In het zoekende en zinnende, het melancholisch verdroomde dezer ideëen-beelding
ligt het geheim van haar ontroerende macht: het wijd- en innig-menschelijke dat van
Toorop den grooten, veelbewonderden kunstenaar heeft gemaakt.
Het jeugdwerk, waarvan ‘De drie Bruiden’ misschien de schoonste en volledigste
uiting is, heeft in zijn geestelijke allure iets van het Boedhisme aan zich, dat invloed
had op Toorop's groei. Dat hij Boedhist zou zijn geweest heeft hij altijd ontkend en
laat zich dan ook moeilijk denken.
Zijn intellectueele beweeglijkheid, de soepelheid van zijn gevoel, zijn gretigheid
tot mee-leven en -verwachten hebben niets onaangeraakt gelaten van wat er in de
wereld rondom hem roerde en rees; maar zijn persoonlijkheid, hoe wankel soms naar
buiten, is innerlijk vast genoeg om in den drang der aanstormende verlangens haar
eigen weg te vinden en wel zóó rijk, dat ze alle waarheid die ze binnenging kleurde
met haar eigen innerlijk licht.
Zoekend langs vele wegen en scheppend uit velerlei geestelijk schoon heeft hij
ten laatste het Katholicisme gevonden, dat, op den duur, hem winst werd voor leven
en kunst. Zijn romantische natuur met haar neiging naar teederheid en geheim stortte
zich hartstoch-
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telijk in de mystiek en de wonderen van zijn nieuw geloof. De lectuur der
heiligen-levens ontsloot hem een wereld van onvermoede poësie. Al wat het
eeuwenoude Katholicisme aan menschelijke innigheid en Goddelijk mysterie heeft
meegedragen dronk zijn verbeelding en zong zijn kunst in de verrukking van een
nieuw geluk.
Een dieper inkeer volgde die vurige vaart; een vluchten naar en rusten in eigen
stilte, voor de ziel haar smartelijkst geheim verstaat: ‘la vision crépusculaire de
l'identité de tous les hommes avec Notre-Seigneur Jésus-Christ’.
Ik weet geen treffender woorden om u Toorop's ‘Goddelijke Liefdegang’ te
verklaren dan de alles-zeggende van Léon Bloy. Het diepe geheimzinnige licht dat
de gansche voorstelling vult is als de schemer in oude kathedralen: doorwasemd van
tranen en gebed.
In dit licht, - dat niet van den maannacht is, noch van den aardschen dag - rijzen
uit het stille water waarop zwanen rusten hoog en versloten de huizen der vrome
stad; een rij van roerlooze gestalten, biddend naar den verren bruggeboog waarover
de duistere kruisstoet trekt.
Het verlokkende lijnenspel der ‘Drie Bruiden’, dat den zachten bloei van
wit-blinkende en ivoren tinten ving, werd hier vervangen door den ernst der plechtige
vertikalen, die ‘hiëroglypen der innerlijke stilte’, en het zwaarmoedige wit-en-zwart.
De teedere melodie van Toorop's jeugd is stilgevallen en het ruischen zijner statige
koralen overstemt de fluisteringen van het verlangende hart.
In de verhevene zekerheid van dit katholiek werk ging ook iets van den innigen
samenhang der vroegere, zoekende fantasieën teloor; de voorstelling wordt gebroken
door de groep der heilige Familie, gaande langs den waterkant, die het zuivere
evenwicht stoort: een detail dat, innerlijk onverantwoord, niet past in den bouw naar
buiten.
Maar uit zijn laatste werk, dat ‘De Pelgrim’ heet, werd alle muziek gebannen. Het
is de pijnlijkste zijner zelfbekentenissen: het ontstellende beeld van een gekwelde
menschenziel die uit een wereld zonder zon heenstort naar een hemel zonder starren.
In het hart van de monumentale teekening rijst, levensgroot, de Pelgrim, die het
aardsche achter zich latend, heldhaftig en besloten voortschrijdt naar een hemelsch
ideaal. De schijdende beweging in de figuur is van bovenmenschelijke geweldigheid.
Het willen, het heftige, onbarmhartige willen spant alle spieren van de felle figuur.
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Dit werk van Toorop ontstelt den beschouwer zonder hem te overtuigen. De dingen
der aarde verloren hier hun lokkend geheim, de hemel is leeg van beloften. Wij, die
Toorop's taal verstaan en zijn symbolen weten, we bewonderen de vindingskracht
en de vastheid waarmee hij ze hanteerde, - maar zijn ‘Pelgrim’ zouden we bijna haten
omdat we zooveel houden van hem.
Achter de wegschrijdende gestalte ligt de wereld in haar boosheid; we zien er een
koning en een koningin, den kop van een vermoeiden peinzer; den draf van misdadige
ruiters; en langs den hemelschen kant, waarheen de pelgrim zijn dreunende schreden
richt, verschijnen de Moeder-Maagd met het Kind, de landman met de spade, de
spelende engelen en het stralen schietende heilig Hart. Het is alles duidelijk, klaar
en luid. We overzien de motieven en hun beteekenis; we tellen ze; stuk voor stuk
erkent ons verstand hun stelligheid en hun waarde; maar ons hart zoekt in het grillige
weg-en-weer van ijlende lijnen en schrille lichten vergeefs het schemerende vizioen
eener menschelijkheid, die ons zoo diep ontroerde.
Met dit geweldige werk - waaraan de toekomst eenmaal de plaats in 's kunstenaars
oeuvre zal wijzen - wordt een periode van zijn leven-en-arbeid gesloten. Toorop, de
ruim zestigjarige, is nog vol jonge scheppingskracht. Dat getuigen de bloeiend schoone
werken die op zijn tentoonstelling bij Kleykamp in den Haag den ‘Pelgrim’ omringen
en waarbij er zijn waarop zijn roem voor altoos zal rusten. Van de portretten spreek
ik hier niet, maar wel van zijn Dante-kop, zacht en ontzagwekkend in den kring der
witte ijsspitsen; van die nobele teekening uit de reeks ‘La Belgique sanglante’ met
het tragische zelfportret; van de weemoedige Madonna met het spelende Kindje tegen
zich aangedrukt en dien glimlach van verstolen zinnelijkheid als op een gelaat van
Da Vinci. 'k Wil ook nog den heiligen ‘Herder uit de Pyreneëen’ noemen en de
teekening ‘Inspiratie’ met de twee edele koppen, waarop het gelaat der zingende
zinnen zich neigt naar de verrukking der luisterende ziel. Voor de beteekenis dier
zuivere werken heeft Toorop geen symbolen noodig: ze gaan recht tot het hart, die
reine bron waarin alle waarlijk groote kunst haar doel en oorsprong vindt.
Maria Viola.
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Jezus, de zonde, de nacht
DE nacht is zwart als inkt,
zwart als oost-indische inkt;
daarin de sterren:
diamanten snoeren, kralen, banden,
die op zwart fluweel,
wit, groen, geel,
branden.
Ik denk op Jezus.
De bloed-regen op zijn rug
en de doornen-wrong rond zijn hersens,
de angst in zijn hart
en de pijn binnen-in;
de harde smart
van zijn open-genagelde voeten,
de pijn van handen, oogen, kin,
en zijn kennis van d'hoogere zin
waarom wij allen lijden moeten.
De nacht is zwart als inkt
en mijn roemer wijn glimt groen;
Jezus drinkt
den edik mijner schuld.
o Sterren, weerspiegeld in wijn,
mijn zonde heeft Gods kelk gevuld,
mijn zonde.
En de brand der sterren is schijn.

Karel van den Oever.
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Karel en Elegast (fragment)
DE avond was mild als een zalf.
De maan stond t'halve den hemel als een blikkerend geblutst schild en overspreidde
de streek met heur zachte zilveren stralen.
De nieuwe Lente die over de wereld kwam broeide te voelen onder d'aarde en in
alle hout; er dreef een zoelheid en een zoete reuk als geklaste balsem, dien men sedert
's winters binnenkomste niet meer gewaar geworden was.
Het nieuwe leven kwam weerom aangeschoven, en scheen opgestaan te zijn in de
dunne, zilvere reinheid van dezen nacht, onder de lavende maneschijn.
't Weer was als opzettelijk voor Paschen gemaakt, voor het feest van de opstanding
van God en d'opstanding van het nieuwe groene leven.
Als Koning Karel gegeten had, en orders gegeven voor den anderen dag, en aan
den Bischop van Aken zijn zonden had gebiecht om volgens kersten zede zijnen
Paschen te kunnen houden, begaf hij zich naar zijne slaapvertrekken, die hoog van
blauwe marmeren muren waren, behangen met groote wandtapijten waarop bleeke
vrouwen met groote oogen rondstaarden.
De kostelijke olie brandde in de platte, bronzen zetlamp en verlichtte zachtbruin
de wandtapijten, de onderste balken van het labyrintisch dakgeraamte, de
goud-mozaïeken boven den fluweelen voorhang, de tapijten op den blauwen vloer,
en de bedsponde die omgeven van purpere schuifgordijnen opzwol van zachte pelsen
en malsche schapenvachten.
Maar bij dit deemoedig licht stond als helle watergeuten, de groenzilveren klaarte
door de ramen; 't waren als balken van zilver.
Zij stootten op de kostelijke schitterende wapenrusting, die nevens de sponde klaar
en vaardig stond, en verwarden hun helheid in al het goud dat uit het openstaande
koffer glansde. 't Was de koninklijke mantel, waar de bewerkte bloemen een hand
dik oplagen en stijf als een kegel rond zijn schouders stond als hij hem aanhad; hij
was van binnen gevoerd met hermelijn, en afgezet met
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een rivier van kleurige gesteenten. Daar rustte ook de handbal van puur goud en de
weelderige keizerskroon.
Terwijl Karel zich van zijn lederen hozen ontdeed zag hij die weelde en medeen
ging er een blijde klop door zijn hart.
Hij voelde weer eens door en door, wat soms in de drukte van staatszalen en krijg
niet goed-aandoenend genoeg kon gevoeld worden, dat hij de heerscher van de wereld
was.
Het doortintelde hem van geluk en hij ging over en weer, en ging naar de ramen,
waar doorheen de zoele, geurige asem de lentelucht binnen vloeide.
Hij zag de streek blauw-donker in de nacht, maar klaar verzilverd door de milde
maneschijn, en hij zag heel, heel ver de heuvelen met hun bosschen en velden
wegkantelen naar daar waar het land verzopen lag achter de manestralen en de Rhijn
was glinsterend van maneschilfers als spartelden er duizend zilveren visschen omhoog.
En hij wist dat tot heel, heel ver, dagen reizens, langs de vier windstreken al het
land het zijne was; dat al de gronden die valleiden naar den Rhijn, den Donau, de
Maas, de Schelde, de Seine en nog anderen, dat die allemaal de zijne waren, met al
wat er op was: hoeven, burchten, kloosters, kasteelen, heiden, dorpen en steden. 't
Was allemaal 't zijne en van hem; 't was zijn goed en zijn eigendom; was er heer en
meester, beslissen en beschikken over en beheerschte het alles met de twee kronen
van Koning en van Keizer.
Nu zijn baard verzilverd was en de vrede over de landen lag, en de vijanden zich
stil hielden, overzag hij zijn werk en zijn eigen stand, en was kinderlijk blij zoo hoog
verkoren te zijn boven de menschen, die hij regeerde voor de liefde Gods.
Om dien vrede te bestendigen, de orde te handhaven en zijnen lof en zijn roem te
bevestigen en te vermeerderen, zou hij morgen weer hof houden met op het hoofd
de zware kroon die beroemd was tot in de landen van overzee.
Ze droeg de grootste en zeldzaamste edelgesteenten die er op de wereld te vinden
waren. Ze was vervaardigd uit acht rechtstaande gouden platen, bezet met steenen
en opgeluisterd met heiligenfiguren van smalt; de platen waren van boven rond, en
de voorste droeg een parelen kruis, dat langs achter gesteund wierd door een gouden
brug, een kam, die op de achterste plaat rustte.
Ze was doorzegend van den Paus van Rome zijn gewijde vingeren,
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en het was het juweel waar heel de wereld naar opzag en als het symbool van
geestelijke en wereldlijke macht over de menschen straalde.
Morgen zou hij ze dragen, en allen, wie ze ook waren en hoe rijk ze ook mochten
zijn, zouden voor hem hoofden buigen en hun knieën vouwen.
Hij zou alsdan hunnen raad aan hooren, hunne vragen overwegen, twisten
beslechten, grond en bosschen uitdeelen aan kloosters en edelingen, mannen in rang
en stand verhoogen, en feesten en steekspelen bijwonen, en alzoo in aanzien en macht
stijgen tot meerdere eer en glorie van God van wie hij deze landen in leen had en
voor wie hij ze regeerde.
Zoo dacht de koning van geluk doorzoeld in zijn gemoed,
En voldaan over zooveel macht en genade ging hij zich ter ruste begeven. Hij deed
zijn bovenkleed uit, doofde de lamp, bad op zijn knieën zijn avondgebeden, en lei
zich dan op de zachte dikke schapenvachten gerust lijk een volgezogen lam te slapen.
De maan schoof voort in haren tragen gang en lei hare klaarte over des konings
edel aangezicht, waarvan de baard glinsterde als pasgegoten zilver.
Felix Timmermans.

Treurzang
CHILI!
Perez kwam vandaar,
Mijn ouwe, lieve
Schoolkamaraad,
En mijn onbekende vriend,
Domingo Gomez Rojas,
Stierf er met wat zon
Op zijn gezicht!
Hij stikte in stofbeladen folianten,
Hij schreef zijn oogen vol
Met namen op a en o
Domingo Gomez Rojas!
Zijn moeder gaf de vogels te eten,
Zijn jonge broer reed op zijn knie...
Hij zong het mooie leven
En stikte in folianten!

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

209
Op de hoeken der straten
Blonk zijn gezicht;
Bij avonden dat stemmen
Helder op klinken,
Was hij in de achterbuurten,
En joelde met de jongens,
Sterkte de arbeiders,
En deed moeders verlangen!
‘Domingo’ begroetten zij hem,
‘Waar is het licht?’
En zijn glimlach zei:
In u en in mij,
In de broederschap van allen!
In ons goedheid! in ons deemoed!
Domingo mikte op de harten
Omdat, wijl hij 't leven peilde,
Zijn liefde àl verwon,
En, wijl hij schreef,
Geen enklen broer vergat;
Omdat, wijl hij sprak,
Hij zijn hart op zijn lippen lei,
Werd de gevangenis zijn tehuis
En de stilte zijn gezel!
O die deur der gevangenis
Welke niet eens een naderenden stap verwacht!
O die plek vóór 't raam,
Duizendmaal bekeken en àl te onbekend!
En de trage slag der eeuwigheid
In uw hart!
Plots viel een schot,
En door zijn hart joeg
Fabriek-gefluit
En scherp gezang
Van scharen die marcheeren
Over de wereld!
Zijn houding werd
Het stoutste gebed!
Zóó vonden ze hem in zijn cel,
Beweegloos, in peis van beschouwing,
De ruimte in zijn hart getast,
En de aarde over zijn hoofd gerezen!
O Domingo Gomez Rojas,
Uit het land van Chili,
Zinloos stierft gij met wat zon
Op uw gezicht!

Fernand Martijn.
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De cultus van het nieuwe in de muziek (Vervolg)
OP het gebied der tonaliteit schieten wij er inderdaad bij in en hebben wij ons geheel
vervreemd van het verleden der toonkunst. 't Feit is te belangrijk om ongemerkt
voorbij te gaan, wijl het aantoont hoe betrekkelijk snel het uiterlijk bestaan der muziek
wegdoezelt in het opklaren van nieuwe eigenschappen. Geen parallel is in dit opzicht
te maken tusschen haar en de andere kunsten, waarvan de buitenwereld steeds de
herinnering levendig houdt en in wier factoren enkel strooming en strekking van den
tijd vastloopen, niet echter de tijd zelf.
Wel hebben zich die vroegere tonaliteiten tot op onze dagen tamelijk onvermengd
weten staande te houden in den nog steeds gehuldigden primitieven kerkzang en het
aloude volkslied, maar de glans ervan taande niettemin voor goed in het schemerend
aanbreken van het voor de latere muziek zoo gewichtige bestanddeel der harmonie.
Wel is ook buiten alle archaïstisch-getinte of volkskundig afgeteekende redenen
om gepoogd geworden, de tonaliteitsfeer der middeleeuwen terug op te nemen in
den kring der hedendaagsche muziek, - de grijsheid van onzen tijd zoodoende paaiend
met een glimp van louter jeugd-in-schijn, - maar wat te voorschijn kwam moest,
gekunsteld als het was, den stempel dragen zijner afgedwongen herkomst.
De slotsom ligt hier voor 't grijpen dat elke ontwikkelingsperiode in de muziek
iets prijs geeft van wat vaak moeizaam veroverd werd. In dit licht gezien verkrijgt
men beteren kijk op zoogenaamde waagstukken van moderne componisten, die in
weerwil van geheiligde voorschriften en wars van alle voorgehouden wetten elke
tonaliteitsidee stout en onverschrokken overschrijden. We zitten zelf nog te veel
vastgeankerd in onzen tijd om te kunnen opmaken in hoever de verloochening van
het bestaande hier de uiting is van een dier wonderbare intuitie's, die de toekomst
nader rukken. Een feit, dat te haren gunste spreekt, is de zoo niet onmiddellijke, dan
toch spoedig aan te kweeken toegankelijkheid voor den esthetischen inhoud der
moderne kunstwerken. En voor dien inhoud is al het andere toch maar het bruikbare
of uit te schakelen middel!
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De verschijning in vroegere eeuwen der harmonie als bestanddeel van het muzikaal
complex beteekende: verenging van het melodisch uitzicht, - verruiming anderszins
van het algemeen muzikaal intellect.
Overdrachtelijk kan de melodie beschouwd worden als ontstaan uit de expansieve
beweging van het muzikaal gevoel, het rhythmus met zijn articuleerende waarde als
uit die van den muzikalen wil, en de harmonie harerzijds als voortvloeiend uit de
strooming der muzikaal uitgesproken gedachte. In de veronderstelling dat gang en
golving dier strooming door beweging van lijnen in het kunstwerk te veruiterlijken
waren, zoo zou derwijze een gedachtenafdruk te bekomen zijn, op zich zelf
waardeloos, maar in verband met het scheppende gevoel als oorsprong van alle
levensuitende kunst, een samenhangend geheel uitmakend. Zoo is nagenoeg de
beteekenis der harmonie voor de muziek: iets heel aparts, maar niettemin een
samenhangend geheel vormend met de oorspronkelijke taal der muziek, zijnde de
melodie. Die afdruk zou anderzijds een bestanddeel der uitdrukking worden, welks
ontwikkeling te meer invloed uitoefenen zou op het algemeen uitzicht van den inhoud,
naarmate hij samenvattende beteekenis verkreeg. Zulks is het geval geweest met de
harmonie, en haar invloed als samenvattende factor op het muzikaal intellect, waarvan
zij als 't ware de hoogere openbaring was, is dan ook buitengemeen groot geweest.
Het kan bevreemden dat een bestanddeel, welks oorspronkelijk zelfstandig karakter
zich enkel beperkt bij de con- en dissoneerende akkoordenbouw en wiens beweging,
in tegenstelling met de horizontale ligging der melodie, hoofdzakelijk verticale
waarde heeft, een zoo doorslaande beteekenis voor de muziek heeft verkregen. Dit
kon niet geschieden dan door de bemachtiging van eigenschappen, welke in nauw
verband stonden met den afgesloten vormbouw. En in werkelijkheid ontwrong de
harmonie der melodie het meesterschap over dezer factoren, zijnde de tonaliteit en
het rhythmus. Langs de eigenschappen om van het construeerend metrum en der
developpeerende symmetrie is zij derwijze het domineerend element der muziek
geworden. Aan haar tucht en ordenend vermogen hebben wij het ontstaan te danken
der uitgebreide intrumentale en vocale vormen, waarin van de XVIII eeuw af de
uitingen der groote meesters voor ons bewaard zijn gebleven, en
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waarvan de vereenzelvigde tonaliteit en het rhythmus niet zoozeer grond en gewelf,
dan wel de twee stuttende pijlers geweest zijn.
Hoe dit verwezenlijkt werd?
Door het stijgen van haar groeikracht IN en BUITEN-ZICH-ZELF, waarin zich evenals
in de melodie, maar machtiger toch, de geest van den klankgeworden tijd heeft
vastgezet. De groeikracht in-zich-zelf der harmonie stijgt met het wisselend begrip
van con- en dissonantie. Consonantie beteekent de rustige aandoening der
gehoorzenuwen, dissonantie de prikkeling ervan. Zeer elastisch is echter dit begrip.
Er is een tijd geweest dat zelf de terts, die voor ons bij uitstek consoneerende interval,
als dissonant in aanmerking kwam, en enkel de octaaf en de kwint, die twee
natuurintervallen, als consonant dienst deden. De samenklank der septiem, den
eenigen, welke afgezien van de intervalomkeeringen nog overblijft, heeft ook voor
ons in vele gevallen zijn dissoneerend karakter afgelegd, zoodat we tot het besef
gekomen zijn, dat de gehoorsindruk van den samenklank op een relatieve
gewaarwording berust en men ten slotte nog enkel spreken kan van min of meer
dissoneerende of, wat op hetzelfde uitkomt, van min of meer consoneerende
verhoudingen. Terwijl voor de klassieke en romantieke muziek de éénvoudige
drieklank - grondnoot, terts en kwint - beteekenis heeft van normaalakkoord, huldigt
de moderne muziek een uiterst verscheiden amalgama van klanken, waarin het begrip
der meervoudige dissonantie overheerscht en geen hoofdbelang meer toegekend
wordt aan de traditioneele tertsenbouw der akkoorden.
Doch niet alleen als normaalakkoord vestigde zich in het klassieke en latere tijdperk
het gezag van den consoneerenden drieklank, maar tevens als αλφα αι ωμεγα,
begin en einde van alles wat in verband stond met den muzikalen vorm. De
harmonische inhoud der onderscheiden vormen is inderdaad te herleiden tot een
beweging, UITGAANDE VAN, EN TERUGKEERENDE NAAR ÉÉN EN DENZELFDEN
DRIEKLANK, wiens consoneerende beteekenis in ruime mate versterkt wordt door
zijn tonaal-consoneerend overwicht, d.i. ZIJN TONALE FUNCTIE ALS GRONDAKKOORD.
In deze bemachtiging van een vormbedwingende eigenschap is in de eerste plaats
de groeikracht buiten-zich-zelf der harmonie te herkennen. Door de tijdelijke
verschuiving ervan op een anderen drieklank van het twaalfvingerig toonstelsel,
teekenen zich de onderdeelen van den symmetrischen bouw af. Deze kenmerken
zich niet
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door tonale verscheidenheid, - die werd immers opgeheven onder den druk der
harmonie, - maar door hun verwantschapsgraad met de hoofdtonaliteit. Een louter
harmonische eigenschap bijgevolg, welke zich eveneens deed gelden in de vorming
van thema en motief, waarin (onder bedwang nochtans der metrisch-ingedeelde
harmonie), het princiep der melodische en rhythmische verscheidenheid tot uiting
kwam! Wederom een groei buiten-zich-zelf der harmonie, - groei, die zich verder
en verder uitbreiden zou, naarmate steeg het besef van het vormbeheerschend
vermogen der harmonie, immer steunend op het tonaal-consoneerend overwicht van
den drieklank! Want hoe groot voor de muzikale cultuur ook het belang der vormen
geweest is, en hoezeer ook onder den dwang van den progressieven tijd en den drang
van intensiever hartstocht hun hulsel gespannen werd, het princiep van hun ontstaan
bleef aldoor ongeschonden bewaard. Dit geldt voor heel het klassieke tijdperk en
geldt evenzeer voor het neo-romantisme met zijn harmonisch stoutere, vaak
artistiek-gekunstelde bedrevenheid en zijn polyphonisch- en polyrhythmisch- rijkere
betrachting van den vorm.
Grenzen werden echter bereikt, waarin het samenvattende princiep der harmonie
te verstarren dreigde onder het juk der consoneerende tonaliteit, tot blijken mocht
hoe de beperking zelf van het begrip der tonaliteit, - beperking van het vlak onzer
muzikale bevattelijkheid, uitloopend op de vereenzelviging van een in universeelen
zin zoo verscheiden element, - stremmend werkte op het innerlijk lenige karakter
der muziek. En even rekbaar als het stelsel, waaraan zich de tonaliteit vasthecht,
toonde zich dit begrip, met dit grondig verschil evenwel, dat de beperking, in het
eerste geval voortspruitend uit de begrenzing zelf onzer muzikale bevattelijkheid, in
het tweede enkel en alleen opgelegd werd door een tot stagnatie overhellend stadium
der muzikale cultuur.
In de VERWIJDING VAN HET TONALITEITSBEGRIP is dan ook het eerste levensblijk
te zien van het zich onderscheidend karakter der moderne muziek, - in de
VERWIJDERING EN OPHEFFING ERVAN de scheiding tusschen het bereikte en het
bereikbare. De VERWIJDING gaat nauw gepaard met het aanwenden van elementen,
welker vreemd-tonale eigenschappen te aantrekkelijker schenen, naarmate zij afweken
van de norm onzer consoneerende tonaliteit, - de VERWIJDERING EN OPHEFFING loopt
samen met het betreden der atonale sfeer, waarin het begrip der dissonantie de
overhand behaalt op de eenmaal gehei-
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ligde, thans om wille van haren belemmerenden invloed misprezen consonantie.
Het atonale princiep, scheiding makend tusschen het verloopen en het huidig
tijdperk, schijnt af te breken met heel het verleden en alle geconsacreerde opvatting
der muzikale cultuur. Het is immers een niet te weerleggen feit, dat, hoever men ook
terugga in het verleden en tot welke cultuurvolken men zich ook wende, steeds het
tonale beginsel, - hoe onderling verscheiden ook, - als basis en domineerend steunpunt
opduikt van elke muzikale ontbolstering. Op de beteekenis hiervan werd reeds
gewezen bij de bespreking der melodie.
Tonaliteit is in werkelijkheid onafscheidbaar van alles wat streeft naar AFGESLOTEN
en SAMENVATTENDEN vorm, hoe eenvoudig of ingewikkeld deze ook zijn mag, onafscheidbaar dus ook van het begrip der harmonisch-afgesloten melodie en der
melodisch-samenvattende harmonie. Ongedwongen heerscht zij, waar enkel intuïtie,
niet bewustheid van den vorm voorhanden is. Als dusdanig is zij het uitgangspunt
voor verdere muzikale ontwikkeling. Naarmate die bewustheid echter wakker wordt,
krijgt ze kracht van wet en blijft als dusdanig gelden, zoolang de vorm gehuldigd
wordt in zijn afgesloten en samenvattende beteekenis en er zich geen innerlijke
noodwendigheid tegen zijn gezag verzet. Waar deze zich dan bevrijdend naar buiten
werkt, vervalt de alleenheerschappij der tonaliteit, vervalt ook het bestendig karakter
van den vorm en eischt het Atonale in de muziek zijn deel op.
Die noodwendigheid zelf is niet meer te ontvlieden, tenzij men staan blijft bij het
verleden der kunst, en, met al het ondergeschikte hieraan verbonden, op afstand
herleeft wat eens van nabij in en doorleefd is geworden. De stoot is ruw, te ruw
misschien voor wie niet beseft hoe deze, traag voorbereid, onafweerbaar was wegens
het beperkt-muzikale van alle vastloopend vormbeginsel, en hoe zij in haar durfkracht
deugdelijk gesteund werd door de energie, welke zich loswringt uit de soms
vormontgrenzende scheppingen van een in het classicisme staanden meester als L.
Van Beethoven, deugdelijk gesteund ook door de uitdiepende
harmonie-verwikkelingen der meesters van het romantisme.
Langs alle kanten heeft die noodwendigheid een uitweg gezocht. Het vreemde om
het vreemde oefende zijn bekoring uit en kwam tot uiting in het zoogenaamde
exotisme. Gretig is toegegrepen
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geworden naar de nieuwe tonaliteitsperspectieven, die de ontdekking der Oostersche
muziek voor ons eigen cultuur opende. Muziekvorschers gingen deze strooming
vooraf; deze verspreidde zich weldra over alle landen en bracht de oude spalken aan
't wankelen. Elementen uit Oostelijk Rusland, Perzië, Indië, Japan en China werden
geënt op den stam onzer muzikale bevindingen, en aromatisch-prikkelende gewassen
ontloken in den vorm van klaviermuziek, liederen, koorwerken en suites voor orkest.
Het nieuwe, door die omzwervende kunst bijgebracht, voornamelijk bestaande in
de aanwending van bichordale of heele toonverbindingen, heeft ten gepaste tijde ons
tonaliteitsbesef opgelicht uit de hengsels, waarin het dreigde vast te roesten. Door
zijn vreemdaandoende klankcombinisatie's toont dit exotismezich nauwverwant met
het impressionisme, - ja, schijnt vaak ermede onder hetzelfde palmenwuivend dak
te wonen.
Van deze en andere richtingen draagt het bovendien het algemeene kenmerk, nl.
dat der experimenteele toonphysiologie. Waar de teekens van dit kenmerk te
voorschijn treden, is alreeds de geest van het modernisme aanwezig. Zelfs daar, waar
de strekking ervan gebonden is door princiepen, die in hunnen oorsprong gevoed
worden door overlevering, zooals dit het geval is met de strekking van het
nationalisme in de muziek.
Dat de vertegenwoordigers hiervan genoopt zijn meer de lijnen der geleidelijkheid
te volgen, spreekt van zelf. Heeft Grieg het hun weleer niet aangetoond, hoe
modernisme hand in hand kan gaan met nationalisme en hoe deze er als 't ware op
berekend kan zijn gedaante en gelaat van eigen volk muzikaal te belichten met stralen
van een nieuwen tijd? In frisch-aandoende ‘modernisme’ scharen zich naast hem de
toondichters, die thans op hunne beurt, in dezen tijd en hun land de banier hoog
houden van het nationaal princiep in de kunst.
Terwijl in den grond het exotisme niet veel meer is dan een bij uitstek geschikt
middel ter afwijking van het bestaande, is daarentegen de strekking van het
modern-aangelegde nationalisme veeleer het middel om het afwijkende op te nemen
in het bestaande. In werkelijkheid: Antipoden! Een wereld ligt tusschen beide, geheel
gedragen door het devies ‘L'Art pour l'Art’, - een wereld, waarover de geest van
dezen tijd in zijn onrustig zoeken naar nieuwe verten uitslaat en waarop de
verschillende richtingen door en in elkaar strengelen, alnaar de ingeving van het
oogenblik.
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Muzikaal nationalisme, impressionisme, futurisme en expressionisme! Zoovele
golfstooten, die voortstuwen naar het onbekende, maar niettemin driftig verlangde
doel! En daarnaast het oolijkconsequente, alles negeerende, prettig-zwalpende
Dadaïsme, zonder doel, wijl zonder oorsprong!
*

**

Busoni noemt de toonkunst ‘een kind, dat wel leerde loopen, maar nog geleid moet
worden. Zij is een maagdelijke kunst, die nog niets beleefd en geleden heeft’.
Busoni heeft gelijk voor wat betreft de tijdsberekening harer zelfstandige
ontwikkeling, niet echter voor wat aangaat haar geestelijke emancipatie. 't Is met de
muziek gegaan als met een bruischende stroom, die lang weerhouden, plots een
uitweg vindt en met te meer onstuimigheid losbreekt, naarmate in zijn boezem de
waanzin van kokende driften te branden lag.
Geen maagdelijke lieftaligheid werpt zij af, maar iets als den ernst van een hooge
jeugd, die in enkele oogenblikken een tijd van eeuwen doorleefde, - een koorts
misschien, maar een koorts, gelaafd aan de bron zelf van alle eeuwigheid.
Niet maagdelijk als verschijning, evenmin door haar vermogen! Want vollediger
dan in andere kunsten komen in haar de verschillende kunstbetrachtingen tot uiting,
wijl geen ander dan eigen realiteit haar bindt. Wat buiten die realiteit gelegen is, kan
het inwerkend motief worden der bezieling. In het genre der zoogenaamde
programmamuziek met zijn natuurnabootsingen en bindend-ideologische
voorstellingen, overheerscht o.a. dit motief. Nabootsing en ideologie zijn echter geen
zielsbevrijdende weldaad der kunst, maar voor sommige kunsten een innerlijke
noodwendigheid, zonder dewelke zij al of niet bestaan zouden. Muziek staat hier
buiten, omdat zij een deel is van den wereldgeest, die niet nabootst, niet abstraheert,
maar heerscht.
In zoover de descriptieve muziek zich beperkt bij de mise-en-scène van muzikale
elementen, met of zonder de mystificatie, welke voorafgaat aan muzikale ideologie,
sluit zij zich af van het ware wezen der kunst en kan het op de evolueerende
eigenschappen dezer geen diepgaanden invloed uitoefenen. Muziek verkrijgt in dien
zin een louter illustratieve waarde. Niet illustreerend en daarom van hoogere
beteekenis is het verschijnsel dat als het natura-
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lisme in de muziek te vernoemen is. Dit naturalisme neemt eveneens de realiteit der
buitenwereld op in den kring harer betrachtingen. Geen nabootsing hier, maar
voortzetting ervan in een wereld, die muziek heet.
Als dusdanig steunt de muziek hoofdzakelijk op de analogie, die heerscht tusschen
het spraakgeluid en den muzikalen klank. Alnaar de heftigheid van
gemoedsaandoeningen verheffen en versnellen, alnaar de innigheid van gevoelens
en stemmingen verteederen en vertragen wij de stem; een stokkende angstkreet, een
krachtigschallende roep, het smeeken, bidden, aandringen en gebieden, kortom, de
expressieve uitdrukking wordt toegevoegd aan woord en zin, en is als een kenmerk
van het gevoel af te zonderen van het spraakgeluid.
Uitgemaakt is dat wij nooit of nimmer de beteekenis van vreemde klanken
bevroeden zouden, zoo wij niet zelf bij machte waren onze gemoedsbewegingen in
klanken om te zetten. De duitsche esthetici Hausegger en Grell beschouwen naar het
voorbeeld van Jean Jacques woord en woordklank, zelfs die der meest volmaakte
talen als het elementaire uitdrukkingsmiddel van gevoelens, wier volkomen expansie
te huis hoort in de muziek. De elementaire indruk der muziek zou bijgevolg te
herleiden zijn tot die van de expressieve spreekstem, of anders gezegd: de muziek
ontwikkelde zich uit de taal en is hiervan in een verplaatste sfeer de voortzetting.
Er bestaan inderdaad analogieën tusschen beide. Deze bestaan echter eveneens
tusschen het gesproken woord en het gebaar, dat er mede samengaat. Spreekt de
heftigheid der gebaren ons niet van de heftigheid der gemoedsaandoening? Komt
daarentegen de innigheid van gevoelens niet te voorschijn in de soberheid van
bewegingen? En kunnen wij hiervan in de muziek niet de parallel vinden in het
tempo, de dynamiek en de sonoriteitsverhoudingen?
Analogie bestaat ook in metrisch en rhythmisch opzicht tusschen eenerzijds dans
en anderzijds taal en muziek. Aan deze analogie hebben zelfs de sonate en de
symphonie, die twee hoofdvormen der instrumentale muziek, hun ontstaan te danken.
En waar het er op aankomt analogieën vast te stellen, mag men zich meteen afvragen
of al die verschillende uitingen niet onmiddellijk beinvloed zijn door de natuur zelve,
met haar dagen van milden vrede en stormende onrust. De zon! Stijgt zij niet in 't
zwellen en daalt zij niet in 't slinken van den dag? De boog van een majestatisch ge-
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baar, de groote cresc- en decrescendo van haar pracht! En 't leven dat zij opwekt.
Hier ook bestaan wel degelijk bewegingsanalogieën, die, waar men ze als dusdanig
verklaren wil, er toe nopen een gemeenschappelijken schoonheidszin te erkennen in
alles wat door beweging en stilstand ons gevoel in werking brengt.
Ofschoon niet over het hoofd mag gezien worden dat het naturalisme in de muziek
heel wat ruimer veld te doorploegen gaf dan verlangd kon worden van de
programmamuziek, zoo is echter niet te ontveinzen dat een opvatting als deze weinig
rekening houdt met de autonomie zelf der muziek, en dat zij, doorgedreven tot in
haar laatste consequentie, een particulier materialistisch uitzicht geeft aan een kunst,
die haar hoogste uitdrukking verkrijgt in de immaterieele beweging van het
menschelijk gemoed.
Dat hier bijzondere nadruk op deze conceptie gelegd wordt is te wijten aan het
feit dat zij bewust afbrak met den systematischen bouw van het traditionneele
kunstwerk, en meer door hare frischheid dan wat anders het onbeneveld aanschijn
terug te voorschijn riep van wat leven geeft aan het scheppend beginsel van alle
kunst. En meer dan andere oefende deze strekking in dien zin een heilzamen invloed
uit op de richtingen, door de moderne muziek ingeslagen, wat niet het minst van al
te danken is aan den genialen baanbreker, tevens haar geniaalsten vertegenwoordiger,
Moussorgsky (1839-1881).
Moussorgsky was een beslist tegenstander der zoogenaamde ‘absolute muziek’.
Zijn geringschatting voor de muzikale doorvoering en opbouw, kende naar het
getuigenis zijner beste biographen geen grenzen. Geen uitbreiding bij hem van wat
men de innerlijke gedachte noemen kan, maar iets als een onmiddellijk objectieve
voorstelling door omzetting van rhythmen der gesproken taal of door die van gebaren
en bewegingen. Hij schreef weinig. Maar hoe kon het anders, vooringenomen als hij
was tegen elke vertolking van den klank, die niet door het onderwerp zelf opgewekt
was, in opstand tegen het schijnbaar bestendige van geijkte vormen, en ten opzichte
van het gestelde problema geheel op eigen vinding aangewezen!
Evenmin verwondering kan het baren dat de beteekenis zijner kunst het best te
voorschijn komt in zijne vocale werken. In verband met de woordbeweging, met
haar innerlijke emotie en uiterlijken klank, vindt het naturalistisch beginsel immers
een toepassing, die alle dubbelzinnigheid uitsluit.
(Wordt vervolgd).
Lod. Ontrop.
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De Ademhalingssymptomen van het liegen
IS op het r u w e verloop der lichamelijke funkties de invloed van niet één emotieve
of intellektueele voorgang noch onafhankelijk van den wil noch specifiek, dat is
daarentegen wel de invloed van enkele voorgangen op m i k r o s k o p i s c h e
verloopen, en vooral op dat der ademhaling waarmêe in de eerste plaats de
tijdsverhoudingen der twee phasen (inspiratie, expiratie), dit is haar v o r m bedoeld
wordt. Heeft nu ook de leugen een eigen ademingsvorm? Dàt en of in die eigen vorm
terzelfdertijd de sterkte van het simutatievermogen gegeven wordt, werd onderzocht
en bevestigend beantwoord door Benussi, leider van het psychologisch laboratorium
te Graz(1). Van die studie wil ik hier de kritiek schrijven.
Vooraf een trouwe uiteenzetting der methode.
Het subjekt, gezeten vóór een groot aantal (van 12 tot 23) personen die uiterlijke
symptomen trachtten waar te nemen en daarop voortgingen om een getuigenis
waarachtig of leugenachtig te vinden, werden kaartjes overhandigd omtrent den
inhoud derwelke, wanneer zij n i e t aangeteekend waren achtereenvolgens 5 vragen
te beantwoorden waren(2):
a - in welken vorm komen de cijfers (letters) voor?
b - zijn er slechts cijfers (letters) of cijfers én letters?
c - hoeveel cijfers (letters) zijn er?
d - lees de cijfers (letters) af volgens hunne schikking, d.i. van links naar rechts,
van boven naar onder, enz..
e - wat is behalve cijfers (letters) nog op het prentje te zien?
Was het prentje echter wel aangeteekend dan gaf de proefpersoon den inhoud in
dezelfde volgorde op, doch loog omtrent ieder punt.
a - stonden de cijfers (letters) in cirkel dan mocht hij elke schikking behalve de
cirkelvormige aangeven.
b - stonden er letters en cijfers op het prentje, dan mocht hij

(1) ‘Die Atmungssymptome der Lüge’ von Vittonio Benussi. (Archiv für die Gesamte Psychologie
1914, Abhandlungen SS. 244-273).
(2) Op de prentjes stonden, in bepaalde schikking, cijfers of letters of cijfers en letters; dan nog
een teekening.
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slechts van letters of slechts van cijfers gewagen; stonden er slechts cijfers (letters)
op, dan slechts van letters (cijfers).
c - het juiste aantal cijfers (letters) mocht hij niet opgeven, en wanneer het
opgegeven aantal kleiner was dan het werkelijke mocht het nooit meer dan 2 tot 3
eenheden van hetzelve verschillen.
d - waar er letters en cijfers op een prentje stonden en hij slechts cijfers (letters)
had opgegeven, mocht de proefpersoon alleen cijfers (letters) lezen die niet op het
prentje voorkwamen.
e - hij moest ten slotte een andere teekening verzinnen.
En steeds, of het kaartje een leugenkaartje was of niet, moest het subjekt zich
derwijze gedragen dat noch zijn stem, noch het rythme noch het tempo van zijn
spreken, noch zijn gelaatstrekken zijn binnenste verrieden. - Wat de ademing betreft
gedurende het getuigenis komt deze niet in aanmerking, alleen vergeleek Benussi
de 3 tot 5 ademtochten welke het getuigenis onmiddelijk voorafgingen bij de 3 tot
5 er onmiddelijk op volgende. Voor iedere ademtocht apart werd de verhouding
vastgesteld van den duur der inspiratie tot dien der expiratie.
De resultaten.
Heeten de gemiddelde kwotienten vóór en na een waarachtig getuigenis
onderscheidelijk w q v en w q n, deze vóór en na een leugenachtig getuigenis l q v
en l q n, dan is de uitkomst van al (120) de proeven van Benussi:
wqv>wqn
lqv<lqn
dit is: in de phase na het waarachtig getuigenis wordt trager (zwakker) geëxpireerd
dan in de phase er vóór; in de phase na het leugenachtige getuigenis wordt daarentegen
vlugger (sterker) geëxpireerd dan in de phase er vóór. - Deze kwotiëntenverhouding
vermocht geen proefpersoon ooit willekeurig te veranderen, ook dán niet wanneer
hij zijn ademing op het slaan van een metronoom kon regelen, - De symptomen der
leugen zijn volgens Benussi nu niet te wijten aan den intellektueelen doch wel aan
den emotieven arbeid dien ze vereischen, want proeven met subjecten die bij weten
der waarnemers logen, hadden de symptomen der waarachtigheid.
Wordt in de ademingsvorm der leugen de sterkte van het simu-
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tatievermogen gegeven? Heeten de gemiddelde kwotienten vóór en na het waarachtige
getuigenis respectievelijk m q v w en m q n w, deze vóór en na het leugenachtige m
q v l en m q n l, zoo vond Benussi bij gemakkelijke simulatie
mqvl>mqvw
mqnl>mqnw
bij lastige
mqvl<mqvw
mqnl>mqnw
dit is: bij gemakkelijke simulatie zijn de kwotientengebieden gescheiden, bij lastige
gekruist. De kruising vindt hare oorzaak in het feit dat de grootte der eerste kwotiënten
bepaald werd door de aandacht en eerst wanneer de gejaagdheid (Erregung) zeer
intens geworden was deze haar invloed kon doen gelden.
De kritiek.
De studie van Benussi mag op alle belangstelling aanspraak maken. Vreemd komt
het dan voor dat - naar mijn beste weten althans - na 7 jaren nog niet werd uitgemaakt
wat de psychologie van het getuigenis er wel aan heeft. Menzerath, volgens wie het
succes met de methode het banale zal zijn, heeft enkel van de laboratoriumwaarde
gesproken denk ik. Al is het dan weliswaar op zijn minst zeer zonderling dat
Varendonck hem de overtuiging mag toeschrijven dat de praktische waarde der
methode met het lukken daar waar het subjekt een verstompte emotiviteit heeft, zal
gegeven zijn(1). Die overtuiging kan stellig niet gerechtvaardigd worden.
Vooraf wil ik vaststellen hoe, terwijl de meeste werkelijke getuigenissen reeds
vóór ze worden afgelegd moreel gevormd zijn, Benussi de symptomatologie der
w o r d e n d e moreele waarde alleen betracht, en dat zijn methode in geen geval
diensvolgens reeds voor het getuigenis zooals het zich gewoonlijk voordoet iets
geven kan.

(1) Ik moet me hier heelemaal verlaten op ‘La psychologie du témoignage’ par J. VARENDONCK,
chargé de cours à la faculte internationale de pédologie à Bruxelles. - Gand 1914. Dat boek
is nu wetenschappelijk niet erg te betrouwen. De lezer oordeele zelf naar uitleg welke de
heer VARENDONCK geeft van de formules w q v > w q n; l q v < l q n. Deze is: ‘Dans le cas
de la simulation l'expiration est de plus longue durée que l'inspiration, dans le cas opposé
c'est ‘inspiration qui dure le plus longtemps (p. 134)’!? Indien 't waar is wat de heer
VARENDONCK schrijft, dat MM. Benussi's ‘recherches entièrement nouvelles ont été accueillies
avec le plus vif intérêt dans les milieux psychologiques’, dan valt zulks hem erg tegen. - Het
artikel van MENZERATH verscheen in Archives soiologiques. 1914. pp. 654-666.
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Er is meer; wanneer proeven met subjecten die bij w e t e n der waarnemers(1) een
leugen vormen ‘restlos negativ’ uitvallen(2), zal zijn methode voor de meeste
getuigenissen nooit op waarde kunnen aanspraak maken. In bedoelde proeven immers
verschilt het subjekt van het subjekt in de gewone leugenproeven enkel en juist door
een bewustzijn dat in volle mate dit van hem is die zijn leugens tot stand brengt
terwijl hij wordt opgebracht of in de cel zit, vóór de misdaad gekend of vaak vóór
ze gepleegd is, het bewustzijn namelijk, zooals Benussi zelf zegt(3) dat hij niet onder
de ernstige kontrôle van veel scherp-toeziende oogen werkt.
En voor de getuigenissen die hunne moreele waarde vóór de rechtbank krijgen?
Ik geloof niet dat ook dán zelfs de methode iets geeft. Benussi trekt uit het negatieve
resultaat met schijnleugens het gevolg dat niet de intellectueele maar alleen de
emotieve arbeid voor de symptomen der leugen moet aansprakelijk worden gesteld(4).
Dit besluit echter brengt hem in algeheele tegenspraak met zijn omschrijving van
den emotieven arbeid. Daarmeê bedoelt hij namelijk de vrees voor de opgelegde
taak(5), en het zal nu toch wel waar zijn dat de intensiteit der vrees voor een taak door
die taak zelve bepaald wordt. Daar nu de leugens door Benussi opgelegd veel
moeilijker tot stand zijn te brengen dan de werkelijke, kunnen de eerste waarneembaar
veranderen waar de laatste het niet vermogen.
Maar vooral: met de proeven van Benussi is slechts bewezen dat de wording van
een h o m o g e e n e groep getuigenissen bij machte is den vorm der ademhaling
merkbaar te beïnvloeden, en w e r k e l i j k h o m o g e e n e g r o e p e n b e s t a a n
e r n i e t . In een groep van 5 getuigenissen door een leugenaar afgelegd zijn er,
omdat hij bepaalde details niet verkeerd wil, andere niet verkeerd kán voorstellen,
waarachtige; er zijn er ook leugenachtige met de symptomen der waarachtigheid
omdat het niet aan te nemen is dat hij heelemaal onvoorbereid verschijnt; ten laatste
zouden er leugenachtige zijn welke onder het afleggen moreel gevormd worden. Het
zal wel van zelf spreken dat hier alle symptonen absoluut waardeloos zijn; met hen
ging aan alle ongelijksoortige getuigenissen één en dezelfde

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

De personen die uiterlijke symptonen trachten waar te nemen,
Die Atmumgssymptome. bl. 264.
Ibid. bl. 263.
Ibid. bl. 263.
Ibid. bl, 263.
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moreele waarde worden toegekend. Met het oog op hunne symptomen moeten
werkelijke getuigenissen afzonderlijk afgenomen worden. Deze noodzakelijkheid is
in de beoordeeling van Benussi's werk doorslaggevend. Omdat 5 laboratoriumleugens
gezamenlijk den vorm der ademhaling beïnvloeden, is het nog lang niet waar dat één
enkele werkelijke, dit is reeds en niet in de laatste plaats een veel meer gemakkelijke,
leugen daartoe in staat is. Mijns inziens kan die invloed haar aan de hand van
constataties door Benussi zelf gedaan, reeds op voorhand met volle recht worden
ontzegd. Benussi heeft bestatigd dat aandacht en gejaagdheid de de kwotientengrootte
in tegenovergestelden zin beïnvloeden(1). en dat de grootte der eerste kwotienten van
een vijfvoudig laboratoriumgetuigenis in de meeste gevallen(2) door de aandacht
wordt bepaald. Eerst dán wanneer door toenemen van het bewustzijn der
machteloosheid en door aanhoudende pogingen om verraderlijke
uitdrukkingsmomenten te onderdrukken de gejaagdheid zeer intens is geworden,
krijgt de leugen specifieke symptomen. Nu duurt gansch één enkele werkelijke leugen
niet langer dan het begin van een vijfvoudige laboratoriumleugen en moet trouwens,
omdat de onder. drukking oogenblikkelijk is en de getuige zijn sterkte kan
overschouwen, de intensiteit der gejaagdheid onveranderlijk zijn.
De werkelijke verdienste van Benussi's onderzoek?
Waar door de andere psychologen(3) de moreele waarde van het getuigenis als
produkt bestudeerd werd, ging Benussi h a r e uitwerkselen beschouwen. Omdat de
verscheiden faktoren welke een getuigenis moreel bepalen noch onderling noch apart
genomen tweemaal dezelfde zijn, de moreele waarde van alle getuigenissen
daarentegen als een onveranderlijke wordt opgegeven, zou het enkel geval niet meer
door middel van een noodzakelijk steeds onvolledige statistiek, maar individueel
moeten behandeld worden. Benussi bracht de experimenteele studie van het getuigenis
in die richting. Bedenkt men o.m. dat het getuigenis van zwangere vrouwen reeds
als materiaal voor de statistiek werd aangewezen, dan weet men dat zij die goede
richting heelemaal niet nabij was.
K. Van Acker.

(1) Die Atmumgssymptome. bl. 259.
(2) Bij 6 van de 10 proefpersonen.
(3) Dikwijls psychologen met een vraagteeken.
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Kronieken
Nederlandsche letterkunde
Kroniek der Noord- en Zuid-Nederlansche letterkunde
HET aangeboren vlaamsch sentimentalisme kentert om naar grootpolitiek als een
der bijzonderste uitzichten van het tegenwoordig zuid-nederlandsch
gemeenschapsleven: massa-belangstelling bij den flamingant minder voor het cultureel
boek dan voor het extremistisch strijd-program; de diagnose der vroegere romantiek
is te herstellen in de tegenwoordige flamingantische programmas, even
gemeenschappelijk, dit spreekt van zelfs. Niet het cultureel bestaan van drie, vier
zuid-nederlandsche tijdschriften is een reuzen-succes, maar wél: strijd-meeting voor
amnestie, een dito voor de papieren wet der Bestuurszaken; deze verschijnselen
blijven on-evenwichtig tot schade der werkelijke cultuur. Als straks Fronters en
Verbonders, na de noodzakelijke strijd-meetings, inschrijving nemen op hunne
tijdschriften: het ‘levende Vlaanderen’ zou werkelijker zijn. De verpolitieking van
ons sentimentalisme heeft verder zijn weerslag op de vlaamsche letterproductie van
nu; er is naar den vorm - niet naar de humanistische idee - rhetorische verpolitieking
in een zeker soort literatuur dat daarvoor ook doorgaan wil. De doorsneê in dit soort
behoort doorgaans meer tot het strijdflamingantisme dan tot een literatuur; het
allerbeste is innerlijk gezond aan altruistische ethiek en daarbij behoort dan voorzeker
Ward Hermans' ‘Aanklacht tegen de Menschheid’(1); de fijnste wortel hiervan is
achteraf wel politiek-nationalistisch maar evenzeer een van menschelijk universalisme
dat supra-nationale waarde heeft. Voor de gemeenschaps-idee is dit natuurlijk een
aanwinst; elke nationaal-internationale ethiek heeft nu zijn waarde, ook onder slechte
stijl die naar journalistiek en rhetoriek ruikt. De dadelijke beleving der oorlogs-dingen
doen zoo naturalistisch-gruwelijk aan als bij Andreas Latsko's ‘Menschen in den
Oorlog’; maar rhetorisch journalisme en ethiek-in-de-luiers onderscheidt Ward
Hermans van Latsko wiens anti-militarisme gedragen is op een zeer hoog-cultureele
ethiek en een spontane stijl-kracht. De menschelijke werkelijkheid, die alleen maakt
nog bij Ward Hermans indruk en dit is reeds zeer veel. Onderaan is de onuitgesproken
politieke ratio: de eenig redelijke na de ethisch-menschelijke; tot zoover is Ward
Her-

(1) Een Aanklacht tegen de menscheid, door WARD HERMANS, uitgave ‘Ons Vaderland’, Brussel.
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mans de welkome gast; achteraf nochtans blijkt hij ook bekommerd om de literaire
vodjes van zijn stijl! Aan den zelfkant daarvan dient aangeteekend: niet per se is het
verkeerd dat de nood-stand van Zuid-Nederland de politieke methode bevoordeeligt
zelfs dan nog tot inkrimping der ‘literatuur’, maar verkeerdelijk blijft het belletrisme
voor te wenden als iets eigen. Dat wil niet zeggen: politiek-schrijvenden zijn dàarom
slechte literatoren. Wel néen: vele oorspronkelijk literair-begaafden zijn nu door den
socialen noodstand van Vlaanderen geroepen tot een politiek-ethischen rol dien ze
vervullen met succes: bij hen heeft de letterkundige spontaniteit weinig geleden.
Echter, zuiver belletrisch gesproken is de barographische lijn der zuid-nederlandsche
letterkunde, juist door de opslorping van literaire krachten in den
politiek-intellektueelen strijd, eerder een daling dan een stijging. De jongste productie
aan ‘schoone letteren’ is - met een loffelijke uitzondering voor Wies Moens - naast
de politisch-ethische productie in Vlaanderen eigenlijk minderwaardig op de laatste.
Het ethisch-politiek en religieus-esthetisch betoog zooals wij het bij Verschaeve,
Dosfel, Persyn, nog aantreffen overstijgt de waarde aan de jongste ‘Fraaie’ Letteren;
de ethisch-politieke axiomas van Herman Vos en Antoon Jacob worden noch in
vormelijke noch in innerlijke waarde nabijgekomen door de jongste dichtbundels
van ‘Liederen bij Nacht en Dageraad’(1) door Ward Hermans, ‘Loutering’ van Cyriel
Baeyens,(2) ‘Zonnestralen’ door A.W. Grauls,(3) ‘De Weg door het Woud’ van Frans
De Wilde(4). Het is de productie jongste vlaamsche poezie van ongeveer een half jaar:
daargelaten ‘Bezette Stad’, een chaotisch-nihilistische dichtbundel van Paul van
Ostaeyen, waarbij Vildrac, Cendrars en Apolinaire ‘klassiek’ zijn. Gemeenzaam is
aan die jongste generatie de internationale liefde, het universalisme der gevoelens,
een christelijke wereld-ethiek-buiten-de-Kerk; de ivoren-torens-poezie, als idee, als
poetische wil, betracht bij hen eigen verdwijning. Positief nochtans staat hun poezie
onder den verzwakten waarde-invloed van een onmiddellijk ouder Vlaanderen en
Holland. Het zal noodzakelijk overgangspoezie blijven: ethische, politieke,
nationalistische streving als dynamische krachten en tusschendoor de verwarring
van romantisch sentimentalisme, de nabloei van het individualisme, de rug-loosheid
van het dilletantisme; positief-godsdienstige innerlijkheid is, helaas, nog slechts
sporadisch aanwezig. Het algemeen caracter blijft daardoor chaotisch in het minst
niet geminderd door on-vormelijk vers-librisme als esthetische opstand tegen klassiek
gezag. Juist omdat de ethische verstands-menschen in Vlaan-

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

De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven.
De Sikkel, Antwerpen.
Flandria, Antwerpen.
Cassie-Claes, Antwerpen.
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deren zich om de ‘kunst’ niet uitdrukkelijk bekommeren zijn zij op die vijf jonge
poëten vooruit. De letterkundige verbeelding - de moeilijkste vorm - deugt in het
algemeen bij die laatsten niet. Ward Hermans is onder hen de meest rethorische,
want als verbeelding en verwoording niet onmiddellijk reëel uit de aandoening, al
ontspringt zijn zedelijk gevoel uit ‘het lijden om het Recht’; visionnaire aanvoeling
is zwak, de vorm grof en onbeholpen, de taal on-artistiek; tusschendoor
‘Noodhoorn’-invloed van De Clercq, Gezelle-naklank, etc. Cyriel Bayens is een
dichtertje van veel oorspronkelijker onmiddellijkheid; maar als stijl levensrythme is
dan blijft vers-librisme dit ook; rythme is geen ‘gehakt stroo’ zooals het vers ‘De
Zondvloed’ dat literair niet te verantwoorden is. On-vormelijkheid is geen
vers-librisme; integendeel, men kan haast zeggen: vers-librisme is juist de vorm. Het
‘vers libre’ van Bayens lijkt nu erg veel op ‘gesneden proza’; het verspringen der
woorden van regel tot regel beantwoordt bij hem in het geheel niet aan een rytmische
behoefte, veeleer aan on-prosodische willekeur; er zijn gansche gedichten die als
eenvoudig proza-in-zinnen kunnen uitgeschreven worden; dan maar liever de
‘gebeeldhouwde sonnetten’. Aan zijn zedelijke innerlijkheid is een on-katholieke
ethiek eigen die sociaal on-evenwichtig is: geen ‘harmonie’ in den vorm, geen
‘harmonie’ in de ethiek.
Jammer, de gemeenschaps-idee roept hard uit zijn werk, echter met anarehistische
resonantie en Van Nu en Straks heeft ons toch ook iets geleerd?! Typisch daarom
het vers ‘Mijn Leven’: individualistisch contrast tegenover een verkeerde cosmische
maatschappij; in den grond geestelijk nihilisme-zonder-oplossing. De
maatschappelijke indruk van zulk een gedicht vraagt een christelijk-historisch
eer-herstel: erfzonde en verloren Paradijs zijn nog geen mythen. En de christelijke
ethiek vergt: ‘Erst Mensch, dann Christ und so ein ganzer Mensch’. Minder
wanordelijk maar met een gelijklijniger oppervlakkigheid is A.W. Grauls in zijn
‘Zonnestralen’; mist Ward Hermans nagenoeg plastiek, heeft Cyriel Baeyens het
embryon van een plastisch futurisme, Grauls heeft waarschijnlijk wel de meest
plastische veruitwendiging; zijn vers-vorm is ook het meest àf, bedoeling is: naar
meer ouderen vorm. Maar gedichten als ‘Troostzang’ e.a. zijn Catsiaansch; allerlamste
lamheid. Op elke bladzijde krielt het van allergewoonste gewoonheden; nergens een
zuiver en gaaf gedicht; verspreid hier en daar plastisch-eigenaardige regels, evenveel
naar De Laey getint als naar Rabindranath Tagore wiens Oostersche
broederschap-ethiek exotische wierook is in meer dan éen gedicht, na-klank der
‘Chinösische Flöte’. Er is streving naar stemming, naar atmosfeer in allergewoonste
eenvoud, maar veel te dikwijls eenvoud die is ‘vermijding van het artistieke’; alsook
te veel ‘eenvoud’ uit gebrek aan innerlijk-ethische diepte: het gedicht ‘De
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Stedeling’ - afgezien van zijn onmogelijke literatuur - is van een burgerlijke
anti-christelijkheid die walgen doet. Als Grauls in verdere dichtbundels zoo doorgaat
wordt hij anti-podisch aan de gewoonste normale ethiek-van-den-dag. Een dier
‘zonnestralen’ heet ‘De Jongeling’ en begint aldus:
‘Kussen wil ik, laat mij kussen,
Want ik heb nog nooit gekust’.

Heeft deze nymphomanische Muze geen medische zorg noodig? O, het poëtisch
dundoek van dichter Grauls dat zoo weinig ‘relief’ heeft!
Opvallend is ‘De Weg door het Woud’ van Frans De Wilde het meest-uitgesproken
ethisch versboek; ook is hij de dichter wiens verslibrisme het meest onmiddellijk
rythme des levens is en stijlkracht heeft; kon nu het rythmisch woord strenger getemd
onder dadelijker contrôle, sommige kleur- en geurloosheid verwijderd, onrijpe frazen
weggesnoeid en de ‘dichterlijkheid’ uitgesneden! Er is hier en daar Verbeelding bij
hem - niet sterk als verwoording -: ergens, waar uit de gouden maanschaal zilveren
starren-appels over de hemelvloer rollen, een zon goudkant weeft, het gelaat der
menschen een wassen masker wordt onder het geel licht der bars. Een neiging dus
naar visionnaire plastiek. Maar het meest belangwekkend zijn de ‘Stanzas’ en de
‘Zangen van den Nieuwen Mensch’ om hun ethisch-maatschappelijke waarde. Men
wijze achteraf terug naar Van Eeden om verhoudingen te bepalen. In zijn ‘Aanroep’
der ‘Passielooze Lelie’ heet het:
‘O mijn broeders, en mijn Heiligen!
Mijn aldernaasten - bij God mijn bemiddelaars’.

Van Eeden heeft deze ethiek in krachtig en zuiver Nederlandsch gezegd,
oud-testamentisch als de Statenbijbel en zijn twee menschelijke oogen onmiddellijk
op God; de zonde lag tusschen God en zijn lenden, met denzelfden deemoed van
Israël tot Jahvé. Van Eeden regelt zijn gevoel tot de schimmen van Bach en Beethoven
door God. Doet nu de jonge vlaamsche dichter beter? Ethisch-maatschappelijk is
zijn fijne drang naar een nieuwe wereld-orde van menschelijk communisme; echter
zijn ethiek regelt zich niet naar een absoluut ethischen norm-buiten-hem: eigen
individueele norm is gangbaar.
‘Toch zou de wereld zoo mooi kunnen zijn
Waar mijn hart het uwe en 't uwe mijn’.

De ethische norm van het ‘Menschdom’ is daarnaast gangbaar voor hem-zelf en de
Schoonheid is godin waarvoor hij knielt! Het positief Gods-idee is uitgeschakeld,
van een christelijke ethiek als kerkelijke geen spraak, de Schoonheid - het attribuut
Gods volgens St. Thomas - God of goddelijk zelf. In dezen subversieven stand van
innerlijk-ethische ver-
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wardheid is de absolute Norm afwezig: de Heer als ‘pars haeriditatis meae’. Het is
een fout dat de jongste zuid-nederlandsche poezie wenscht te staan in het teeken van
een zedelijk anarchisme anti-podisch aan de christelijke ethiek van Van Langendonck,
Eeckels, Geerten Gossaert, e.a. Wat baat het dat de zuid-nederlandsche litteratuur
kentert naar gemeenschaps-ethiek als die de christelijk-historische baan verlaat? De
tegenwoordige ethische sociologie, geholpen door haar zuster ‘Politiek’ heeft
weliswaar het individualistisch anarchisme van ‘Van Nu en Straks’ knock-out gezet,
maar voltrekt haar zege ten koste van Christus ‘de levende God’; het is een
materialistisch-ethische eenheid die het zuiver bewustzijn van den artiest richt niet
tot de oorzakelijke Gods-kracht maar tot de nevengaande erfzondelijke verschijnselen
waaruit hij kunst, ethiek en politiek als absolute oorzakelijkheden distilleert; het
ethisch indifferentisme tegenover God is bij de jonge dichters een maatschappelijke
kwaal, want God is nu voor hen eenmaal een vijandig element aan ons zelf. Een
zuiver-ethisch bewustzijn wordt slechts in God volbracht met weerslag op het modern
gemeenschapsleven dat niet eigenmachtig zijn ethisch-godsdienstige richting bepaalt;
nog veel minder bepaalt het eigengerechtigd de ‘Poietes’ als Godsbegenadigde die,
volgens Sidney, ‘niet verdient te worden weggegeeseld uit Gods Kerk’. Andersom
zou die dichter - het beeld is nog van Sidney - ‘de fontein bevuilen waaruit zijn eigen
stroomen weggevloeid zijn’. Denk na aan een ‘poietes’ als Dante die ‘nieuw’ was
in een historisch en traditionneel Katholicisme en wiens ethiek een objectief
Gods-uitgangspunt had met reflexe op het middeneeuwsch gemeenschapsleven; als
de moderne dichter voor zichzelf een modern-communistische maatschappij zonder
Gods-idee als ethiek voor eigen kunst aanvaarden wil dan herhaalt hij de fout van
het Humanisme dat de Mensch aan God vooropstelt. Waar dan Shelley zegt dat
‘poezie aan de vergetelheid ontredt de neerdalingen van de Godheid in den mensch’
moet men deze meening niet anders dan christelijk-ethisch begrijpen. De dichter
moet zijn: een goddelijke spiegel; ook in positief-kerkelijken zin.
Ethiek toch is een hoeveelheid deugden; wij, Christelijken, weten allereerst dezen
als: genadegave. Als nu John Ruskin schrijft dat kunst uitdrukking is van
maatschappelijke en staatkundige deugd en daarom een exponent van ethische
levenskracht, moet hij zeker bedoeld hebben: poezie is ethische weergave van God
zooals Hij in een gemeenschap aanwezig is, of liefst zooals een gemeenschap Hem
ethisch toelaat; als dusdanig weer de ‘poietes’ een: goddelijke spiegel. Of dan de
ethische toestand veredeld wordt door de poezie? Misschien niet; poezie is ten slotte
maar de ethische uitslag van een hoeveelheid aanwezige, b.v. maatschappelijke deugd
en daarvan is de dichter een ‘graadmeter’. En nu kan toch ethisch de dichter een
weerslag hebben
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op de natie al is die dichter dan zelf nog het product eener ethische gemeenschap.
Een caracteristiek voorbeeld daarvan is de nationalistische dichtersfiguur: Wies
Moens.(1) Vooraf gezegd: zijn spoedige bekendheid als dichter onder het Vlaamsche
Volk is meer ethisch dan zuiver-literair; dichtbundels van hem als ‘De Boodschap’,
‘De Tocht’, en vooral het proza zijner ‘Celbrieven’ zijn weerspiegeling der jongste
nationalistische ethiek van het ras; men aanziet hem gaarne als een symbool van
gemeenschappelijk lijden voor het cultuur-recht der zuid-nederlandsche natie; de
bepaling kan niet treffelijker: schoonheid is een zedelijke. Moens' ‘Celbrieven’
worden liefst nationaal-sentimenteel gelezen om hun zedelijke schoonheid; veel
minder nadruk op de literaire fraze. Gaat het niet evenzoo met Silvio Pellico's ‘Le
mie Prigioni’? Ergens schrijft Moens: ‘Ik ben met honderd-duizend vezels van mijn
hart gebonden aan de mensen’; die uitspraak heeft na zijn vlaamsch nationalisme,
een internationaal-ethische waarde; God - een persoonlijk-positieve God - is daarvan
de ethische kroon; als hij in ‘De Boodschap’ dicht: ‘broers erkennen mekaar bij het
wachtvuur van de kruiswegen’ is deze gemeenschaps-visie ook in de ‘Cel-brieven’
aangegeven ‘gekroond met het welgevallen van God, gesierd met zijn glimlach als
met de klaarheid van de eerste morgen’; de eigenlijke verhouding is: God, de
Mensch-Broeder, Moens. Is de dichter derhalve niet een exponent van ethische
levenskracht? Hier een positief-christelijke - als ge wilt: een katholieke - want Moens'
letterkundige arbeid, is vooral ethische weergave van God zooals Hij nu in een
vlaamsche gemeenschap aanwezig is. Wonderbaar: de Gods-aanwezigheid in het
werk van Wies Moens; het is een gouden draad door het zilver zijner ethische
gemeenschapswoorden. Men blijve bedenkelijk tegenover het Messianisme zijner
zielshouding, men wrake het sterke hyperbolisme van zijn oostersch beeld, men
ontkenne mathesische stiptheid aan zijn beeldspraak, er dient erkenning dat zijn
warme en milde visioenairiteit een van christelijk-ethische aandoening is; er is meer
pathos in zijn beeld dan in zijn ethiek; maar deze laatste is het nooit als daad: zijn
ethisch idealisme was niet rhetorisch, want practisch voltrokken in het christelijk
offer van den eenling voor de lijdende gemeenschap ‘qui persecutionem pro veritate
patitur’; als dusver werd zijn Paulus-gevangenschap door de vlaamsche massa
maatschappelijk aanvaard en gaat Moens' roem eerder om zijn cel dan om zijn vers.
Aldus ethiek overtreft zijn literatuur; de eerste reeds als christelijke met een wending
naar Franciscanisme, echter nog zeer ver van het Serafijnsche dat mystiek, ascese,
aanschouwing onderstelt. Moens bevindt zich tot nog toe te veel in de buurt van St.
Augustinus-eerste-

(1) Uitgegeven door de ‘Sikkel’, Antwerpen.
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periode waar het literaire beeld hoofd-bekommernis blijft vóór de waarheid; niet elk
beeld of elke verbeelding is bij Moens evenwichtig gegroeid uit de directe ethische
behoefte; Moens is nog te zeer de juwelier die, éen na éen, ‘juweelen’ toont, blijkbaar
minder uit ‘ratio’ dan uit ‘vernuft’, zijn visie is daarbij niet synthetisch maar
fragmentarisch kaleidoscopisch en ‘rammelt’ als barok; in Bonaventura's ‘Ware
Wijnstok’ is er eenheid van indruk, groei, beeld, inhoud, eigenlijke: synthese. Maar
deze klassieke synthese heeft Moens' onrustige jeugd nog niet bereikt; wanneer deze
klassieke ordening bij hem gebeurt is Wies Moens een zeer groot dichter; nu reeds
heeft hij de sterke christelijk-ethische basis waar tegen het woord van den Psalmist
niet gericht is: ‘Die van U weggaan, zullen in 't stof geschreven worden’; de dichter
van ‘De Boodschap’ heeft een roeping voor de christelijke gemeenschap van
Zuid-Nederland.
Karel van den Oever.

Fransche letterkunde
Claudel en het klassicisme
IN éen mijner vorige kronieken heb ik er reeds op gewezen dat er in de Fransche
litteraire wereld duchtig getwist en getheoretiseerd wordt over romantiek en
klassicisme. Omdat dit debat voortduurt en boeiende opstellen in de ‘Revue
Universelle’, in ‘les Lettres’, in ‘Essais Critiques’, evenals het boek van Pierre
Lasserre, les Chapelles littéraires er telkens onze aandacht voor vragen, wensch ik
er nogmaals op terug te komen. Bovendien concentreert zich deze twist meer en meer
rond Claudel en diens werk, want deze dichter schijnt volgens het oordeel van zijn
tegenstanders, - neo-klassieken, - alle feilen en zwakheden van de romantiek te
bezitten.
Eerlijk gezegd heb ik na aandachtig lezen van al dit polemisch geschrijf niet goed
kunnen achterhalen wat men eigenlijk met het woord romantiek bedoelt. Ik vermoed
dat werk van felle oorspronkelijkheid waar het gevoel overheerscht en een
disharmonie te constateeren valt tusschen de gedachte en de uiting welke verduisterd
wordt door ongewone zinswendingen en overladenheid van woorden, als romantisch
gebrandmerkt wordt. Want dit is het wel wat men aan Claudel verwijt.
Doch van zelf komt de vraag in ons op: wat willen de neo-klassieken, en wie zijn
ze? Ik heb onder hen wel zéer scherpzinnige kritici en wijsgeerig-aangelegde
schrijvers gevonden, knappe kerels die kundig analyseeren, maar geen enkelen
zoogenaamd scheppenden kunstenaar. Ik zie geen enkelen waarachtigen dichter die
aan de eischen der neo-klassieken voldoet. En ik zou bijna zeggen: dat is ook niet
mogelijk. Want is een
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dichter niet in allereerste plaats een vertolker van ontroeringen, een uitvinder van
nieuwe harmonieën, van nieuwe rythmen, nieuwe welluidendheid, en nieuwe beelden?
Het spreekt van zelf dat de rede het tumult der ontroeringen ordenen moet, dat
beheersching noodzakelijk is en kiezen en componeeren. Maar welke schrijver of
dichter kent niet den pijnlijken strijd tusschen het overvolle gevoel van zijn eerste
conceptie en de ordenende verwerkelijking?
André Gide beantwoordde als volgt de vraag welke Ferdinand Brunot in La
Renaissance aan de litteratoren stelde met betrekking tot Klassicisme en Romantiek:
‘Il importe de considérer que la lutte entre classicisme et romantisme existe aussi
bien à l'intérieur de chaque esprit. Et c'est de cette lutte que doit naître l'oeuvre;
l'oeuvre d'art classique raconte le triomphe de l'ordre et de la mesure sur le romantisme
intérieur. L'oeuvre est d'autant plus belle que la chose soumise était d'abord plus
révoltée. Si la matière est soumise par avance, l'oeuvre est froide et sans intérêt... -;
les vrais classiques sont ceux qui le sont malgré eux, ceux qui le sont sans le savoir’.Deze mijns inziens voortreffelijke definitie van heel het geval, - dat mij eer een
schermutseling tusschen fantomen lijkt, - geeft bovendien een juist inzicht in het
ontstaan van een kunstwerk, en stelt op heldere wijze zoowel den strijd als de
samenwerking van gevoel en rede vast.
De verkeerde romantiek is een zwelger in gevoel en buitenissigheden, is een
wanorde. Het verkeerde klassicisme leidt tot eene nuchtere verdorring, tot kille
verstardheid en een ineenschrompeling van alle hevigheid tot netjes volgens bepaald
recept in elkaar gezette en saamgegroepte begripjes die nooit een gaaf kunstwerk
kunnen vormen.
Trouwens men is niet romantisch of klassiek met opzet. Een schijver, een
kunstenaar, die werkelijk iets te zeggen heeft, stoort zich machtig weinig aan het
getheoriseer van geleerde en scherpzinnige kritici. Het uit zijn visie van het innerlijk
en het uiterlijk leven met middelen die hij aanpast aan zijn temperament en zijn talent.
Hij stelt zich een eigen tucht, hij vormt zich een eigen uitingswijze. Hij ondergaat
natuurlijk invloeden, hij gebruikt bestaande techniek, maar hij verrijkt en vernieuwt
die volgens nieuwe regelen.
Zoo deed en doet Claudel, en ik heb wel gemerkt dat het in de kritiek door de
neo-klassieken uitgeoefend, niet zoo zeer gaat om den inhoud en de gedachte van
zijn werk, alswel om den vorm, - omdat hij nu eenmaal niet schrijft als Jan-en-alleman,
maar in onverwachten rythme, in nieuwe beelden en ongewone wendingen zijn
levende verbeelding uit.
De neo-klassieken onder wie men tevergeefsch zoekt naar een schrijver van
oorspronkelijk werk, een dichter. - allen zijn zeer begaafde, scherpzinnige geesten,
- erkennen wel het machtige talent van Claudel, maar beweren en houden stokstijf
vol dat hij niet in de
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Fransche letterkundige traditie staat. Hij zou volgens hen wars zijn van de klassieke
tucht in vormbeheersching, en de klassieke helderheid (welke bij de neo-klassieke
theorie gevaar loopt een kunstmatige, louterverstandelijke helderheid te worden
waarachter geen werelden meer te ontdekken vallen!)
Ik ben zoo vrij om te meenen, en menigeen met mij! dat Claudel een andere
helderheid, - gelukkig maar! bezit dan de door zijn tegenstanders aangeprezene. Want
als ge hun verhandelingen en betoogen leest, dan duurt het niet lang of ge hebt meer
dan genoeg van dat gelijkmatig, correct en doorzichtig geschrijf. Ik erken gaarne dat
het leerzaam en interessant is wat zij vertellen, en goed geschreven, - maar met kunst
heeft het eigentlijk niets uit te staan. Het heeft zelf iets komisch al dat drukke gedoe
tegen Claudel van die neo-klassieke theoretici die de systematiseering van het
middelmatige schijnen na te streven, als het hoogste ideaal der rede.
Men krijgt den indruk dat zij voor elk kunstwerk met een zelfde maatstaf gaan
staan, en zoo het niet binnen de door hen vastgestelde, en fanatiek vereerde afmetingen
past, dan deugt het niet, en, verwerpen zij het als tegen de traditie en
geestes-gevaarlijk. Men zal moeten toegeven dat hier deerlijk misbruik gemaakt
wordt van de Rede, die levende rijke milde rede die ‘liefde ademt’. Hùn rede is een
karikatuur van de waarachtige. Want op die manier wordt alle grootheid, alle
geweldige liefde, elk machtig gebaar, elke ware diepe ontroering stelselmatig geknot
en doodgedrukt.
Claudel's vorm nu zou niet volgens de traditie zijn; hij is duister, overladen; zijn
syntaxis zou zelfs eenigszins twijfelachtig zijn.
Nu is het merkwaardig dat René Johannet, een op alle gebieden felle traditionalist,
in een opstel verschenen in de Mei-aflevering van ‘les Lettres’, Claudel verdedigt
tegen de neo-klassieken en den vorm van zijn werk als wel in de traditie staande
aantoont. Hij trekt met virtuositeit te velde tegen dat kleine duffe gedoe dat van de
kunst een zeer overzichtelijke kruidenierswinkel zou maken waar alles correct in
met duidelijke etiketten voorziene laadjes ingedeeld en ondergebracht is. Wij weten
wel dat er orde moet zijn, maar die orde moet levend bezield zijn door de rede, het
mag geen mechaniek worden van heldere begripjes. Een kunstwerk moet zijn als een
levend wezen met zuivere schoone verhoudingen tusschen de samenstellende deelen;
- als een mensch in wien de rede die God kent, heel het innerlijk leven en de
uitwendige gebaren daarvan ordent tot evenwichtigheid, tot een gespannen volheid
van lichaam en geest.
Wanneer men nooit iets gelezen heeft van Claudel, dan doet een eerste beroering
met zijn rythmus, met zijn taal en geesteshouding u wellicht vreemd aan. Maar dit
is toch geen reden, én omdat hij niet in
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alexandrijnen dicht als Racine, of in sonnetten, terzienen of andere pasklare versmaten
en vormen zich uitspreekt, of proza pent als Voltaire en France, - hem als een
verdachte uit de Fransche literatuur uit te schakelen en het publiek voor hem te
waarschuwen, daar de Claudelische orde den-heeren-met-benepen-begripjes, als een
gevaarlijke wanorde geldt!
De godsdienst kan en moet doordacht worden met het verstand; en die geheimen
zijn juist het diepe leven van het geloof, de bronnen en de leven-gevende kracht er
van.
Daar het natuurlijk leven een afspiegeling is van het bovennatuurlijke, - zoo is
ook in de kunst b.v. dat gedeelte waardoor kunst, kunst is en niet wijsbegeerte of
wetenschap, en ons de ontroering en de verrukking van den geest geeft, het wezentlijke
hetwelk niet langs verstandelijken weg geanalyseerd en begrepen kan worden.
Daarvan nu schrijven de neo-klassieken niets te willen weten en de aanwezigheid
van dat onverstaanbare in Claudel's werk hindert hen, en zij veroordeelen het daarom
in naam der rede.
Eigentlijk lijkt mij al dat getheoretiseer over klassicisme en romantiek toch meer
een bezigheid voor mediokeren, voor hen die onmachtig zijn zelf iets te maken, en
nu hun eigen middelmatige verlangens en begripjes tot een soort benepen theorietje
hebben saamgeprutst, dat van het waarachtige, grootsche klassicisme, - waartoe alle
kunstwerken van beteekenis behooren; waar de rijke rede met milde wijsheid en
gevoel en gedachte, rythme en geluid geordend heeft, - heel in de verte een
jammerlijke karikatuur is.
Kunst is niets anders dan tot schoonheid vergeestelijkt leven. En die etiketten van
romantiek en klassicisme brengen veeleer verwarring dan duidelijkheid van inzicht.
Elk waarachtig kunstwerk is trouwens een evenwichtige mengeling dier twee
bestanddeelen, is evenwicht van hartstocht en rede, van felste sensatie en klaarheid
van rythme, evenwicht van uitdrukking en gevoel.
En is dat niet in overdaad te vinden in Claudel's werk?
- Le prêtre Zacharie d'Hébron, père de Jean, était une espèce de pope ou comme
l'un de nos curés,
Car les prêtres dans ce temps-là avaient la permission de se marier.
Et sans doute aussi qu'il avait un petit jardin derrière son presbytère,
Tout plein de ces fleurs qui ont une odeur très forte, spéciales aux jours caniculaires.
C'est là que Marie, abiens in montana, est allée voir sa soeur Elisabeth.
Elle, la regarde et dit: Ah! Elle dit: Ah! seulement et baisse la tête.Uit la Visitation in Corona benignitatis Anni, een bundel gedichten.
En dit grootsche gezicht:
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Moïse mourut sur le sommet de la montagne, mais Josué entra dans la terre promise
avec tout son peuple.
Après la longue montée, après les longues étapes dans la neige et dans la nuée,
Il est comme un homme qui commence à descendre, tenant de la main son cheval
par le bridon...
Et il entend derrière lui dans le brouillard le bruit de tout un peuple qui marche.
Et voici qu'il voit le soleil levant à la hauteur de son genou comme une tache rose
dans le coton,
Et que la vapeur s'amincit et que tout-à-coup
Toute la terre promise lui apparaît dans une lumière éclatante comme une pucelle
neuve,
Toute verte et ruisselante d'eaux comme une femme qui sort du bain!
Et l'on voit çà et là du fond du gouffre dans l'air humide paresseusement s'étirer
de grandes vapeurs blanches,
Comme des îles qui larguent leurs amarres, comme des géants chargés d'autres...Johannet doet een goed werk om eens op de hem eigen boeiende wijze aan te
toonen dat Claudel volstrekt geen oneerbiedige schenner is van de zuiverheid der
Fransche taal en den helderen latijnschen geest, - een opmerking die ik tot mijn niet
geringe bevreemding in een artikel van Paul Halflants over het mooie boek van Paul
Cazin, l'Humaniste à la guerre, in het Belgisch weekblad ‘la Revue Catholique des
Idées et des Faits’ ontdekte. Ik hou veel van dat boek van Cazin, en ik zal er later
nog op terugkomen; - maar Cazin's stijl is slechts een kleine afglans van wat men
het humanisme pleegt te noemen, - terwijl in Claudel de groote traditie der Grieksche
tragici en lyrische dichters, die van den Bijbel en de Middeleeuwen tot een machtig
geheel is saamgegroeid.
Met groote belangstelling zien wij dan ook het vervolg van Johannet's studie
tegemoet.
Pieter van der Meer de Walcheren.

De Vlaamsche gedachte
Een dekadent Vlaanderen?
II.
DE Vlaamsche letterkunde was het verpuinde vaderland-in-de-ruimte met
folkloristisch materiaal in regionalen stijl aan het heropbouwen, toen het heimwee
naar een vaderland-in-den-tijd enkele jongeren te pakken kreeg. De Vlaamsche
beweging was Katholiek, partikularistisch, archaiseerend. De stoot tot
moderniseerende strevingen zou
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van de vrijzinnige en verfranschte grootstad moeten uitgaan. Daar ligt de
kultuurbeteekenis van de Vlaamsche literatuur d'expression française. In hun werk
vond het gevoelige beeld van doode Vlaamsche steden-schoonheid - het dekadente
motief - een schrille tegenhanger in het tentaculaire Belgische grootstadsbedrijf dat
ze bezingen. Vlaanderen is nog maar een mooi sprookje waaraan niemand meer
gelooft, quelque chose de bien fini. Hun moderniteit is Belgisch-kosmopolitisch. De
Waalsche industrie davert er trotsch doorheen. Maar in de Vlaamsche letterkunde
van dien tijd krijgen we een anderen kijk op de dingen: het simpele leven van de
menschen op het land en in de kleine stad; breed heeft men het niet, geestelijk is men
zoowat ingedut, maar de Grabesstille van Flandre la morte? Daar is even weinig van
te merken in onze literatuur als van dat Brusselsche België dat er hardnekkig in
doodgezwegen wordt. Lees er de West-Vlamingen nog maar eens over na om te zien
hoe dikwijls er zelfs van een simpelen staatsambtenaar zal gerept worden in hun
werk! Gezelle was geen flamingant, maar zijn poezie de negatie zelf van den
Belgischen Staat. Instinkt van zelfbehoud.
‘Van Nu en Straks’ een uitlooper van de ‘Jeune Belgique’ wou vooruitloopen op
de geleidelijke ontwikkeling van het Vlaamsch Risorgimento en den zuurdeesem
van revolutionnairen Europeeschen vernieuwingsdrang op het flamingantisme laten
inwerken, dat precies zijn kracht zocht in Davidsfonds-verzet tegen den tijdgeest.
Het was een interessante poging. Maar zij konden hun noodlot niet ontzeilen. Waarom
waren ze ook te Brussel ingescheept? Is er ooit iets goeds vandaan gekomen voor
Vlaanderen? De felle anti-belgische uitlatingen van Vermeylen uit de opstandige
periode werden verkeerd geïnterpreteerd. Met het doelbewust verzet van een Leo
Picard tegen de nationaliseerende centrale staatsmacht heeft de ‘Kritiek der Vlaamsche
beweging’ niets te maken. Hier hoonlachte eigenlijk meer de haat van anarchistische
jongeren voor de malle gewichtigheid van de gedoreerde bourgeoisie uit het
operette-koninkrijk. Het flamingantisme van Vermeylen gaf een venijniger scherpte
aan zijn bourgeois-haat, omdat het nu eenmaal franskiljons waren die goudbestikte
jassen droegen.
Maar de ‘kritiek’ is al even weinig aktivistisch als de karikaturale verbeeldingen
die James Enor in die periode van de burgerlijke autoriteit gaf. Scandaliser les
bourgeois zal ook wel hoofdzaak geweest zijn. De Bom's ‘Barbaren’ illustreeren
treffend de mentaliteit der Van Nu en Straksers. Hierdoor wordt ook verklaard waarom
de zeilen van het flamingantisch jeugd-radikalisme zoo slap hingen toen de
theoretische anarchisten tot praktische bourgeois verslimd waren. Op de vage
internationalisten die na den wapenstilstand met de Vlaamsche beweging gingen
sympathiseeren omdat zij er de staatsvernielende kracht van inzagen, zal even weinig
te rekenen vallen op het oogenblik dat we een
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eigen staatsorganisatie uit te bouwen krijgen. Laat de jeugdbewegers dat maar eens
bedenken.
Oorspronkelijk, in haar Hollandsche Aufklärungsperiode, was de Vlaamsche
beweging werkelijk op vernieuwing uit. Jonge intellektueelen zouden den hefboom
van de volksschool in handen krijgen. De tegenstand kwam van de achterlijke
Vlaamsche behoudsgezindheid, van de ongeletterden die met kruisjes
petitionnementen teekenden waarvan ze niks begrepen. Toen de staatsmacht haar
vijandig geworden was, gaat de Vlaamschgezindheid zich in wereldvreemd
provincialisme verschansen. De bordjes worden verhangen. Afkeer voor het
Nederlandsch-nieuwe wordt afkeer voor het Belgisch-nieuwe. De Waalsche industrie
verovert de politieke hegemonie in het land. Brussel wordt een centrum van
internationaal verkeer. Enkel door het Fransch krijgt men kontakt met modern
geestesleven. Dan is in Vlaanderen zooiets als een geestelijke blokkade begonnen.
De strijd gaat even vinnig tegen taalverbastering als tegen nieuw-modische
kleederdracht. Modern onzedelijk. De geestelijkheid wil de menschen in hun simpel
vlaamsche onbedorvenheid houden. De Vlaamsche beweging was de chineesche
muur die ongeloof en zedenbederf moest weren. Tegenover het algemeen
Nederlandsch stond men mogelijk nog vijandiger dan tegenover het Fransch.
Politiek-religieuze, niet nationalistische motieven gaven den doorslag. Het volk zou
zijn ongerepte vroomheid bewaren onder de Vlaamsche stolp die het volkomen van
alle moderne geestes-aktiviteit isoleerde, zooals de vervallen Vlaamsche steden hun
oude schoonheid bewaard hadden langs grasbegroeide pleinen, toen de nijvere
welvaart elders fabriekschouwen als kathedraaltorens uit den zwarten grond van het
industrie-land stampte.
Hoort er cynisme toe om te beweren dat de verwaarloozing van het volksonderwijs
na 1830 Vlaanderen nog ten goede gekomen is? Het was eigenlijk beter de menschen
dom te houden dan ze maar Fransch te leeren. En een ander taak voor de school was
toch niet denkbaar op dat oogenblik. Nu een elite van zelfbewusten reeds over eenige
politieke macht gaat beschikken om Vlaanderen in de moderne richting te stuwen,
met vernederlandsching en niet meer verfransching als uitkomst, zullen we het nog
wel eens kwaad hebben om den moedwilligen afkeer voor al wat nieuw is uit onze
menschen te krijgen. Maar het is dank aan die wereldvreemde achterlijkheid dat we
een eigen volkskarakter mochten bewaren.
Met de ideologie van de Vlaamsche beweging wijzigen zich steeds haar wapens.
Hoe meer invloed de Vlaamsche gedachte op de werking van de staatsmachine krijgt,
hoe moderner haar tendens zal worden. Nu glimlachen we over een brief van Mgr
Wafelaert die het West-Vlaamsch partikularisme nog eens wil oppokeren tegen den
tijdgeest die Groot-Nederlandsch wordt. Wie luistert naar de stem uit het graf? Maar
die
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partikularisten hebben hun uitstekende taak gehad in den strijd tegen den
verfranschenden staat: Industrie en bankwereld hadden een Belgisch vaderland
geschapen, zonder volkskarakter en zonder traditie, met een nationalistisch ideaal
dat dunnetjes ekonomischen ekspansiedrang verguldde. Nieuwe rijken laten een
stamboom fantaseeren. Pirenne deed het uitstekend. Doch de Vlaamsche boer kende
maar één vaderland: de harde aarde die van alle tijden was. In hem was de zwijgende
berusting van de sjovelen die gaan gelooven dat ze geen recht hebben op wereldsch
geluk. Over het werk van Gezelle weegt die gelatenheid. Daarom waren de
West-Vlamingen ook niet voor een flamingantisme te vinden dat politieke ‘rechten’
opvorderde. Ze waren stil en met weinig tevreden. Er was in hen geen drang om
vooruit te komen in de wereld en ook niet de geestelijke onrust die zich door moderne
problemen aangetrokken voelt. Al de flaminganten waarin de wil stak er boven op
te komen en die den europeeschen geest wilden binnenhalen, raakten in het Belgicisme
verward en liepen over. De staatsmacht stuwde eigenbelang en geestelijke verfijning
naar de verfransching. Alle moderniseering is ten slotte ten nadeele der Vlaamsche
beweging uitgevallen. Daarom zijn de Van Nu en Straksers zich ook déracinés gaan
voelen in Vlaanderen. Alleen de simpelen van geest en gevoel hebben de
hongerblokkade uitgehouden achter den chineeschen muur. Tot de tijden rijp en we
sterk genoeg zouden zijn om uitvalsbenden naar het beloofde land te sturen. Het
Davidsfonds had praktisch meer beteekenis voor de Vlaamsche gemeenschap dan
Van Nu en Straks. Dezen zijn niet de wegbereiders van den modernen geest in
Vlaanderen geweest. Wel waren ze de voorboden van een bedrieglijke Lente, die de
botten week en open zoent nog voor de sneeuwbuien van de lucht zijn. In hun serres
chaudes heeft onze jeugd den heimelijken droom beleefd van wat een modern
Vlaanderen had kunnen zijn in de wereld. Daarbuiten lag het verwilderd land,
wachtend op de ploegers en de zaaiers. Maar de estheten lokten ons van den guren
politieken handarbeid naar de vreemde broeikastlucht van het kultuurflamingantisme,
waar fantastische orchideëen gekweekt werden, als de Vlaamsche honger koren op
den akker vroeg.
W. Meyboom.
(Vervolgt).

Bibliographie
ADAM IN BALLINGSCHAP, van Joost van den Vondel, met aanteekeningen door
J. Salsmans S.J. (Vl. Boekenhalle). Bij het commentaar - met nadruk een theologisch
- van Pater Salsmans is deze uitgaaf van Vondels' ‘Treurspel der Treurspelen’
uitmuntend geschikt voor Colleges en Gymnasia, naast Verstraete's ‘Lucifer’; al is
in den regel elk commentaar op letterkundig meesterwerk pedante betwetery toch is
toelichting soms noodzakelijk en vooral een theologische op Vondel, verklarend op
eigen godsdienst, wel aannemelijk.
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UIT HET WERK VAN JOE ENGLISH, inleiding van C. Verschaeve (Vl
Boekenhalle). Dit werkje over den betreurden Ier-Vlaming Joe English is met
menigvuldige illustraties versierd uit nagelaten en oorspronkelijk werk. Niet alleen
om de illustraties die minder technisch dan ethisch Joe English doen liefhebben,
maar ook om de zeer intieme inleiding van Cyriel Verschaeve is dit boekje interessant;
deze inleiding is waarschijnlijk het beste - want rakelings langs Joe's hart af - wat
over die groote, eenvoudige jongen geschreven werd.
DE GEESTJES IN ONS, E. Amter. Brugge, Houdmont. - Een uitgave van het
Davidsfonds op een grauw play-papiertje; typographisch kan het tevens met opzet
niet leelijker. De schrijver Amter bezondigt zich in gewoon ‘argot’ aan ‘copieerlust
des dagelijkschen levens’; nietigheidjes en kattenkwaad van Leuvensche straatjongens;
het is een heele toer om zoo een film 150 bladzijden door te draaien; de aandacht
van den meest geduldigen lezer gaat niet tot het einde. Amter leze ‘Peik’ van Barbra
Ring, en probeere eens opnieuw. Verder: Amter moet zijn stiel leeren; het is niet
voldoende een leuvensch ‘argot’ na te brabbelen en daarna letterkunde meenen te
hebben gedistileerd; stijl is rythmische levens-weergave en daar hij nogal intuitisch
blijkt aangelegd kan de lezing van verstandelijken reflexestijl - b.v. Jacob Geel - hem
veel goed doen. Uit zijn ‘argot’ moet hij tevens het algemeen nederlandsch op met
anti-particularistische strekking. Voor fijnen smaak bij de Davidsfondsche
Bestuur-leden pleit het niet dat zij dit prulwerk uitgaven.
FRAGMENTEN UIT ONZE LITTERATUUR, voor de M.U.L.O. School, C.M.A.
Jansen en J.C. Snyders, Malmberg, 's Hertogenbosch, Antwerpen. - Teulings en
Malmberg zijn de twee hollandsche katholieke firmas die beproeven - overigens niet
zonder succes - hunne uitgaven in Vlaanderen te verspreiden; een taak van
allergrootste noodzakelijkheid voor wie hier de achterlijke vlaamsche toestanden
kent; zoo werd er op pedagogisch terrein door deze beide firmas reeds ontzaggelijk
veel goeds gedaan in Zuid-Nederland; deze serie ‘Fragmenten’ - er verschenen reeds
6 deeltjes - zijn voor de kennis der Noord-Nederlandsche literatuur aangewezen om
ook in Vlaanderen door de Collegejeugd geraadpleegd te worden.
VIER POLITIEKE REDEVOERINGEN van Demosthenes, vertaald door A.
Geerebaert S.J. Pleitrede voor Milo, idem.; Rede bij de Terugroeping van Marcellus,
vertaald door W. Maas S.J. (De Standaard-Bibliotheek) - Een extra aanbeveling voor
deze Standaard-uitgave die zoo practisch aansluit bij de voorgaande vertalingen van
klassieken; niet alleen voor de humaniora, die zich nog niet lang geleden met
eenzijdige fransche vertalingen moesten behelpen, maar tevens voor gewone
vulgarisatie bij geen-latijn-kennende vlaamsche lezers zijn die werkjes zeer geschikt.
DE INDEX EN DE KERKELIJKE BOEKENWETTEN, door J. Salsmans S.J.
(De Standaard-Bibliotheek). - Het kan geen verwijt zijn dat de leden der Societeit
Jezu zich zoo verdienstelijk maken in de Standaard-uitgaven; hun medewerking is
een humanistische inleiding op het ‘réveil’ van Zuid-Nederland. Aan een doorgrond
inzicht van den kerkelijk-katholieken index was er reeds lang behoefte. Pater Salsmans
heeft nu door deze uitgave uitmuntend daarin voorzien en ook voor intellectueelen
een zedelijk perspectief geopend dat niet altijd door hen geweten was.
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DANTE ALIGHIERI, zijn leven en zijn werken, door E.J.B. Jansen O.P. (Malmberg,
's Hertogenbosch-Antwerpen). - Voor beproefde, wijsbollige Dante-kenners is dit
boek niet psychisch genoeg; te veel de bovenhandsche feiten; eigenlijk te veel de
oppervlakkige resonantie der reeds gekende inzichten. Een Ozanamlezer legt het
opzij... Schaar en lijmpot hebben een al te noodzakelijk aandeel gehad in de
samenstelling; als vulgariseerende samenvatting echter voor den doorsneêlezer wiens
gezonde hersens iets gemakkelijk over Dante weten willen is dit werk verdienstelijk;
beknopt, duidelijk en ordelijk vulgarisatie-werk over Dante bezitten we al te weinig;
overzichtelijkheid is een groote verdienste en P. Jansen heeft deze.
Tragisch: korte dagen na de verschijning van zijn boek is de eerwaarde schrijver
aan de gevolgen eener acute ziekte overleden. R.I.P.
't FONTEINTJE, onder leiding van H. Leroux, R. Herremans, R. Minne, M. Roelants;
driemaandelijksch, Brussel. - In onzen sociaal-ethischen tijd is het wel wat laat om
aan decadent individualisme te doen; deze vier literatoren zijn gesminkt met allerlei
restjes van ‘De Modderen Man’ en bewonen knusse ivoren torentjes ‘a l'instar de’
Van Nu en Straks. Als een gehangene buiten het leven zoo staat dit revuetje ‘format
bijou’ buiten de europeesche gemeenschapsidee. Hoe denkt Professor Vermeylen
over zijn laat-geboren ‘kindertjes’, aan wie zelfs de anarchistische levenstheorie
ontbreekt? En zou de heer Julien Kuypers, die zoo on-ruim schreef over ‘Van Nu en
Straks’ dat hij katholieke vernieuwings-tijdschriften als ‘Vlaamsche Arbeid’, ‘Groene
Linde’ en ‘Jong Dietschland’ voorbijging om alleen de vernieuwing (?) van ‘Dietsche
Warande’ in 1900 (!) te huldigen, zou die goede heer - om compleet (!) te zijn - ‘'t
Fonteintje’ niet bij de na-neefjes te slapen leggen wanneer ‘Op ruime Banen’ een
nieuwe editie beleeft?
O.
DEMOCRATIE, door Just Havelaar. N.V. Uitg. Mij. Van Loghum Slaterus en Visser.
Arnhem 1921. - 'n Zeer verdienstelijke brochure. Boeiend, niet te taai
wetenschappelijk en toch degelijk. Als handboek van staatswetenschappen niet
bedoeld, en alleen daarom niet bestemd om blijvend boekenmateriaal te worden van
economici en sociologen. 'n Zeer goede lezing voor Hollandsche volksuniversiteiten,
leesgezelschappen, of openluchtconferenties.
Het gewone publiek van dergelijke samenkomsten hoort heel graag praten over
de ‘vragen des tijds’. Op voorwaarde natuurlijk, dat de wijsheid daarover met
mondjesmaat wordt toegediend en het betoog niet al te diep gaat. Eenige mooi en
verheven klinkende aphorismen zijn altijd zeer welkom. Ze zijn gemakkelijk
onthoudbaar, en men kan ze schijnbaar spontaan, midden in de konversatie gooien
op 'n onderonsje met vrienden.
Zoowel voor aphorismen, als voor populaire wetenschap, heeft de Hr. Havelaar
overvloedig gezorgd. Zoo komt hij zijn toehoorders in het gevlei, en daarmee moet
iedere kritiek van zijn werk rekening houden. Anders komt ze niet over de ergernis
om de oppervlakkigheid van sommige beschouwingen heen. Soms worden definities,
aphorismen, rhetorische beelden wat al te rijkelijk op elkaar gestapeld. En missen
daardoor hun doel. Een voorbeeld uit velen: op blz. 42-43 leest men: ‘Alle beschaving
streeft noodlottig naar de heerschappij van het bewustzijn, om aan haar bewustzijn
te gronde te gaan. Alle beschaving verliest zich in de verwik-
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kelingen van het verstand. Alle beschaving ontbindt zich in de veelheid. Beschaving
is...’ Zoo gaat het, zonder afwisseling verder over drie bladzijden. Dit is werkelijk
‘des Guten zu viel’. Dergelijk gedreun blijft niet in je geheugen. Je wordt er enkel
moe van.
'n Tikje populaire theologie is in een Hollandsche volksvoordracht onmisbaar.
Anders is ze die naam niet waard. Het vraagstuk der demokratie is dan ook voor den
Hr. Havelaar aanleiding tot wijsgeerig-religieuze bespiegelingen over God en wereld,
geest en materie, persoonlijkheid en gemeenschap. Maar niet in den geest der groote
figuren van het Christendom. Het is niet de geharnaste vroomheid van geloofshelden,
dis onrecht en zelfzucht in staat en maatschappij bestrijden, terwille van hun
geloofs-overtuiging, die Gods oppermacht als den grondslag van alle gezond
staatsleven beschouwt, en Zijne Voorzienigheid over lot van staten en volken wil
laten beschikken. Het is de schitterende fantasie van 'n modern intellektueel, voor
wie religie is een weelde van den geest. Daardoor ontbreekt haar alle innigheid en
waarheid. Ze blijft bespiegeling, wordt nooit praktijk. Ze is esthetisch, niet ethisch.
Ze is illuzie.
Wanneer de heer Havelaar het heeft over stijl in de politiek, klinkt zijn oordeel
zeer sympathiek. Het is een der mooiste gedeelten van zijn boek, zijn protest tegen
het niveleerend mechanisme onzer fabriekseeuw, ‘die stijl-en matelooze steden
bouwt, waar de massa-huizen als blinde blokken uit de kloof der straat verrijzen,
zoodat zelfs hun hoogte verstompend werkt’. Jammer dat dit stijlprobleem niet
integraal wordt uitgewerkt, maar steeds weer met theologische, psychologische en
politiek-ekonomische beschouwingen dooraderd wordt. Al te ver doorgedreven
synthese vernietigt de waarde der onderdeelen.
Ondanks deze bezwaren, verdient die brochure, om de kernachtigheid der ideëen
den goed verzorgde stijl, als aangename en opwekkende lektuur alle waardeering.
G. BERG.
LIEF EN LEED, door G. Jonckbloet (uitgave J.W. Van Leeuwen te Leiden), - Pater
Jonckbloet uit 's Gravenhage heeft een groote burgerlijke gevoeligheid; althans een
romantische sentimentaliteit voor burgerlijke onderwerpen zoodat zijn Muze wel
Tollens ‘huisvrouw’ kon zijn; Bilderdijk's klasissistische schimmel is zonder twijfel
zijn Pagasus! Het is eenvoudig herssen-schuddend uit de ‘Alcools’ van Apolinaire
over te zweven in de laat-achtiende-eeuwsche burgerlijke pruiklucht van Jonckbloet's
Muzenkeuken.
‘Gij, Sterrekens, die in het nachtelijk uur
Daar danst op uw tintlende baan’.

Nee, hoor! Moesten daarom de Tachtigers Hollands Helicon schoon vegen? We
herlezen maar gauw Binnewierts en Brom.
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Het belang van spellingvereenvoudiging voor Zuid-Nederland(*)
DE Koninklijke Vlaamsche Academie heeft onlangs nadrukkelik verklaard dat
spellinghervorming in Zuid-Nederland ongewenst en ontijdig was. Tegenover een
kleine hervormingsgezinde minderheid, stond een behoudende meerderheid, die
overtuigd bleek dat het spellingvraagstuk in België óf niet bestond, óf niet behoorde
te bestaan. Het eerste acht ik struisvogelpolitiek - de jongere geleerden, letterkundigen
en pedagogen blijven immers metterdaad de vereenvoudigde spelling steunen! - het
tweede hoop ik aanstonds te weerleggen: m.i. is juist nu de tijd gekomen om ook op
dit punt door te tasten.
Voordat ik tot deze kern van mijn betoog kom, enige opmerkingen over de
beginselen van spellingvereenvoudiging en de stand van het vraagstuk in
Noord-Nederland.
‘De franskiljons zullen het nieuw-gespelde Nederlands voor een “kromtaal”
houden’, zeggen de tegenstanders. Ik zou kunnen vragen: ‘hebben ze dan zoveel
eerbied voor het oud-gespelde Nederlands?’ Maar liever wijs ik er op, dat de
verwarring van taal en spelling een alom voorkomend leken-vooroordeel is, dat geen
taal-kundige als ernstig argument laat gelden. Spelling is een - uiteraard gebrekkige
- aanduiding van het levende woord. Door een gewijzigde aanduiding kan nooit het
woord veranderen! Wie zou ooit vrezen dat een symfonie van Beethoven ‘verbasterd’
of ‘verknoeid’ werd, als de musici, om praktiese redenen, een ander notenschrift
gingen toepassen? Of men Vondel's drama's laat drukken in de spelling van Kollewijn,
of Gezelle's gedichten in de spelling van Maerlant, daardoor blijven de verzen, d.i.
de taalmuziek, voor ieder die lezen kan, ongeschonden.
De hoogste deugd van een spelling is: eenvoudig en prakties te zijn, gemakkelik
te vertolken en gemakkelik toe te passen. Daarover zijn alle taalgeleerden het eens.
Waardoor is de spelling van sommige talen, als het Frans en vooral het Engels, zo
buitengewoon omslachtig en onprakties? zal men vragen. De taalgeschiedenis geeft
daarop het antwoord. In de loop der eeuwen zien we de taal

(*) Voordracht, gehouden op het ‘Vierde Vlaamsch Philologencongres’ te Mechelen, 7 Aug.
1921.
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geleidelik zich wijzigen. ‘Verbastering’ noemden ouder-wetse geleerden dat;
‘evolutie’ zeggen de modernen, die inzien dat het Frans nòch voor de praktijk nòch
voor de woordkunst achter behoeft te staan bij het Latijn, evenmin als het hedendaagse
Nederlands bij het Middelnederlands(1).
Maar de schriftelike aanduiding van de taal volgt de klankwijzigingen niet op de
voet. Vandaar dat menig volk nog spelt, zoals de voorvaders vele eeuwen geleden
spraken: er is een tijd geweest dat de Fransen niet zeiden mè maar mais. De evolutie
van het schrift is bovendien in sommige tijdperken tegengehouden door geleerden
die de woordafleiding in het schriftelike woordbeeld opzettelik wensten te bewaren,
of zelfs kunstmatig herstelden. In sterke mate geschiedde dat in het Frans; ten dele
huldigden ook De Vries en Te Winkel die opvatting.
Van tijd tot tijd is het nodig dat de wijzer van de klok die achter gaat lopen, bijgezet
wordt. Elke taal kent zijn perioden van spelling wijziging: het Frans spelt niet meer
maistre met een s; het Nederlands heeft sinds lang b.v. de omslachtige spelling met
ck en gh laten varen. Nu zegt men: ‘het Nederlands heeft geen lastige spelling; kijk
maar eens naar het Frans en het Engels!’ Volkomen terecht. Maar dat maakt juist
dat spellingvereenvoudiging bij ons op minder moeilikheden stuit en minder verzet
uitlokt: wordt de afstand tussen taal en schrift tè groot, dan is een radikale verbetering
prakties nauweliks meer uitvoerbaar. Voor ons kan dàt geen motief zijn om de handen
in de schoot te leggen.
Van welk beginsel gaat nu de vereenvoudiging uit? Om dat goed te begrijpen
moeten we nagaan op welke grondbeginselen de spelling van Siegenbeek en De
Vries en Te Winkel berustten. Welnu: hun eerste grondregel is: de beschaafde
uitspraak, d.w.z., moderner uitgedrukt: de woorden worden met de beschikbare
tekens geschreven zoals ze in de algemene taal van de ontwikkelde Nederlanders
gesproken worden. Het is merkwaardig hoeveel tegenstanders - ook onder de
woordvoerders in de Koninklijke Vlaamsche Academie - te goeder trouw menen dat
Dr Kollewijn deze grondregel uitdacht!
Deze regel wordt in hoofdzaak beperkt door twee andere, nl.:
1o DE REGEL VAN DE GELIJKVORMIGHEID, op grond waarvan men niet spelt hont,
maar hond (naar honden), en niet ‘hij wort’ (gelijk Vondel nog deed), maar ‘hij
wordt’ (naar: hij speelt).

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

243
2o DE REGEL VAN DE AFLEIDING, dat wil dus zeggen: het handhaven van een vroeger
gesproken vorm in het schriftelike woordbeeld, zodat men niet schrijft mens maar
mensch, niet wein (met de tweeklank ei), maar wijn waarin ij eigenlik de oude lange
î aanduidt. Om de verschillende afleiding onderscheidden dan ook De Vries en Te
Winkel de enkele en dubbele e en o in open lettergrepen.
De vereenvoudigde spelling heeft zich nu volstrekt niet - gelijk sommigen menen(2)
- op streng foneties standpunt geplaatst. Immers, de regel van de gelijkvormigheid
is ten volle gehandhaafd, de regel van de afleiding is niet afgeschaft, maar ingeperkt.
Een te ver gaande vereenvoudiging zou prakties niet invoerbaar geweest zijn; een
te weinig ver gaande hervorming zou de moeite van het veranderen niet waard geweest
zijn. De middenweg werd dus gekozen op taktiese gronden.
Op één punt werd radikaal vereenvoudigd: de buiging werd in overeenstemming
gebracht met het beschaafde spraakgebruik. Wel te verstaan: bij het algemene
schrijven. Nooit is de bedoeling geweest een levende taalvorm aan te tasten: de
taalkunstenaar schrijft natuurlik die vormen, die hij inwendig hoort en die hij de lezer
wil doen horen. Welke konsekwenties dit voor Zuid-Nederland kan hebben, zullen
we straks bespreken.
*

**

Nu de stand van het spellingvraagstuk. De beweging dagtekent van 1892, en vond,
vooral in de aanvang, dezelfde tegenkanting, waarmee elke spellinghervorming te
kampen heeft. Het zien van ongewone woordbeelden belemmert de associatie met
de klanken en de voorstellingen, en bederft dus het humeur.
De geprikkelde stemming verschuilt zich achter schijn-argumenten, die met grote
hardnekkigheid terugkeren; in alle tijden en landen ongeveer in dezelfde vorm. Al
heeft men al die argumenten omver geredeneerd, dan blijft de weerzin overeind staan:
‘je kunt zeggen wat je wilt, maar ik vind die spelling lelik’, dat wil niet zeggen:
‘onaesteties’, maar ‘voor mijn gevoel hinderlik’. Het enige middel daartegen is: de
tegenstanders herhaaldelik de nieuwe woordbeelden onder de ogen brengen om het
ongewone tot het gewone te maken.
Zeer terecht zijn Dr Kollewijn en zijn medestanders dadelik begonnen met de
toepassing van de nieuwe regels. Het is de grote
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fout geweest van de Franse, Engelse en Amerikaanse hervormers - taalkundigen van
algemeen erkend gezag - dat ze hun voorstellen niet in praktijk omzetten: daardoor
liep de spellingbeweging in die landen dood, terwijl in Nederland de overwinning
op de openbare mening bevochten werd. Dit klinkt stout, want het percentage van
wat in vereenvoudigde spelling geschreven wordt is nog zeer gering. Niettemin is
het waar. In alle kringen van de bevolking vindt men voorstanders; geen tijdschrift
van betekenis weigert een artikel in V.S. op te nemen; aan geen universiteit wordt
een proefschrift in V.S. afgewezen, de Koninklike Academie geeft geschriften in
V.S. uit(3). Alleen de dagbladpers blijft grotendeels om geen enkele abonné te
verliezen, de oude spelling eisen. Maar, wat het meest zegt: degenen die de spelling
moeten overdragen op een volgend geslacht, de onderwijzers bij het lager, middelbaar
en hoger onderwijs, zijn in overgrote meerderheid voor de nieuwe spelling gewonnen.
Op den duur zal deze macht de doorslag geven.
De Nederlandse regering heeft tot tweemaal toe de betekenis van de
spellingbeweging erkend door de benoeming van een Staatskommissie. De eerste,
van 1909, onder leiding van Dr A. Kuyper, een beslist tegenstander, was slechts een
kapstok om een lastige kwestie voor goed op te hangen. Men onderzocht statisties
welke spelling de ‘meest gebruikelike’ genoemd kon worden, en kwam tot de
allesbehalve verrassende uitslag dat dit de oude was. Immers, drie jaar te voren was
de V.S. op alle scholen streng verboden! Zonder nader onderzoek werd aangenomen
dat de gemakzucht van de onderwijzers de eigenlike drijfveer van de beweging was!
Dit rapport werd, na een vernietigende kritiek onzerzijds, voorgoed ter zijde
gelegd(4).
De tweede Staatskommissie, van 1916, droeg een verzoenend karakter. Men
beproefde, door samenwerking van voor- en tegenstanders, tot een
bemiddelings-regeling te geraken, die de regering - gelijk de opdracht luidde - ‘voor
haar eigen gebruik’ zou kunnen aanvaarden.
Deze tussenspelling staat dichter bij de vereenvoudigde dan bij de oude, en onze
Vereniging zou deze, om de spellingvrede te bereiken, willen aanvaarden, als niet
één regel principieel onaannemelik was, nl. dat de namen van mannelike personen
en dieren hun mannelik geslacht zouden behouden. In plaats van deze regel te laten
vallen, voelde de Minister van Onderwijs veel voor de denk-
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beelden, in een afzonderlike Nota van Prof. J.W. Muller neergelegd, nl. om buitendien
een zeker aantal substantieven in het bezit van hun ‘mannelikheid’ te laten. Hij gaf
een opdracht aan de hoogleraren J.W. Muller en A. Kluyver om een dergelijke nieuwe
Woordenlijst samen te stellen. Deze lijst lig nog steeds op het Ministerie, terwijl
omtrent de inhoud niets uitgelekt is. Wel hebben bij voorbaat alle belangrijke
onderwijs-organisaties zich in beginsel tegen een dergelijke, uiteraard willekeurige,
regeling verzet, want nòch in de wetenschap nòch in de praktijk bestaan er bruikbare
grondslagen voor zulk een nieuwe onderscheiding(5).
Als dus de Minister - gelijk te verwachten is - omtrent dit ontwerp advies vraagt
aan mannen van wetenschap en praktijk, dan is er niet veel instemming te wachten.
Mijns inziens zal de gehele bemiddelingspoging op een mislukking uitlopen, en
dit is allerminst te betreuren. Het gevaar was niet denkbeeldig dat er dan drie
spellingen naast elkaar kwamen te staan. De V.S. is nl. niet een ‘ontwerp’, maar een
bestaande spelling, die sinds een kwart-eeuw in tal van tijdschriften en boeken
toegepast is, waaronder vrij wat van blijvende betekenis. Liever dus nog enig uitstel,
dan nieuwe verwarring!
*

**

Na deze onmisbare inleiding kom ik tot de hoofdzaak: welk belang heeft
Zuid-Nederland bij spellinghervorming. Reeds vroeg vond het streven naar verbetering
in het Zuiden weerklank: ik behoef maar de namen te noemen van de dichter Pol de
Mont en de hoogleraren Vercoullie, Logeman en Scharpé, die tot nu toe, ook
metterdaad, de vereenvoudigde spelling getrouw bleven. In onze Kritiek op het
rapport van de eerste Staatskommissie schreven Lecoutere en Scharpé een beknopt
pleidooi, waarin met nadruk gewezen werd op de instemming van de Belgiese
onderwijzers en leraren, die in 1904 tot de Belgiese regering, in 1908 tot beide
regeringen het verzoek richtten om de invoering van de vereenvoudigde spelling niet
te belemmeren. Op het ogenblik hebben jongere schrijvers en dichters van naam,
naast verscheiden studenten metterdaad de propaganda hervat.
Toch heerst in brede kringen de mening dat men alle spelling-geschil dient te
vermijden, omdat er reeds genoeg onenigheid onder
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de Vlamingen bestaat, en een nieuwe bron van tweedracht de grotere belangen van
de taalstrijd zou kunnen schaden.
Dit zelfde argument hoorde ik bijna in dezelfde termen, toen ik ruim twintig jaar
geleden voor het eerst in Vlaanderen kwam. Toèn maakte het indruk op mij, nù niet
meer.
Aan een vreedzame invoering van een nieuwe schrijfwijze, welke dan ook, geloof
ik niet; dat blijkt uit het reeds gezegde. Er zullen boze gezichten gezet worden; er
zullen harde woorden vallen, harder en meer dan nodig, voor een op-zich-zelf zo
onbelangrijke zaak! Maar wie daar bang voor is, moet zich ten eeuwigen dage bij de
bestaande spelling neerleggen! Moet de spellinghervorming dan uitgesteld worden,
totdat de taalstrijd geheel gewonnen en de Vlaamse universiteit van Gent veroverd
is?
Indien ik overtuigd was, dat de Vlamingen door het mijden van spellinggeschil
ook maar één maand eer hun grote wensen vervuld zouden zien, dan was mijn raad:
bemoei u niet met ons streven.
Maar ik ben integendeel overtuigd, dat er verband bestaat tussen de op zich-zelf
zeer ondergeschikte spellingvereenvoudiging en het zo belangrijke streven naar een
eigen beschaving van Vlaanderen in de eigen taal. Op die samenhang moet het volle
licht vallen.
Wat beweegt in Noord-Nederland zo menig geleerde, zo menig onderwijs-man die zich toch werkelik ook met belangrijker zaken hebben bezig te houden dan met
spellingwijziging! - om sinds jaren een deel van hun tijd en aandacht te schenken
aan de propaganda voor de V.S.? Zij beseffen dat de voorgestelde vereenvoudiging
allereerst een onderwijsbelang is; zij weten dat duizenden onderwijzers verlangen
naar het ogenblik dat het onderwijs in de moedertaal van schoolse ballast wordt
verlost, waardoor vele uren vrij komen voor werkelik ontwikkelend taalonderwijs.
Geldt dit motief niet voor de volkschool in Vlaanderen?(6) Op dit punt behoef ik
niet veel tegenspraak te vrezen. Voor verschillende onderscheidingen van de oude
spelling, zeggen sommigen, vindt het Vlaamse volkskind steun in zijn dialekt. De
verschillend geschreven e's en o's klinken nog verschillend. In alle woorden volgens
de Woordenlijst? De sch in mensch hoort men nog in de mond van de Gentenaar.
Maar dan de s van bijwoorden naast de sch van adjektieven? Het is de vraag, of een
Vlaams volkskind in een oud spellingdiktie zoveel minder fouten zou maken dan
een Hollands! Maar de geslachtsonderscheiding, zegt men, is in het Zuiden, met
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geringe afwijkingen, nog springlevend. Daar heeft de Vlaming veel minder moeite
mee dan de Hollander.
Ook hierin schuilt zelfbedrog. Zeker, in de aanduiding van zaken met hij of zij is
de oude onderscheiding veelal bewaard, maar deze voornaamwoordelike aanduiding
dient niet verward te worden met het onderscheiden van de traditionele
buigingsvormen. Het is niet waar dat bij alle namen van dingen die met hij aangeduid
worden, in de volkstaal, in de verbogen naamvallen het lidwoord een n krijgt.
Bovendien: deze n dient in het Vlaams wel als geslachtsonderscheiding, maar niet
meer als naamvals-onderscheiding. ‘Den boer’, ‘den avond’ geldt voor alle
naamvallen. Voor een Hollands kind is het moeielik, te schrijven ‘ik ontmoet den
boer’ mèt n, maar even moeielik is het voor een Vlaams kind, te schrijven: ‘daar is
de boer’ zònder n(7).
Ik zie hier het ontstelde gezicht van in de oude school opgevoede schoolmannen
en letterkundigen, voor wie de gangbare grammatika een heilig huisje is. Die moderne
beeldstormers ontzien met hun nieuwe theorieën zelfs de eerbiedwaardigste taalwetten
niet! Hun zou ik raden, de doopceel van die oude grammatika eens te lichten!(8) Dan
zal hun blijken dat verscheidene van die gewaande taalregels in de studeercel van
een of andere grammaticus ontstonden, of restauraties zijn naar oude en buitenlandse
modellen. Om misverstand te voorkomen wil ik er dadelik bijvoegen dat ‘archaïsme’
voor de moderne taalgeleerde volstrekt geen schimpwoord is. Voor de letterkundige
is in oudere taal veel en kostbaar materiaal te vinden. Ik betwist alleen de
noodzakelikheid om op elke volkschool taalvormen en onderscheidingen te leren
gebruiken, die sinds eeuwen uit het beschaafde spraakgebruik verdwenen zijn. Dat
de verder gevorderde leerlingen zulke vormen moeten leren verstaan, is weer een
andere zaak.(9)
De taak van de volkschool, het kind de algemeen-beschaafde taal te leren lezen
en schrijven, is al zwaar genoeg; bij een te korte leertijd zelfs te zwaar. De volkschool
is voor een toekomstig Vlaams Vlaanderen de basis voor de volksontwikkeling in
eigen taal. Het is dus een volksbelang, dat daar geen kostbare tijd verkwist wordt
aan een te omslachtige spelling en schoolse grammatikaregels, die het kind tòch niet
leert beheersen.
De ervaring, in het Noorden opgedaan, leert dat geen omkeer mogelik is zonder
een vrij lange tijd van voorbereiding waarin het
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oudere geslacht geleidelik ontwend wordt aan de schoolregels waarin het vastgeroest
zit. Daarom niet gedraald, en de hand aan de ploeg geslagen!
Ook voor volwassenen zullen de nieuwe regels van spelling en buiging het aanleren
van het Nederlands zeer vergemakkeliken.
Wanneer door de gelijkstelling van de talen uw Waalse landgenoten steeds meer
de tweede landstaal zich eigen zullen maken, dan is dit een niet gering voordeel(10).
*

**

In de tweede plaats zie ik samenhang tussen spellingvereenvoudiging en een vraagstuk
dat m.i. voor Vlaanderen van het hoogste belang is en van grote aktualiteit: de
verbreiding van een algemeen-beschaafde Nederlandse omgangstaal. Door de
overheersende plaats die het Frans als omgangstaal van de hogere standen in
Vlaanderen innam, heeft zich het algemene Nederlands naast en boven de dialekten
niet zo kunnen ontwikkelen en niet die plaats innemen, die het als drager van een
volkseigen beschaving toekwam. Ik behoef u niet te komen vertellen, dat juist daarom
het verlangen naar het geestelike centrum van een Vlaamse universiteit zo sterk
gevoeld wordt.
Dr Roggen heeft er verleden jaar terecht met nadruk op gewezen, dat een papieren
taaleenheid als kultuurgrondslag onvoldoende is. Dit inzicht is vooral gedurende het
laatste tiental jaren sterk verlevendigd. Dat bewees in 1913 het plotseling opbloeien
van de Antwerpse Vereniging voor beschaafde Nederlandse uitspraak, die na een
jaar van verdienstelike arbeid helaas door de wereldoorlog vernietigd is.
De tijd schiet te kort om dit belangrijke vraagstuk uitvoerig te behandelen. In een
nog niet gedrukte voordracht zette ik de 22ste Des. 1913 te Antwerpen in de jonge
Vereniging mijn mening daaromtrent uiteen(11). Hier wil ik alleen herhalen wat ik
toen zei over de steun die de V.S. bij de verspreiding van een Algemeen Beschaafd
kan verlenen. Ik vergeleek de toestanden in Noord- en Zuid-Nederland met die in
het Duitse taalgebied, waar eveneens, in Zwitserland en Oostenrijk, buiten de politieke
grenzen van het Duitse rijk Duits gesproken wordt, en waar dus ook het gezag van
een Algemeen Beschaafd een punt van onderzoek vormt. Oppervlakkig beschouwd,
schijnt het tegen de moderne taalbeschouwing in te gaan, als men
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aanneemt dat een nieuwe schrijfwijze de ‘beschaafde uitspraak’ kan helpen verbreiden.
Spelling is immers slechts gebrekkige aanduiding van het levende woord en geen
voorschrift voor ‘uitspraak’! Maar bij diepere beschouwing blijkt de zaak niet zo
eenvoudig. Bij de verbreiding van een taal heeft men ook rekening te houden met
de stille kracht van het schrift, vooral waar persoonlike aanraking met
beschaafd-sprekenden zeldzaam is of geheel uitblijft.
In dagbladen en boeken leert men dan de algemene taal in letters kennen: zo
ontstaat nieuwe taal door het uit-spreken van de gelezen letters, wat de Engelsen
‘spelling-pronunciation’ noemen. De oude spelling, juist waar die afgestorven
historiese vormen bewaart, en met de dialekten overeenkomt, kan dus in verkeerde
richting leiden. De schrijfwijze mensch zal eer dan mens tot het ‘uitspreken’ van de
sch aanleiding geven. Een Antwerpenaar zal zijn -laik eer verbinden met de
schrijfwijze -lijk dan met -lik, al geeft de laatste ook slechts bij benadering de
onschrijfbare onduidelike vokaal aan. Hoe dichter dus de woordbeelden staan bij het
beschaafd-gesproken woord, hoe meer de geschreven taal de verbreiding van een
Algemeen-Beschaafd in de hand werkt.
Nu zijn er partikularisten die zeggen: de vereenvoudigde spelling heeft als
grondslag het Algemeen Beschaafd, zoals dat in het Noorden klinkt. Moeten wij die
norm dan maar klakkeloos in het Zuiden overnemen? Daartegenover plaats ik mij
op het standpunt van de Antwerpse vereniging: geen gewesttaal, nòch Vlaams, nòch
Brabants, nòch Limburgs bezit de hegemonie of heeft kans die te verwerven. Evenals
vroeger in de litteratuurtaal zal ook in de omgangstaal op eenheid met het Noorden
aangestuurd moeten worden. Mits men van die eenheid geen eenvormigheid verwacht,
en geen normen opdringt, die niet vrijwillig worden erkend. Mijns inziens zal het
eindresultaat zijn een Zuidelik Beschaafd, met eigen schakéringen. Hoe dat er uit
zal zien, moet de geschiedenis beslissen.
Dit vraagstuk, waarover veel meer te zeggen zou zijn, moest ik even aanroeren
ter wille van de geslachtsregeling. Het is te voorzien dat in het Zuiden tal van
den-vormen zich veel langer zullen handhaven dan in het Noorden, waar de vrijwel
algemeen gezegd wordt (behalve in vaste uitdrukkingen als: voor den dag, op den
duur, aan den haal e.d.) Welnu, in die gevallen, waarin den, ook onder de meest
ontwikkelden, gezègd wordt, ook den te schrijven, is niet in strijd met de
vereenvoudigde spelling, maar juist overeenkomstig ons
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beginsel. In hoeverre hier speelruimte gelaten moet worden of regels opgespoord, is
een zaak die uw taalgeleerden en uw onderwijsmannen moeten onderzoeken(12). In
geen geval zullen ze dan kunnen vasthouden aan de oude regels. De
voornaamwoordelike aanduiding met hij en zij dient èn in het Noorden èn in het
Zuiden uitsluitend rekening te houden met het beschaafde spraakgebruik. Dat is niet
alleen de opvatting van de tweede Staatskommissie, maar ook van Prof. J.W. Muller,
die overigens niet afkerig bleek van een nieuwe kunstmatige geslachtsregeling. De
verscheidenheid die daardoor ontstaat, zal het verstaan volstrekt niet belemmeren,
en de hogere eenheid niet verstoren.
Dat kunnen alleen zìj menen, die naar schoolmeesterlike opvatting slechts één
vorm als de ware erkennen, of die in het uniformisme van de Franse Académie de
alleen-zaligmakende grondslag zien.
Daarmee ben ik aan het einde van mijn betoog. Uit welbegrepen eigenbelang zal
ook Zuid-Nederland tot een spellingvereenvoudiging moeten komen, die in beginsel
en in hoofdzaak gelijk aan de onze is. Als het beginsel maar hetzelfde is, kan de
toepassing gerust tot levende verscheidenheid leiden.(13)
Nu Vlaanderen - naar wij hopen - een tijd van vernieuwing, van heropbouw, ook
in geestelike zin, tegemoet gaat, is het geen tijd om angstig alle ‘kwesties’ uit de weg
te gaan, en de bezwaren die elke verandering meebrengt, te overschatten. Ik besluit
dus met het woord van onze dichter Potgieter:
‘Slechts vernieuwing kan behouden,
Achter raakt wie stil blijft staan.’

C.G.N. de Vooys.

Aantekeningen
Degenen die grondiger studie willen maken van het spelling-vraagstuk verwijzen
wij naar Dr R.A. Kollewijn's OPSTELLEN OVER SPELLING EN VERBUIGING, 3de druk
(Groningen - J.-B. Wolters - 1916) en de lezingen over TAAL EN SPELLING van J.H.
van den Bosch in TAAL EN LETTEREN X (ook afzonderlik verschenen). Verder geven
de volgende aantekeningen enige nadere toelichting.

Eindnoten:
(1) Vgl. Prof. Logeman's artikel TAALVERVAL OF TAALONTWIKKELING? (TAAL EN LETTEREN V)
naar aanleiding van het bekende boek van Prof. O. Jespersen: PROGRESS IN LANGUAGE.
(2) ‘Dat Engels met zijn lastige spelling is dan toch meer een wereldtaal geworden!’ merkte Mr.
Leonard Willems in het debat op. Het antwoord kon luiden: Met een eenvoudiger spelling zou
dat praktiese Engels een nòg groter voorsprong gehad hebben. Prof. Carnoy bevestigde dit
onlangs in zijn artikel over DE INTERNATIONALE TAAL (Dietsche Warande en Belfort, Julie
1921): ‘Gezien het belang dat de angelsaksische volken erbij hebben de eindoverwinning te
verhaasten, moeten we er misschien niet voor wanhopen dat ze eindigen zullen met een
vereenvoudiging in de schrijfwijze, ondanks den ommekeer dien dit biwerken zou in hun
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eeuwenoude gewoonten. Want deze hervorming zou het eenig zwakke punt van het Engelsch
- gezien van het standpunt dat ons bezighoudt - doen verdwijnen. Ze zou tevens een geweldige
besparing in tijd en geld beteekenen voor aldegenen die het spreken. Het schrappen der nuttelooze
letters vermindert immers met 10% de lengte van alles wat in 't Engelsch gedrukt wordt in beide
werelddeelen...’
Te scherp is dus de tegenstelling die Leonard Willems meent te zien tussen Phonetiekers en
Traditionalisten (VERSL. en MEDED. DER K. VL. ACAD. Aug. 1920).
Leerzaam zijn de lijsten in de brochure DE VERBREIDING VAN DE VEREENVOUDIGDE SPELLING
(1908-1917), geregeld voortgezet in het orgaan VEREENVOUDIGING. Er verschijnt bijna geen
nieuw tijdschrift in Noord-Nederland, of de V.S. vindt er een plaats. Onder de leden van de
Kon. Academie zijn drie hoogleraren die steeds de V.S. toepassen, ook in werken van hoge
wetenschappelike waarde, door deze Academie uitgegeven, nl. Prof. J.J. Salverda de Grave,
Prof. J.H. Kern en Prof. D.C. Hesseling.
Deze KRITIEK OP HET VERSLAG VAN DE STAATSKOMMISSIE IN ZAKE DE SPELLINGKWESTIE
verscheen in twee gedeelten (Zwolle, La Rivière en Voorhoeve, 1912 en 1913). Een twaalftal
medewerkers namen elk een hoofdstuk voor hun rekening: daarin zijn velerlei nuttige gegevens
te vinden.
Vgl. het artikel BESTAAN ER GRONDSLAGEN VOOR EEN NIEUWE REGELING VAN HET
TAALKUNDIG-MANNELIK EN VROUWELIK GESLACHT? in DE NIEUWE TAALGIDS XIV, blz. 161.
Verwonderlik is, dat de heer Seghers, de onderwijsspecialiteit in de Kon. Vl. Academie in zijn
rede tegen de V.S. (VERS. ÉN MEDED. Aug. 1920) over de pedagogiese zijde van het vraagstuk
geheel zwijgt. Toch had hij de bovengenoemde KRITIEK tot zijn beschikking, waarin door de
schoolopziener J.C. Wirtz en Dr C.G.N. de Vooys juist deze pedagogiese zijde zeer breedvoerig
gedokumenteerd in het licht wordt gesteld.
Vgl. de opmerkingen in DE NIEUWE TAALGIDS XI, blz. 147: IS DE BUIGINGS-N IN DE
ZOGENAAMDE ‘SCHRIJFTAAL’ EEN LEVEND ELEMENT IN HET TEGENWOORDIGE
ZUID-NEDERLANDS?
Daarvoor leze men Kollewijn's OPSTELLEN, de TAAL en DICHTERSTUDIES van Buitenrust.
Hettema en mijn artikels over oude spraakkunsten in de laatste Taalgids-jaargangen.
Dergelik misverstand bleek vooral in de tegenstand van de letterkundigen, die vaak een
hartstochtelik karakter droeg. Zie daarover het artikel WANBEGRIPPEN OMTRENT TAAL EN
SPELLING BIJ LETTERKUNDIGEN in DE NIEUWE TAALGIDS IV, 225.
Toen dit in het debat betwijfeld werd, kwam Prof. Verdeyen van Luik de opmerking, op grond
van zijn ervaring, met grote nadruk bevestigen.
De hoofdinhoud van deze voordracht werd verwerkt en uitgebreid in een artikel over HET GEZAG
VAN EEN ‘ALGEMEEN BESCHAAFD’, (DE NIEUWE TAALGIDS VIII, 1,65). Daar vindt men o.a.
weerlegd wat van partikularistiese zijde in de Kon. Vl. Acad. aangevoerd werd tegen de
grondslagen van de V.S. (Zie de betogen van Hugo Verriest en Kan. Muyldermans in de VERSL.
EN MEDED. van Sept. en Okt. 1920).
Dit was m.i. een noodzakelike en dankbare taak geweest voor een Koninkl. Vl. Academie.
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Ontmoediging
ZIJ is als schoone rank ten hemel opgeklommen
Geduldig en gestaeg de sikkel-smalle maan,
En tusschen de oude pracht van ster-verdwaalde blommen
Wil zij één oogenblik bewond'rend blijven staan.
Dan, tevergeefs houvast zoek-tastend langs de wolken,
Daalt zij gelijken weg naar de ochtendlijke kim,
Ziet den dood-stillen tuin met 't naad'rend licht ontvolken
En hecht zich aan de vert' met 't allerlaatst geglim.
Zóó vaak mijn dag: al vroeg ten hemel opgetrokken,
Op 't schoonst moment alleen, der eenzaamheid bewust,
Wordt plots'ling buiten mij der dagen daad voltrokken,
En weet ook ik mijn deel, is alles al in rust.

Jan Zeldenthuis.
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In memoriam Herman Baccaert
TOEN op een zomeravond van het jaar 1911, - de ruiters van de Apocalypse waren
nog niet op den bloedrooden horizont boven den aardbol verschenen, de menschen
leefden nog in vrede, - toen op dien avond de groote dichter Emile Verhaeren naar
Mechelen kwam om Denyn te zien in zijn klokkenhuis op St Romboutstoren en naar
zijn beiaardspel te luisteren, toen werd hij niet ontvangen door den Kardinaal of den
burgemeester van de stad maar door een jong vlaamsch schrijver van 28 jaar, met
zwarte kroezelharen rond een bleek gelaat, die dat bezoek voor hem belegd had.
Die jonge man was Dr Herman Baccaert, de eenige die Verhaeren kende in
Mechelen.
Toen na den wapenstilstand, ter zale van het Parlementsgebouw, in 't bijzijn van
beide Kamers, van den Koning en de Koningin en de Prinsen, den Kardinaal
Aartsbisschop van Mechelen en dichter Henri de Régnier, als vertegenwoordiger der
Académie Française, de tijdens den oorlog te Rouen doodgereden Emile Verhaeren
gehuldigd werd zooals nooit dichter in ons land gehuldigd was geweest, toen zat
Herman Baccaert in de cel van een gevang, vergeten van de menschen, ja zelfs van
het gerecht dat hem deed aanhouden, omdat hij tijdens den bloedigen strijd rond de
vesting van Verdun een oogenblik getwijfeld had aan het weerstandsvermogen van
Frankrijk en dien twijfel in een treincoupé had durven uiten.
Hij zal, toen hij in de kranten het relaas las van den uitzonderlijken triomf die aan
den hoogen doode, zijn vriend, te beurt viel, wel met weemoed teruggedacht hebben
aan dien gulden zomeravond wanneer hij met hem kuierde door de stille oude stad,
langs de schilderachtige werven op de boorden van de Dijle, de vreedzame
begijnhofhoekjes, het paleis van Margaretha van Burgondië, de karteling der
puntgevels op de Groote Markt, tot voor het massieve torendeurtje onderaan de
sombere massa van den naar den sterrenhemel opbonkenden St Romboutstoren.
Want Herman Baccaert heeft over dit bezoek een stuk geschreven dat in Vlaamsche
Arbeid werd gepubliceerd en dat tot de schoonste bladzijden behoort die van hem
bekend zijn. Ik heb deze feiten in hunne aangrijpende tegenstelling hier willen
herinneren als een
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typisch voorbeeld van het Noodlot dat zoo vele Vlamingen, die in een
beter-georganiseerden Staat tot roem en eer zouden gekomen zijn, in het verderf
heeft gestort. Het voorbeeld van Herman Baccaert is er een van de meest sprekende,
de geweldigst ontroerende. Want het is de kerker die den kanker in zijn jong en
krachtig lichaam heeft doen woekeren en hem schier van de gevangenisbank op de
baar heeft geworpen.
Die man was geen misdadiger en verdiende niet dat lot. Op hetzelfde oogenblik
dat de rechters hem veroordeelden voor defaitisme verscheen zijn laatste boek Peter
Benoit dat een nobele daad is van nationale verheerlijking. Dat hebben zijn rechters
niet geweten. Maar dat alleen moesten zij weten. Wat hij al of niet gezegd heeft over
den val van Verdun was van geen belang maar wel het werk van een heel leven
waarmee hij, naar zijn beste kracht, het Vaderland gediend had en over het graf nog
dient.
*

**

Dr Herman Baccaert was mijn vriend, niet een vriend van elken dag, wien men alles
toevertrouwt, van wien men alles weet. Neen wij zagen elkaar maar zelden, maar ik
kende hem en hij kende mij, ik wist hem te leven en wanneer wij leven denken wij
onbewust dat het voor eeuwig is en wij ervaren pas bij den dood dat wij elkaar meer
hadden moeten zien en meer dingen hadden moeten zeggen. Maar het is te laat en
wij hebben niets meer dan de herinnering van de enkele stonden der zeldzame
ontmoetingen.
Ik gedenk nu weer den tijd dat hij nog college liep te Leuven. Ik zie hem nog met
zijn wilden kroeskop, waarop geen hoed in evenwicht kon blijven, door de straat
hollen naar het station toe om na de lessen toch zijn trein voor Mechelen niet te
missen. Want hij reisde elken dag heen en weer. De panden van zijn open jas vlogen
hem achterna. Hij droeg zijn boeken onder den arm in een versleten wasdoeken
porte-feuille en was gewoonlijk omstuwd door een bende Mechelaars, zijn kameraden,
die soms wel, als in een wedren met hindernissen eene stoepvagende meid over 't
lijf liepen. Het was de tijd dat hij aan zijn proefschrift werkte: Emanuel Hiel, zijn
leven en zijn werk, waarmee hij als doctor in de germaansche philologie promoveerde
en dat in 1909 door de Nederlandsche Boekhandel werd uitgegeven.
Ik gedenk nu ook weer een dag dat ik, student nog, sprak op
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eene vlaamschgezinde vergadering te Dendermonde. Over de honderden hoofden
heen in de met tabaksrook vervulde zaal had ik het zijne erkend met de hoogopstaande
kuif, de glimmende brilglazen en de zwarte neerhangende snor, naast de vaalbleeke
figuur met de lange sluikharen van den liedjesdichter en landschapschilder, Herman
Broeckaert. Hij rookte uit een groote meerschuimen pijp met langen steel en zei af
en toe wat tot zijn vriend. Heel den duur van mijn betoog bleef mijn oog op hem
gevestigd alsof ik voor hem alleen hadde gesproken en zijne instemming alleen
verwachtte. Hij was eene verschijning die uitstak boven den drom.
Wanneer ik hem laatst zag te Antwerpen op de vergadering der Vereeniging van
Vlaamsche Letterkundigen die hij, als secretaris, nog bijeengeroepen had, voelde ik
zijn hand klam en kil van koorts-zweet in de mijne. Toen hij neer zat op het podium
tusschen de andere literatoren, Em. de Bom, Lode Baekelmans, Jules Persyn, Alfons
Sevens, Hubert Melis, was zijn was-bleek gelaat als dat van een spookverschijning
die niet meer onder de levenden hoort. De dood had hem reeds geteekend voor de
laatste reis, maar het was bijna sinister om aan te zien hoe hij tegen het
onoverkomelijke vocht en nog met vaste stem zijn verslag over de lange oorlogsjaren
voorlas.
***
Het is geen louter toeval dat Herman Baccaert zich met die romantische figuren
uit de Sturm und Drang periode der vlaamsche beweging, Em. Hiel en Peter Benoit
heeft bezig gehouden. Hij voelde zich door aard en afkomst, meer dan iemand anders
in Vlaanderen, geestelijk verwant met dat verouderd geslacht. In zijn uiterlijke
verschijning ook had hij iets van het onverzorgde dier vroegere artiesten. Het
modieuse en cosmopolitische van de jongeren was hem vreemd gebleven.
Maar een daad van piëteit mag het heeten dat deze hooger begaafde, deze
akademisch gevormde zich bezig hield met het ruwe werk van een voorganger zonder
opvoeding, zonder verfijning, die als een bard uit oude tijden de elementen bezong
of als een teergevoelige rederijker schwärmde met de Lente, de sterren, de zon, de
nachtegalen en de schoone meisjes. De figuur van Emanuel Hiel heeft hij op haar
plaats gezet in onze letterkundige ontwikkeling en hare juiste waarde bepaald. Het
is eene afgedane taak in den grooten arbeid onzer cultureele geschiedenis.
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Het aanzienlijke boekdeel dat hij aan Peter Benoit gewijd heeft is meer van
documentarischen dan van esthetischen aard. Ten koste van onvermoeibare
opzoekingen heeft hij hier het volledig materiaal verzameld dat de bron zal blijven
voor al wie tot het diepere kunstenaarswezen van den grooten Vlaamschen musicus
wil doordringen. Het is een taak voor Lodewijk Ontrop om het werk van Herman
Baccaert op esthetisch gebied voort te zetten. Niet dat hij zelf daartoe onbevoegd
zou geweest zijn: hij was muzikaal geschoold. Hij studeerde onder Fontaine op het
Antwerpsch Conservatorium en onder Tinel en Desmet op het Lemmensgesticht te
Mechelen. Zijn prachtig bariton-orgaan gaf hij mild ten beste op de liederavonden
voor 't volk over heel het Vlaamsche land. Hetgeen hij schreef in D.W. en B. over
Onze Vlaamsche Volksliederen bewijst dat hij den grondslag kende der
nationaal-vlaamsche muziek. Maar de tijd is hem te kort geschoten en wat hij deed
voor de nagedachtenis van den Vlaamschen meester heeft den weg gebaand tot de
meer verleidelijke taak zijner schoonheidsbepaling.
*

**

Ondanks zijne romantische verwantschap stond Herman Baccaert toch met beide
voeten in den nieuwen tijd. In 1913 publiceerde hij in dit tijdschrift in samenwerking
met Cam. Poupeye een grondige studie die hij, zeer bescheiden, noemde Enkele
beschouwingen over Moderne Kunst. Hij had toen reeds een juisten kijk op de
desorganisatie en de anarchie in de kunstvoortbrengst der XIXe eeuw en op het
doodgeboren werk van kopiisten en archeologen. Hij zag hoe de vernieuwing
aarzelend nog gebeurde langs den weg der kleinkunsten en den rol dien Ruskin en
William Moris in die richting speelden, tot schier in alle landen van Europa een
streven waar te nemen viel om uit de begane paden te geraken en een nieuwen stijl
te verwezenlijken. In België wees hij op het belang van mannen als Hankar, Horta,
Henri van de Velde; in Holland op architecten als Berlage, Jos. Cuypers, Walenkamp
en den decorateur Thorn Prikker, op moderne nijverheidsinrichtingen als 't Binnenhuis,
de Woning, 't Modelhuis; in Engeland op den nieuwen cottagebouw van Baillie Scott,
Voisey en Mackintosh. Hij kende het werk van Richardson, Lafarge, Tiffany in
Amerika, van Gerhard Munthe in Noorwegen, van Nyrop in Denemarken, van
Gesellins Lindgren, Saarmen in Zweden en Finland.
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Herman Baccaert was niet alleen criticus maar ook dichter en zelfscheppend
kunstenaar. In de verzen en prozaverhalen die van hem verspreid liggen in Vlaamsche
Arbeid en andere tijdschriften leeren wij den licht ontroerbaren mensch kennen die
week werd ‘bij 't dalen van de eerste lentegoedheid’. Veel van wat hij bedroomde
bleef onverwezenlijkt of fragmentarisch zooals de verzameling schetsen ‘op
armbezoek’ waarvan alleen Het Jubelfeest in dit tijdschrift verscheen. Het zou kunst
geweest zijn ten behoeve van het volk en gesproten uit het volk zelf. Het eenige
voltooide verhaal van zijne hand verscheen in D.W. en B. onder den naam
Onweerbaren en werd in 1911 onder den titel van Langs den Waterkant door de
Nederl. Boekhandel uitgegeven. Het is een verhaal uit het leven der speldenwerksters.
Er leeft eene eigenaardige Mechelsche stemming in dat boekje.
Toen wij dezen jongen schrijver op 22 Juli l.l. naar het kerkhof droegen langs het
paleis van Margaretha van Burgondië, den weelderigen renaissance gevel van St
Pieterkerk, en de verbrokkelde zwart-gele steenen van St Romboutscollege, waar hij
studeerde, terwijl daarginder boven de huizen de Sint Romboutstoren uitstak en met
zijn beiaard onverschillig een liedje zong, toen dacht ik op al het moois dat hij nog
had kunnen maken met die stad van zijn hart waarvan hij het volk en de steenen
kende en de aardige wending van het minste kleine straatje.
Sedert 1909 was hij redacteur van dit tijdschrift. De geestelijke gemeenschap die
hier sedert 1905, dat is nu bijna zestien jaren, aan het woord is en steeds in voeling
bleef met alles wat er met den dag leeft en roert in Vlaanderen, zal dezen edelen
arbeider die vòòr den tijd het werk moest laten liggen niet vergeten en zijn taak
voortzetten.
Jozef Muls.
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Evangelie-zang
STEMMER van alle harten die dichter zijt,
volmaakt mens, maar priesterlik gewijd,
niet langer de lier bespannen met rilde draden van zomerregen
die verluiden de stemmingszang lief en leed.
Haar beroerden prikkels uitgezonden door de verste planeet
en in deze trilling ligt de toonaard aangegeven
waarop straks de mensheid machtig Halleluja inzet,
jubeling die de noodbazuin van de aartsengelen overstemt
en Adam, ontvoogd uit zijn erfzonde,
de weerkeer naar het nieuw Paradijs zal verkonden.
Euritmie in het Al,
doorvroet ons de steigering van oerkrachten,
staan wij omsingeld in 't stormender hand beleg der gedachten,
hij, die het ruwerts der aandriften inprent een goddelik gehalte,
elk idee reinigt in de ideaalgestalte,
is luchtpassagier wie de hemelvaart toebehoort,
strekke dit vers hem tot paspoort.
Niet het waanwijs credo der schriftgeleerden is mijn belijdenis;
zie je de sierlike arabeskkringen, die een vluchtige zomervogel schrijft
die wondertekens te lezen, hun zin te bevroeden op de lucht
voert dieper dan kennis,
dieper dan wijsheid.
Alle verschijnselen rond mij, zichtbaar en vroom te betasten,
hebben het godmysterie openlik onthuld
Wie zich met smaad en odium deemoedig laat belasten:
een hemelgift daalt als een zegen op zijn schone schuld.
Lichtzoen der eeuwigheid die ik heb ontvangen,
ogen met sterreglans doorpereld.
Wijdingsvol hef ik mijn handen ter zalving over de zo duistere wereld.

13 April 1920.
Viktor J. Brunclair.
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Robert Hugh Benson
ROND de nagedachtenis van Robert Hugh Benson een geestelijke lauwer van ernstige
vereering; niet fatsoenshalve van literator tot literator, maar omdat hij een ethisch
romancier was met roomsche confessie die niets geschaad heeft aan de zuivere
literatuur; trouwens wel het tegendeel; roomsche ethika was gedurig aan in zijn
romans een bron van menschelijke schoonheid. De incidenten van tragisch leven bij
hem zijn immer het sterkst emotionneel waar het conflikt godsdienstig is en het
geheim van dood en leven aanraakt; geen roman van hem of hij is
godsdienstig-conflictueel; de coulissen zijner inwendige tragedieën hebben telkens
ononderbroken perspectieven op eeuwigheid, hel en hemel; geen anecdote of zij
gebeurt dichtbij de voeten Gods en geen menschelijke hartstocht of hij wordt
aangeademd door het Credo des geloofs. Bovendien is zijn fijne psychologie - al is
in Zuid-Nederland tegenspraak daarop - steeds het bloed dat elk roman dooraderd,
want: zijn menschen nooit kunstmatige ledepoppen. De menschen in zijn romans
bewegen altijd op reeelen bodem zelfs dan wanneer deze historisch of fictief is; de
werkelijkheid wordt daarbij een engelsche atmosfeer, doordrenkt van internationale
visioenariteit en algemeen kerkelijk ziels-leven. In zijn historische romans b.v. is de
oude werkelijkheid aan te voelen als een engelsch Westminstergobelijn en de
confessionneele tragedieën als XVIde eeuwsche chronijken; de rook der brandstapels
ruikt naar het verbrand vleesch der martelaren, gewoon-weg als turf in een hollandsch
dorp en de Bijbel leest men doorheen de psychologie zijner historieele personnagies.
De ‘atmosfeer’ is telkens onontkoombaar; elk individu als wezenlijkheid
doordringend-echt, de gebeurtenissen groeien uit-een-stuk chronologie en hun
levensvlak - men voelt het - hoewel nationaal-engelsch, strekt zich uit:
europeesch-humanistisch met katholiek-ethisch aspect.
Aan den overkant van dit inzicht beweren critici de bederfelijkheid van moralisme
in elke kunst en beschuldigen confessie-tendenz als daarvan een moordenaar. Ten
slotte niet veel meer dan anti-katholieke ‘theorie’. Het concreet geval van een
romancier als Benson is de stelligste apologie van onze meening, nml. dat ethiek als
moreel levenselement een veel dieper, ja, intenser aanraking
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geeft met de kern van het menschelijk leven dan welke ‘art pour art’ ook, omdat
ethiek - niet ‘in abstracto’ maar als ‘anima naturalis’ - eigenlijk blijken moet het
‘leven’ zelf te zijn. En ziedaar waarom het menschelijk leven een doodgewoon
uitzicht verkrijgt met verlaagden horizont wanneer men er de religieuze ethiek
uitsnijdt: het godsdienstig conflikt waarrond Corneille en Racine hun stijl drapeerden
wordt eenvoudig teruggeleid tot de ‘Histoires naturelles’, wier positieve schoonheid
het moreel-religieus conflict buitensloot.
En nu leest het nederlandsch publiek weer twee Benson-romans ‘Een
Gevoels-mensch’ en ‘De Kluizenaar’, die zoo pas in vertaling verschenen(1). De eerste
roman is van allermodernste werkelijkheid met een atmosferischen achtergrond van
engelsch landschap en engelsche stad. De anti-ethieker Willem Kloos - wiens theorie
hierover het werkelijk leven voorbijloopt - zou na lezing moeten ervaren dat de
verbeeldingsartiest Benson altijd vatbaar gebleven is voor de werkelijkheden,
‘nonobstant’ zijn roomsche ethika waarvan de ‘tendenz’ - willen we deze liefst
‘dynamiek’ heeten? - slechts anti-artistiek ‘schijn-leven’ moest produceeren. Welke
norm toch bepaald een bizarre persoonlijkheid als Christoffel Dell, die keurige fat
en onaannemelijk ‘poseur’, met een stukje fijn Christus-goud in zijn hart? En priester
Dick Yoland? En Mtr. Rolls? De innerlijke bewogenheid der twee laatsten vindt
steeds het ‘leidmotief’ in oer-katholieke redens; het is haar geestelijk uitgangspunt.
Geen enkele a-moreele of diletantische handeling: hun zielstoestanden zijn christelijk
en hebben zonder verzuim een ethisch doel te bereiken in Christoffel Dell, het moreel,
philosophisch en diletantisch war-hoofd dat koketteert met de edelste gevoelens en
onoprecht blijft. Gansch het conflict behoort tot een ‘wereldvraag’ dat destijds de
‘Nieuwe Gids’ ontweek door christelijke ethiek als anti-artistiek element uit te
schakelen; dit verwerpen der christelijke synthese deed de ‘Nieuwe Gids’ aan
bloedarmoede sterven. Hun meest ethische artiest, nml. Frederik van Eeden werd
juist dààrom het meest door de andere Nieuwe Gidsers gescholden, maar moet hen
straks uit moreele kracht overleven; immers het succes van zijn ‘Kleine Johannes’
is minder een artistiek dan een moreel en philosophisch: het ethisch gewaad

(1) Het Nederlandsch Boekhuis, Tilburg.
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van een ‘mysterium mundi’ dat alle ‘schöngeister’ overleeft, zelfs wanneer van
Eeden's wijsgeerigheid voor de christelijke norm onaannemelijk is.
Dat een priester-romancier als Benson weer van een sterk moreel-philosophisch
standpunt uit is gaan schrijven en wél nog midden in het ‘signum contradictionis’
over zaken van zonde, schuld, dood en leven, vermindert dus de bevoegheid van
critici die hun individualisme uit elke religie-ethiek hebben bevrijd. Trouwens blijkt
het dat zedelijkheid en elke deugd, als ‘milieu ambiant’ des levens een zeer
aandoenlijke schoonheid scheppen; het is daarenboven een apologie van zijn God
en Robert Hugh Benson autobiographeerde Hem in de tragisch-sociale zielstoestanden
der menschen. Aldus bij Benson weêr: kunst een middel in de gemeenschap om deze
tot God terug te brengen. Kunst, de groote kunst, is erfzondelijk heimwee naar het
verloren paradijs; de artiest-enkeling is in die richting het gevoeligst instrument der
menschengemeenschap namens wier ‘sehnsucht’ hij schoonheid voortbrengt. Is niet
elke goede kunst de schoone uitdrukking der zedelijke verhouding van den mensch
tot God? De som dier verhoudingen levert een esthetische documentatie over de
‘wereldvraag’ die vooraf een godsdienstig-moreele en philosophische blijft; gaat
daaruit tegenstelling met de christelijke norm dan volgt onmiddelijk het conflikt
waarop Benson gansch zijn romantische kunst bouwde. Uit het wezen van katholieke
wijsgeerigheid ontstond dan ook de roman-kunst van Benson en, méér dan Ruskin
bedoelde, die ‘de verheffing of verdediging van het menschelijk leven’ als het
onderwerp der ‘great arts’ beschouwde, schreef Benson zijn romans om de verheffing
en de verdediging van zijn God onder de gemeenschap.
We staan ver van Van Deyssel wiens kunst was een a-moralisme antipodisch aan
elke godsdienstige ethiek; zijn ‘Adriaan’ is gestorven aan naturistische
scrupules-zonder-meer; tientallen moreele personnages uit Benson's romans leven
straks een ‘eeuwigheid’ omdat ze door hun aard van ‘edele menschelijke wezens’ Ruskin beweert het - ‘the highest thing that art can do’ bereikten. Christoffel Dell
als ‘gevoelsmensch’ is, na zijn inwendige vermorzeling, zoo een hervormd, edel
mensch. Moest Chris niet ‘zijn leven verliezen om het te winnen’? Moest hij niet
‘sterven als het tarwegraan om vrucht te dragen’? En is het
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geen christelijk privilegie gehaat te worden door een bemind meisje zonder zijn
hoogeren glimlach te verliezen?
De keurige dandy Chris die zijden sokken draagt en een schitterend knijpertje aan
zijn das, die proeft en geniet van eigen tegenspoed en zelfs een ‘rol’ speelt midden
zijn zielsrampen, deze literaire farceur waarvan wij in een ‘decadent Vlaanderen’
gelijksoortige exemplaren ondervinden, dit diletantisch jongmensch wordt als een
kleurige zeepbal stuk geprikt door de katholieke ascese van Mtr. Rolls. ‘Mettons le
marteau dans les théories, les poétiques et les systèmes’: de christelijke ethiek als
levenselement vernietigt noodzakelijk elk diletantisme dat rechten doet gelden op
het leven. Benson heeft dien vroolijken gloed ontstoken op den
engelsch-anglikaansche hemel en onze oogen blijven ervan verlicht. Christus is nog
het Centrale Wezen, ook in de literatuur.
Karel van den Oever.

Avond
DIT is de tijd dat de danseresjes
met korte pasjes naar de Dancings gaan.
Dit is de tijd dat de sprookjesprinsesjes
met groote oogen te droomen staan.
Dit is de tijd dat de werklui keeren
op zingende fietsen naar 't wachtend maal.
Dit is de tijd dat de jochies leeren
van ouwe grootmoe een vreemd verhaal.
Over de stad en de wereld gaan dansen:
de lichten van hemel, de sterren der aard,
jubelreklamen aan wolkentransen.
Rust keert terug als een stokoud paard...

W. van Dingen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

263

Kronieken
Nederlandsche letterkunde
Cyriel Buysse voor Vlaanderen
ZOO ALS HET WAS...
Nygh en Van Ditmar, R'dam 1921.
WIJST de opmerkelijke opdracht van dit boek: ‘aan mijn zoon, die Vlaanderen kent,
die den geest van Vlaanderen begrijpt, die Vlaanderen liefheeft’ op een kentering in
Buysse's gevoel voor de Vlaamsche gemeenschap? Gaarne zouden wij achter die
woorden het verlangen vermoeden dat eenmaal even veel van den auteur zelf zou
mogen getuigd worden. In elk geval staat het reeds vast dat de versnelde evolutie
van de Vlaamschgezindheid in de laatste periode invloed zal oefenen op de
waardeering van zijn werk en de kultuurbeteekenis er van zal verdiepen. Als Buysse
nu eens zelf met een royaal gebaar van eenvoudige rechtvaardigheid de andere helft
van den weg wilde afleggen, komt misschien alles nog in orde met den ‘Vlaamschen
kop’ dien hij voor zich opeischte in het vaderlandsch Pantheon...
Franskiljon, vrij bekrompen antiklerikaal, schrijver van naturalistische boeken
waarin het ‘schoone Vlaamsche volk’ der flaminganten aardig op een zwijneboel
ging gelijken - neen, om populair te worden had Buysse het eenigzins anders aan
boord moeten leggen. Doch nu de politieke antithese haar brandende scherpte verloren
heeft, gaat ons het begrijpen dat veel doet vergeven wat makkelijker af. Buysse
verklaarde eens aan d'Oliveira ‘... ik ben heelemaal niet een vriend van de clericalen.
Die hebben telkens veel aan mijn werk af te keuren gehad en van hen heb ik een
geweldige tegenkantig ondervonden’. Hij mocht zich daarbij wel even afvragen of
hij dit verzet niet een beetje geprovokeerd had. Maar we kunnen vermoeden dat het
vermengen aan beide zijden van godsdienstige motieven met politieke
nevenbedoelingen eenige schuld zal hebben aan de anti-religieuze hatelijkheden die
Buysse's werk geestelijk en ook aesthetisch precies niet op hooger plan getrokken
hebben. Als men het nu eenmaal aan den stok had met een pastoor wiens politieke
ideën niet bijzonder sympathiek aandeden, was de verzoeking zoo heel dicht bij om
ook de religie door de moddersloot te sleuren. Nu de jongere, demokratische clerus
al zooveel goed gemaakt heeft van wat kasteel-gezinde pastoors in sociaal opzicht
misdeden, moet Buysse al niet veel verder de stof zoeken voor een roman die de
schoonheid van een eerlijke daad zou krijgen. Kan evenveel
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gezegd worden van de volksgezindheid zijner verlichte medeleden der ‘Association
flamande pour la vulgarisation de la langue francaise’?
Van Buysse's anti-vlaamsche uitlatingen is anders niet veel meer overgebleven.
Ze ademden te zeer persoonlijke verbittering om letterlijk aanvaard te worden. En
zijn werk blijft een waardevoller getuigenis van de geestelijke en zedelijke
verwildering in Vlaanderen, waaraan de verfransching voor een goed deel de grootste
schuld heeft.
En nu nog: Buysse's naturalisme... Hier zal de evolutie der politieke mentaliteit
andere gewichten in de ethische schaal leggen dan vroeger kon gebeuren. Want toen
Pater Stracke zijn ‘Arm Vlaanderen’ schreef bleek er wel iets veranderd. Het beeld
dat hij van Vlaanderen's geestelijk verval gaf was weinig meer geflatteerd dan
Buysse's ellendefresco's. Het verband tusschen den nood der zielen en de verbeesting
der lichamen, tusschen Vlaamsche en sociale beweging werd er voor goed in
vastgelegd. Al straalde er nog zoo schoon de ethische bezieling door, velen waren
in stilte geërgerd over dit pijnlijk pessimisme. De Vlaamschgezinden hadden nu
eenmaal uit de romantische periode een pastelkleurige voorstelling bewaard van de
Vlaamsche toestanden, die hun politiek quietisme moest verrechtvaardigen. De
Vlaamsche beweging bleef het met de klein burgerlijke idylle houden.
De Vlaamsche literatuur zondigt op vele bladzijden door een afschuwelijk
aestheticisme: men verheerlijkt de vredige schoonheid van kantwerksters, maar aan
haar hongerloonen denkt men liever niet. Ondanks Zetternam's baanbrekende daad.
Als het opkomend socialisme met felle antithesen de wantoestanden afschildert, doet
de flamingantische kleinburgerij verontwaardigd: zoo erg is het goddank met ons
‘schoon Vlaamsch volk’ niet gesteld! De Vlaamsche beweging heeft het sociale feit
weggeloochend. Het socialisme is dan ook eigen wegen gegaan, en in weinige jaren
tot een politieke en ekonomische macht uitgegroeid, waarbij de honderdjarige
Vlaamsche beweging als een vrij onnoozele rederijkers-liefhebberij aandeed. De
flaminganten, die geloofden dat ze er boven op waren als ze het eerevoorzitterschap
hunner vereenigingen door een voornaam personnage konden doen aanvaarden, en
in de verkiezingsperiode daarvoor gaarne het vuil werk deden der reaktie, moeten
maar niet te zeer verontwaardigd afgeven op de ‘biefstukkenpolitiek’ van het
proletariaat. Wie heeft er eigenlijk schuld aan dat de sociale opstanding heelemaal
buiten de Vlaamsche beweging om gebeurd is? Te elfder ure draaiden we bij.
In het verzet tegen Buysse's naturalisme onderscheiden we nu veel duidelijker de
ethische bezwaren tegen de immoraliteit van sommige bladzijden, die ook daarom
aesthetisch niet goed te praten zijn, en de veel minder sympathieke klein-burgerlijke
eergevoeligheid, die van de sociale wantoestanden, waaronder ze zelf te lijden had,
niet wilde hooren
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gewagen. En op dit punt heeft de jongere generatie tegenover Buysse wat goed te
maken. Het verschijnen van zijn jongste boek met den suggestieven titel ‘Zooals het
was...’ gaf er gereede aanleiding toe.
In het intervieuw voor ‘De Jongere Generatie’ heeft Buysse erkend dat hij niet
van vooropgezette ideën uitgaat, maar onbewust zijn kunstenaars-drang involgt. Zit
er dan geen prachtige justice immanente in het instinktief grijpen van dezen
nijveraarszoon en kasteelheer, als hoofdmotief van zijn grootsch werk, naar de sociale
ellende door de kaste waartoe hij behoort veroorzaakt? Laat hem dan maar eens met
asphalt-kleuren schilderen. Het kan geen kwaad dat de groote schaduwzijde van het
Vlaamsche landschap, waar onze literatuur zoo angstvallig over heen keek, wat meer
aandacht krijgt. Vaak moet de trein in de melaatsche achterbuurten der grootstad wat
vertragen vóór hij het pralerig station binnenstoomt. Gelukkig: want van die wijken
worden geen Ansichten uitgevent. Moet de Vlaamsche literatuur misschien altijd
pallieteren? Laat Buysse u maar eens even meenemen naar de olieslagerij van meneer
De Beule, waar 12 uur gewerkt wordt per dag en maar twee-vreugde-oogenblikken
wat licht brengen in de benauwde atmosfeer: de morgend- en avondborrel die
rondgaat...
‘De laatste uren waren dikwijls dof-zwaarmoedig. De avond daalde, grauwe
schimmen slopen onder de lage, bruine balken, en door het bulderend dansen van de
heien en het wentelen van het vliegwiel in de machinekamer heen zagen zij, met een
soort doffen weemoed in hun moede oogen, het rijke glanzen van den rooden
westenhemel achter de schoone, donkerende kruinen van den lusttuin. Weldra kwam
een der werkvrouwen de lichten aansteken, gewone petroleum-lampen, die smeulden
en walmden en wier gele vlam in 't dansen der heibalken mededanste. En dan kreeg
alles iets leegs en ijls, alsof het in 't onwezenlijke van een nachtmerrie gebeurde. De
groote, zware plettersteenen tolden met vettige glanzen rond in een wonderlijk
elkaar-nahollen zonder ooit elkander in te halen; de heien gingen op en neer in een
soort spokendans; en de fornuizen die in matten nagloed langzaam uitdoofden, leken
op stervende bivak-vuren van een verlaten kamp.’
Een minder slordig auteur zou de lange reeks arbeidersportretten wel in het verhaal
verwerkt hebben, maar omdat al deze typen het merkteeken van ‘arm Vlaanderen’
dragen, boeien ze toch weer door hun raakheid. Analphabeten die nooit weg weten
met hun schrale woordenlijst en dan maar een idioot en alleszeggend ‘Oajoaik’
bulderen, of bij elke gelegenheid met zinlooze stopwoorden ‘Fikandoezen’.
Tegenover den uitschietenden baas kennen ze maar doffe gedweeheid. Doch als
het op syndikale samenwerking aankomt, is de kuddegeest er uit en hun eigenzinnige
pessimistische kijk op de sociale mogelijkheden, maakt samenwerking onmogelijk.
De meesten vinden in alcohol den
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laatsten troost der verdooving. Pierken alleen denkt wat zelfstandiger Hij haalt zijn
wijsheid uit de dagelijksche lektuur van een socialistisch krantje. Langzaam arbeidt
hij aan de sociale bewustmaking der arbeiders. In weinige bladzijde geeft Buysse
een beeld van de opkomst van het socialisme in de Vlaamsche plattelandsindustrie.
Leg naast zijn sobere beschrijving van de openluchtmeeting b.v. Camille Lemonnier's
valsche sentimentaliteit uit ‘Le vent dans les moulins’, en dan wordt u de
onbetrouwbaarheid van de Fransch-Belgische letterkunde als spiegel van Vlaamsch
volksleven volkomen duidelijk. Na jaren propaganda komt het eindelijk tot een
algemeene werkstaking. Pierken eischt den 10 urendag en een kleine loonsverhooging.
Maar op het gerucht dat de werklieden als lotsverbetering 2 borrels genever meer
per dag zouden krijgen, gaat de kudde beschaamd en gedwee weer terug aan het
werk...
Maar aan den overkant der sociale barikade is het al niet veel zonniger. Want
Kristus oordeel over de Farizeërs treft ook de verfranschte bourgeoisie in Vlaanderen:
zij hebben den sleutel der kennis weggenomen en zelf zijn ze er niet binnen gegaan.
Triphon, de 23 jarige zoon van De Beule, groot en vet, met een rooden opgezetten
kop en uitpuilende blauwe oogen, heeft na onvoltooide studies de kostschool verlaten
en helpt nu wat op de fabriek. Hij kan wat fransch praten maar verder gaat z'n wijsheid
niet. Z'n bibliotheek bestaat uit een tiental zeer schunnige Fransche romans, die hij
's avonds op z'n kamer leest, soms. In de vereenzaming waarin de hoogere burgerij
van het dorp zich opgesloten houdt, verveelt hij zich gruwelijk. Er is eigenlijk maar
een oogenblik van spanning in zijn leven: elken morgen terwijl z'n hond ratten opjaagt,
ligt hij op den fabriekszolder hevig het oogenblik te beloeren waarop een der
werkmeisjes te verstellen zakken komt halen, en als het de mooie Siednie is... Dat
gescharrel loopt ellendig af voor het arm meisje: met een briefje van twintig frank
wordt ze naar huis gezonden. In het dorp wordt wel wat geginnegapt, maar de
bourgeoismoraal zal Triphon pas uitstooten als een duistere gewetensdrang hem op
een donkeren avond weer naar Sidnie zal toedrijven om goed te maken wat hij
verkeerd deed. Triphon's animaliteit wordt langzaam door berouw tot liefde gelouterd
en in het kleine arme huisje alleen zal hij zich nog gelukkig voelen. Hij gaat iets
vermoeden van de schoonheid van een noeste levenstaak. Maar blijkbaar is het Buysse
te benauwd geworden bij dezen zedelijken opgang en uit de vrees nu ook eens een
‘veredelend’ boek te schrijven heeft hij Triphon's evolutie, die eenheid van groei
moest geven aan zijn boek, maar gauw op een dood punt laten verzanden. In het
derde en laatste deel wordt over heel het geval niet meer gesproken, tot groote schade
der kompositie.
Literair valt er op het boek nog heel wat aan te merken en te bedillen. Motieven
uit zijn vroeger werk blijken clichés die veel van hun scherpe
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observatie verliezen bij de herhaling. In het eerste boek wil de vertelling maar niet
vlotten. Slordig worden steeds dezelfde details gegeven. Hoe dikwijls b.v. zouden
die honden elkaar ‘als vreemden’ berieken? Dat eeuwig gefikandoes werkt op de
zenuwen en de typeering der arbeiders wordt ten slotte door herhaling van hetzelfde
motief een beetje onwaarschijnlijk. Vermoeide observatiegeest?
Maar het was ons alleen om de ethische beteekenis van Buysse's werk te doen die
meer dan een negatieve is, en door sociaal medelijden zelfs heel wat zwaarder gaat
wegen dan... neen, wij zouden hier bijna de heele bibliographie onzer letterkunde
mogen overschrijven.
1 September 1921.
W. Meyboom.

Italiaansche letterkunde
Papini
‘STORIA DI CHRISTO’ door Giovanni Papini.
Firenze, Vallechi; edit. 1921.
ITALIË is het land der verrassingen. ‘De landverrader’ Giolitti, (lezing van 1915),
wordt vijf jaren later de groote man van de Italiaansche politiek. Terzelfdertijd schrijft
Giovanni Papini een boek van geloofsmoed en vroomheid. Verbazing en wantrouwen
van hen die zijn verleden kennen. ‘Is hij het niet, die te Jerusalem verdelgde, wie
dezen Naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij ons gebonden zou
brengen voor de opperpriesters?’ Aldus de Damaskener Christenen over den Paulus
geworden Saul. Wanneer de verfijnde estheet, die, ademend in de atmosfeer van het
Firenze der Renaissance, met vlijmende spot uiteenrafelde al wat aan geloof en
vroomheid herinnerde, aan een ‘Leven van Jezus’ begint, wordt het tijd alarm te
slaan. Het was een valsch alarm. De haat was slechts onbewuste liefde. Er is weer
eens een incident geweest op den weg van Damaskus.
Levensmoeheid heeft hier geen rol gespeeld. Jörgensen boog het hoofd voor de
Leer die hem de rust waarborgde; maar Papini is er van overtuigd, dat hij zich moet
voorbereiden op een strijd, heftiger en hartstochtelijker nog dan te voren. Dit boek
is een oorlogsverklaring aan het heele komplex moderne levensbeschouwingen, die
den Christus trachten uit te schakelen.
Tweede verrassing. In de tijden waar echtbreuk en misdaad noodzakelijke
bestanddeelen zijn van romans en novellen; in het land, waar het grootste publiek
enkel romans en novellen leest, werden van dit boek met 139 hoofdstukken en 600
bladzijden, ca. 40.000 exemplaren verkocht. Een bibliografisch sukses van niet
geringe beteekenis.
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Het pleidooi van Papini ten voordeele van den Grooten Miskende, is één schittering
van welsprekendheid, verbeeldingsgloed, meeslepende hartstochtelijkheid. Ieder van
die kleine hoofdstukken (5 of 6 bladzijden) is een letterkundig meesterstuk. Vlijmende
ironie, stralende geestdrift, grondige kennis, dichterlijke fantasie, niets ontbreekt er
om belangstelling en geestdrift in het warmbloedige Zuiden te wekken. Elders ook?
Wie blijft er ten slotte onverschillig bij dit stuk levenstragedie, waarin wij allen een
rol hebben te spelen?
De vurige aanroeping, in het laatste hoofdstuk, is een lens waarin al de
gedachtenlijnen van deze zeshonderd bladzijden, als lichtstralen gebundeld worden.
‘De groote proef loopt naar het einde. De menschen die zich van het Evangelie
verwijderden vonden verwoesting en dood. In onze wanhoop hebben wij voortaan
alleen hoop op uwe wederkomst. Indien Gij niet komt wekkene zij die slapen
neergeslagen in de stinkende modder van onze hel, dan beteekent dit dat de straf
voor ons verraad nog te kort en te licht was, en dat Gij den loop Uwer wetten niet
wilt veranderen. Uw wil geschiede nu en altijd, in den hemel en op de aarde.
Maar wij, de overblijvenden, wij verwachten U. Wij verwachten U iederen dag
ondanks onze onwaardigheid. En al de liefde die onze ontredderde harten nog kunnen
geven, is voor U, den Gekruisigde, die voor ons gekweld werd, en Die ons nu kwelt
met al de macht Zijner onverbiddelijke liefde.’
Dit is meer dan litteratuur. Met de litteraire behaagzucht van den Papini, die van
de ontdekking van een treffende, een pragnante uitdrukking, een heele week genieten
kon heeft het niets te maken. Het is een boek van oprechte en intense liefde en tevens
het werk van een letterkundig genie van eerste gehalte. Bestemd om wereldlitteratuur
te worden. Het spoedig verschijnen van een Nederlandsche vertaling zou zeer welkom
zijn.
G. Berg.

Wijsbegeerte
Een overzicht der hedendaagsche wijsbegeerte
M. de Wulf. - Précis d'Histoire de la Philosophie. (Louvain, Institut
supérieur de philosophie).
DE Psychologie staat op het kruispunt der wijsgeerige belangstelling onzer dagen.
De wetenschappelijke bedrijvigheid van den mensch wordt vooraf nagegaan in het
delicate raderwerk van de werkende hersenen; en vermits alle menschelijke handeling
óok den onvermijdelijken invloed ondergaat van het organisme, waarin het zich
afspeelt,
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wordt daarheen, in eerste instantie, de opmerkzaamheid gericht. In alle der takken
wetenschap vindt men die psychologische methode terug: baanbrekend was de invloed
in de economie, de taalkunde en de geschiedenis.
Op de grenzen van philosophie en experimenteele wetenschap is de
psycho-physiologie komen te staan en de proefondervindelijke onderzoekingen der
psychische gegevens hebben burgerrecht verkregen op alle universiteiten van Oude
en Nieuwe Wereld. Toonaangevend werkten de scholen van Leipzig (Wundt) en
Wurzburg.
Onder de zielkundige problemen staat vooraan de Kennistheorie. Het critisch
formulisme van Kant heeft het volle licht op de criteriologische vraag laten vallen
en het bepalen der grenzen van ons kenvermogen zou voortaan alle wijsgeerige studie
voorafgaan.
Van deze voorliefde voor de Psychologie heeft wellicht de Metaphysica geleden:
de laatste philosophische stroomingen zijn zeer zeker onrechtvaardig geweest
tegenover deze baseerende bespiegelingen van de wijsbegeerte. Het scheen vergeten,
dat het stellingnemen hier, willens of niet, een onoverkomelijke noodzakelijkheid
van het menschelijk denken is. Zeer ernstig kan de vraag worden gesteld, of er
philosophie zonder metaphysica mogelijk is. - Kant vergeleek dusdanige wijsbegeerte
met een herinnering aan een bekende fabel van den ouden AEsopus: ‘wat sierlijk
hoofd: maar het heeft, eilaas, geen hersenen’ (Kant bedoelde weliswaar alleen de
ethische wijsbegeerte, doch het mag gerust van alle doordringende wijsgeerige studie
worden gezegd).
Ook in de Logica is de zielkundige methode gedrongen en naast de aristotelische
logica zijn ontstaan een pragmatische Logica (met Schiller) een mathematische of
symbolische Logica (Peano, Russell, Peirce, Mittchell e.a.) en een genetische, die
vooral den wisselenden gang van het denkproces bestudeert (Mark Baldwin).
De zedeleer staat ook volop aan de wijsgeerige dagorde: de sociale strooming
onzer dagen heeft vragend stilgehouden bij de moreele kwestie. De sociologische
school (Sidgwick, Huxley, Leslie Stephen, Durkheim, Levy Bruhl) is de menschelijke
bedrijvigheid alleen als een sociaal verschijnsel gaan beschouwen. In de studie der
sociale gegevens heeft de beschrijvende methode de wetten willen vinden, die den
gang der samenleving beheerschen en die de richting zouden aangeven waarheen de
empirische plicht onze handelingen heeft te richten. De gapende afstand tusschen
zijn en moeten-zijn wordt overbrugd door de sociale sanctie, die in al haar
evolueerende veranderlijkheid de waarde der handeling qualificeert.
De geschiedenis der Wijsbegeerte is, eindelijk, het voorwerp van uitmuntende en
uitputtende monographies, waarop men degelijke en monu-
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mentale handboeken baseerde: de jongste historische methode wordt stipt aangewend
en de eruditie van de nieuwste philologische opzoekingen werkt verbluffend. De
belangstelling voor het gedachtenleven der voorgeslachten is algemeen. Bewust
wordt gevoeld, hoe al de voorafgaande pijnlijke pogingen om het wereldraadsel te
verklaren niet dan met een haast-heilige vereering worden benaderd. Paedagogisch
is die studie niet te overschatten. Van zuiver wijsgeerig standpunt vormt het een
onmisbaar propaedeutiek. In het begin der vorige eeuw heeft vooral het eclectisme
deze historische richting aangemoedigd. Het traditionalisme en een tak van het
romantisme (Schlegel) sloten zich hierbij aan. Hegel, uit dogmatische bekommering,
ging naar het verleden met open oogen op studie. De verbazend heerlijke opbloei
der historische wetenschap moest ook aan de geschiedenis der philosophie ten goede
komen, vooral sedert de grenzen der studie van het verleden zoo breed werden uitgezet
dat ook het gedachtenleven daarin plaats vond. Ten slotte heeft de hopelooze
verwarring der scholen de wijsgeerige belangstelling machteloos, naar de geschiedenis
verwezen.
Onder de groote systemen die in de XXe eeuw de aandacht roepen, worden
aangehaald: het positivisme, het neo-kantisme, het monisme en het neo-thomisme.
F.V.G.

Recht
Over de procedure tegen een doot lichaem
WIJ zijn van plan eenige bijdragen te leveren tot de geschiedenis onzer oude
rechtsinstellingen, rechtsgebruiken, rechtstaal, enz. Een groot algemeen werk over
ons oud vlaamsch recht is nog te schrijven, en, voor wie die taak eens zal willen
opnemen, moet zeker alle documentatie welkom zijn. Intusschen kunnen kleine
bijdragen belang opleveren, ook voor algemeene geschiedenis, voor taalkunde (denk
maar eens aan de glossaria bij de uitgaaf van oude oorkonden, de Kleine
verscheidenheden van den heer Edw. GAILLARD in de Verslagen en Mededeelingen
der Vlaamsche Academie, enz.) en zelfs voor folklore.
In wetgeving en rechtspraak vertoonen zich de zeden, gebruiken, geheel het
openbaar en bijzonder leven van een volk, als in een spiegel.
Merk nu wel dat dikwijls het minste proceduurstuk - en er liggen er nog zoovele
in onze archievenkamers, zelfs tusschen de oude papieren onzer kleinste dorpen dikwijls de eigenaardigste kijkjes laten nemen in de rechterlijke doening onzer
voorouders, en diensvolgens ook in hunnen dagelijkschen handel en wandel.
Laat ons dit eens tastbaar maken door een voorbeeld.
In het gemeente-archief van Temsche vind ik een handboek van den
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baljuw der heerlijkheid, van de eerste helft der XVIIe eeuw. Men weet dat de baljuw
in onze oude Vlaamsche heerlijkheden, de rechtstreeksche vertegenwoordiger was
van den heer, officier van 's heeren gerecht, meesttijds algemeen toezichter over en
beheerder van zijn eigendommen, leenen en rechten, en vooral aanmaner - openbaar
ministerie zouden wij nu zeggen - bij de Schepenenbank of Vierschaar. In zijn
handboek teekent die baljuw eenige proceduren aan, ten titel waarschijnlijk van
modellen, en dus voornamelijk van zulke proceduren die niet alledaagsch zijn.
Uit dit handboek nemen wij nu:
Proceduur tegen een doot lichaem.
Zoo iets komt ons, moderne menschen, al heel vreemd voor. Hoe kan er
geprocedeerd worden tegen een lijk, vragen wij ons af? Er is hier spraak van de
veroordeeling voor zelfmoord. Daarover werd toen niet alleen door het kerkelijk
recht, maar ook door het wereldlijk strafrecht gevonnist. 't Is overigens een vergrijp
tegen de natuurwet: wij beschikken zelf niet over ons leven, dit is in handen van
God. En merk nu wel dat zeker, volgens de gezonde wijsbegeerte, de straf een
drievoudigen aard en doelwit heeft: ze wreekt en herstelt de zedelijke orde, door 's
boosdoeners wil en daad gestoord (vindicativum); ze streeft, zoo goed mogelijk, naar
verbetering van den misdadiger (medicinale), ze boezemt hem en anderen schrik in,
en voorkomt aldus nieuwe misdrijven, tot groot welzijn der maatschappij
(preservationum)(1). Daargelaten dat men in onzen tijd niet zoozeer als onze kristelijke
voorouders, het zondige van de zelfmoord inziet, heeft men nu in ons strafrecht veel
meer het medicinale van de straf vóór oogen, men wil vooral dat de straf de
verbetering van den misdadiger bewerke; en daar, in zake zelfmoord, dit natuurlijk
niet bereikbaar is, vergeet men te gemakkelijk de twee andere doeleinden der
bestraffing. Onze voorouders redeneerden anders. Van zulke gruweldaad dient het
volk afgeschrikt te worden, zegden zij, en zoowel als de kerkelijke wet die zonde
straft door het begraven in gewijde aarde te verbieden, dient ook de burgerlijke wet
die euveldaad zichtbaar te straffen, tot exempel voor eenieder.
Doch ter zake. Ziehier de proceduur welke wij in 's baljuws handboek vinden: Een
eerste stuk is getiteld: ‘Visitatie ende aenschouwe genomen by mannen van leene
ende schepenen van Temsche / ten casteele ende gevangenisse van den persoon van
Ingel van Walle / die hem verdaen ende verhangen hadde aldaer / in der vorme ende
maniere soodat volcht’. - Men leest daarin dat het bevonden is dat zeker Engelbert
(Ingel) van Walle, die gevangen zat in de onderaardsche gevangenis van het kasteel,
zich verhangen heeft in zijn cel, bij middel eener koord, gemaakt ‘van de soo-

(1) Zie o.a. J. SALSMANS, S.J., Rechtelijke Plichtenleer, bl. 6.
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men sijner slaeplakens’, en bevestigd aan eene kram in den muur, achter de deur,
niettegenstaande hij twee boeien droeg aan handen en voeten.
De Schepenenbank ziet alles nauwkeurig na, en alle omstandigheden worden
zorgvuldig aangeteekend. Men gaat ook over tot een getuigenverhoor, of ‘enkwest’.
Men ondervraagt eerst den gevangenbewaarder of ‘cipier’, zekere Isacq Nery; maar
de man weet er niets van; hij heeft niets gezien of gehoord; 't is maar wanneer hij
eten droeg aan den gevangene dat hij het doode lichaam gevonden heeft, zooals de
heeren van 't gerecht het daar nog zien liggen. De vrouw van den cipier weet weinig
meer, tochwel dat zij dien morgen vooralleer ter hoogmisse te gaan, voorbij de cellen
komende, van Walle van uit zijn gevang heeft hooren roepen: ‘Seg eens aen mijne
vrouwe haere moeder en kinders dat sy souden voor my bidden ende leesen elck
twee paternosters’; maar zij heeft daar geene acht op genomen, en is voortgegaan
naar de kerk.
Onmiddellijk na die plaatsschouwing en enkwest doet de baljuw zijne ‘callengie’,
zooals men het noemde, 't is te zeggen dat hij, als openbaar ministerie, zooals dit nu
heet, de toepassing vraagt der wet. Doch - en dat dienen we bijzonder aan te merken
- hij voegt er bij dat er moet ‘procureur’ gesteld worden, ‘omme daerop te seggen
ende te contesteeren’. Van onder het Romeinsch recht, en van veel vroeger zelfs, en
bij alle beschaafde volken, bestond, en bestaat nog, de regel dat niemand mag
veroordeeld worden zonder in de gelegenheid te zijn gesteld zich te verdedigen en
te verontschuldigen. En zie eens hoeverre onze voorouders het stipt toepassen van
dit rechtsbegrip dreven: zij zouden zelfs tegen een dood lichaam geene straf willen
uitspreken, zonder dat er iemand de verdediging van voordroeg(1).
Er wordt dan een ‘procureur’ of advokaat door de schepenenbank aangesteld,
zekere Mter Lieven De Clercq. Deze verschijnt onmiddellijk, men stelt hem de stukken
der proceduur ter hand, te weten het proces-verbaal van plaatsschouwing en het
enkwest, en de advokaat neemt het woord voor zijnen dooden klient. Hij kan echter
niet anders dan konstateeren dat de proceduur in regel is en dat hij niets ter
verontschuldiging heeft vóór te brengen; ‘segt niet te weeten voor te bringhen tot
ontschuldiginge van het voorseide faict van den overleden ente renunscieren aen
preuve ende te gedragen hem in voorsieninge van rechte’.
Daarop volgt onmiddellijk de ‘sententie’ of veroordeeling. Het stuk is zoo
eigenaardig dat wij het liever in zijn geheel overschrijven:
‘Ter maeninge van baljuw recht doende wijsen
Aengesien wij met ryper beraen verclaeren:
Omme dies wille dat gij / Ingel van Walle / gevangen sittende

(1) Het was overigens uitdrukkelijk voorgeschreven in het Placcaert Crimineel van den 9 Juli
1570. - Zie Placcaerten van Vlaandren, V, 153.
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ter voorschreven vangenisse ende casteele / omme diversche delictien
tuwen laste aengelegen / hebt vervoordert aldaer te nemen t voorseyde
lywaet van de slaepelaeckens / ende coordewys gevronghen synde / tegen
natuere / Godt ende in syne wetten u hebt verdaen ende verhangen. Soo
ist dat / mannen van leene ende schepenen / wy condempneren u doot
lichaem uuyt deser vangenisse voorseyt geslipt te worden op eene heurde
ende sledde / ter plaetse daermen onder dese jurisdictie gewoone is Justicie
te doene / ende aldaer in een micke halsegehanghen te worden ter exempel
ende spiegel van alle menschen - verclaeren voorts alle uwe achtergelatren
goedingen geconfisqueert ende verbeurt tsheerenproffyt - aldus
gepronuncheert ter plaetse voorseyt desen XXIX 7tember..... enz.’.
Deze tekst, waarin wij, duidelijkheidshalve, de ontbrekende zinscheidingen hersteld
hebben, geeft hier en daar een woord waarbij wel eenige uitleg te pas komt. Vooreerst
lette men op den algemeenen opstel van de sententie. 't Was algemeen gebruik dat,
in plaats van de nu gebruikte bewoordingen: ‘aangezien het ten genoege van rechte
bewezen is dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan..... verwijzen hem tot.....’
men zich rechtstreeks tot dien verdachte wendde: ‘aangezien gij, N..... u hebt plichtig
gemaakt aan.....’ enz. Er zijn nog wel landen waar de oude vorm nog in gebruik is.
Heurde. Dit woord komt in onze woordenboeken niet meer voor; wel nog in de
Idioticons (zie o.a. DE BO, West-Vlaamsch Idioticon, en JOOS, Waasch Idioticon)
doch onder de vormen hurde en horde. Het woord leeft in onze volkstaal en past er
op een houten raam met vlechtwerk, zooals men er, in het land van Waas bijvoorbeeld,
gebruikt op den kruiwagen, of wel voor of achter op den wagen recht zet om er stroo
of hooi tegen te laden; of in andere streken om er het zaailand mede plat te hurten,
de kluiten te brijzelen; elders om er de biekorven op te zetten (biehurde, DE BO), of
om als scheiding te dienen tusschen den dorschvloer en den schuurwinkel; ook onze
visschers langs het zeestrand noemen hurde een plat teenen vlechtsel waarop zij de
verschgekookte garnalen te verleken en te droogen leggen. Voor dit alles gebruikt
de Franschman het woord claie. 't Is bij overlevering bekend dat meermaals ter dood
veroordeelden op zulk gevlochten raam naar de galg gesleept wierden; ja, dat de
veroordeelden, tot zelfs geringe straffen, daarop rond het dorp gevoerd wierden;
zoodat de heurde wel meermaals ook dienst deed gelijk de schandpaal, of het
schabelleken.
Ende aldaar in eene micke halsegehanghen te worden zegt het vonnis.
Halsegehanghen is goed te verstaan, maar..... in eene micke? Er is hier spraak van
de halve galg. Er zijn woordenboeken die het bepaaldelijk aanduiden, zooals VAN
DE VELDE en SLEEKX bijvoorb. De halve galg had zoo wat de vorm eener mik (Fr.
fourche). In de volkstaal noemt men mik eene menigte voorwerpen die vorkvormig
zijn. In West-Vlaanderen (zie DE BO's Idioticon) schijnt men het woord meestal te
gebruiken in hooimikke, vier staken met een op- en neerschuivend dak tusschen,
dienstig om er hooi onder te bergen, wat men in andere streken eene Hollandsche
schuur noemt. In Waasland wordt integendeel mik voor verschillige voorwerpen
gebruikt. Het Idioticon van kan. JOOS geeft er twee bijzondere aan: het bovenste,
ingekorven, deel van den pijl, waar men bij 't schieten, de boogpees inlegt; de bank
met twee
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latten waar men het stroo tusschen legt om het door te snijden. Doch er zijn er veel
meer; zoo bijvoorbeeld zeggen de kinderen ook mik, evengoed als sper, voor de
opengesperde duim en wijsvinger, waarmede zij al spelende den afstand meten van
den eenen knikker of marmel tot den anderen; zoo noemt men ook mikje het kleine
vorkvormige beentje, dat bij het gevogelte tusschen den hals en het borstbeen zit, en
meer andere. Mik schijnt dus wel de algemeene beteekenis van het Fransche fourche
te hebben; en overigens Kiliaen geeft ook micke = furca. Als wij dan in de
woordenboeken, als eene der beteekenissen van mik, halve galg lezen, blijft er ons
geen twijfel meer over: het doode lichaam wordt verwezen tot de kleine galg. De
kleine galg was vorkvormig, op de wijze van eenen boomtronk met schuins
uitgroeiende tak. Opmerkenswaardig is het dat in de volkstaal van Waas, en zeker
ook van elders, zulke branche-fourchue ook algemeen eene mik genaamd wordt.
Bij het slot dezer mededeeling over ons oud strafrecht roepen wij nog eens de aandacht
op de woorden der ‘sententie’: ‘ter exempel ende spiegel van alle menschen’; zij
bevestigen uitdrukkelijk, dat, volgens de begrippen van dien tijd, de straf vooral
voorbeeldig zijn moest 't is te zeggen geschikt om de medeburgers van het misdrijf
af te schrikken.
Temsche.
Dr Theo de Decker.

Jongere kunst
Distinguos
DE zijnsorde is niet om te vormen door een utopiese kanselpreek, evenals het elyseies
heil niet bereikbaar na wat politiek dobbelspel. Zij, die zweren bij de daad stappen
achteloos aan de psychiese struktuur van de mens voorbij, sanéren toestanden, zonder
het individu uit zijn schaduwzijden te ontheffen. De grootmeesters der ethiek zijn
stichtelik, manen tot zelf inkeer en loutering maar blijven ten overstaan van sociale
vraagpunten out-sider. Of links en rechts een redding ligt laat zich betwijfelen.
Immers, de ‘gestalters’ die elke uiting van geestelike bedrijvigheid dienstig maken
aan een algemeen-menselik, kultuuraktivisties oogmerk, gaan geestelik te loor in
hun bij uitstek propagandisties optreden. Uit de gezichtshoek der werkelikheid
betracht, is de logiese deductie uit hun bestreving, deelname aan revolutionnaire
stromingen of kompromispolitiek. De landelike status zal hun opleggen in deze
tweesprong de doelmatigste weg te bewandelen. Pragma is daar hoofdgebod. Zuiver
ethies gezien, is het verwerven van machtsmiddelen om recht te verwerkeliken
misschien reeds een inbreuk op dit recht. Bij overgang in de realiteit vervalt gewoonlik
recht in zijn tegenvoeter. Geen paradoks. Dit is echter geen stellingname op het
hersenschimming standpunt der ethiese ideologen.
De aktivisten,(1) die een maatschappelik eksperiment aanwillen ter gronding van
de toekomststaat hebben zich tot het marxism bekeerd.
(1) Hierdoor bedoeld de promotors ener politieke dichtkunst.
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Histories materialism leidt uit de huidige kapitalistiese struktuur der samenleving
een katastrofaal verloop af. Konkreet als waarheid bevonden in het saamgestort
Tzarenrijk. Maar of het hele stelsel zich proefondervindelik als wereldkataclysm zal
bewijzen is, spijts zijn theoretiese onaantastbaarheid, niet te voorzien. Het weerlegt
evenwel niet de levensvatbaarheid van de radenorganisatie, zich te beroepen op de
inmenging van vreemde kapitaalkracht in de Soviets. Rusland kan de bronaders van
het buitenland niet afbinden, en zolang in dit buitenland geen aanverwant verschijnsel
als de revolutie loskomt, kan ook het Soviet regiem niet met paralleelbewegingen
aldaar organies vergroeien, maar is het in een tegenovergestelde richting tot
mee-raderen gedwongen. De kracht dier feiten is echter geen getuigenis contra. Eerst
de algehele hervorming van het internationale bedrijfsleven zou tot een uiteindelike
konstatatie mogelikheid bieden. Als we grondig nagaan - vooropgesteld dat de
beijvering van een ‘seinollende Welt’ ruimtelik en niet utopies, een hoeksteen wordt
van het hervormingsstreven, dan is de aanvaarding van het Sovietstelsel als
sociologiese formuul hemelhoog te stellen boven het z.g. staatssocialism waarvan
Kautsky het vaderschap toekomt. Instede een uitschakeling van, is deze leerstelling
een stadium naar de bourgeoisie. Overal waar zij wordt beleden, zien wij de hang
naar macht, het jonker-socialisme, de bestendiging van de proletariese noden voor
het welzijn van hun aanvoerders: Scheidemann, Huysmans, Longuet.
Allerwegen opportunism, machtsbegeren.
Wil dus de aktivistiese beweging - wij rangschikken hieronder hen die de zijnsorde
naar een ideëeler plan willen uitbouwen metterdaad, een positieve uitslag, een vaste
voedbodem verkrijgen, dan dient zij te kenteren naar een meer programmatiese
doelstelling. De Duitse literaten die zich hier als vaandeldragers opstellen, maken
zichzelf tot een bespotting door enkel een oeverloos messianism als resept voor
menswording te willen rondventen. Al het gekles rond een toekomstwereld is apekool
als geen reaalpolities merg het aanstevigt. Goed voor dwepers en deemoed-dilettanten.
Het gemeenschapsideaal is echter niet in te lossen na een meetingspêech, zelfs
niet door ‘la descente dans la rue’; geschiedt ze dan ook met meer geweldàdigheid
dan het denkbeeldige ‘staan op hete barikkaden’ dat als lievelingsthema bij
humanitaire dichters ingang vindt. Het gronden van een evenwichtiger orde kan zich
slechts voltrekken, als, naast de konkreetwording van een sociologies ontwerp, een
daarmee adekwate ethiek wordt ingeluid. Er is dus een dubbeldoel, en de wegen
daarheen gaan langs de maatschappelike ‘daad’, met al haar voortvloeisels inzake
wettelik gezag en klasse indeling, en langs de louteringsberg.
Het burgerlik pacifism is echter niet te vereenzelvigen met-het-kern-ethos
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van deze tijd. Het pacifism zegt: bij gewapend konflikt gaan onze vrouwen als
goedheidsengelen met armvollen bloemetjes naar de grens en vermurwen de
soldateska. Het spreekt van zelfs, dat de vrouwen sito haar bloemetjes zouden
kwijtraken, gezien de kinderlike strategie. Het getuigt ook van gratis-fantazij, als
ethiek-symptomen voor te stellen: teatootelers, rein levenbeweging, vegetariers, het
Leger des Heils en neo-malthusianism. Caritas laat zich niet léraren. Enkel inhaerent
doorleven. Men brengt geen hemelingen voort op kommando. Aan het goed gevolg
van een handboek voor Staatsmoraal en van didaktiek hecht ik geen geloof. Vader
Cats is lang gestorven. Apostolies doen temidden heidenen is aanstellerij. Enkel op
de berg der meditatieën is ons geweten uit zijne wereldlike tare te ontvoogden. De
roep van heiligheid is niet te vulgariseren. Wonderwoorden raken nooit mondgemeen.
Enkel als het Ik springstof saambalt om de schijnwereld er omheen te ontladen,
doorwaaieren paradijskleuren het vizioen.
Sept. 21.
Victor J. Brunclair.

De Vlaamsche gedachte
Intermezzo
IN de N.R.C.(1) verschenen een paar brieven over de ‘Jongere Vlaamsche letteren’
waaronder we vermoedelijk het handteeken van Karel Van de Woestyne zouden
lezen, indien anonimiteit hier, ook voor partikuliere correspondenties die weinig
meer dan een pro domo zijn, niet de regel was.
Het hooghartig zwijgen waarin de Van Nu en Straksers zich sedert jaren verschanst
houden, is hun blijkbaar te machtig aan het worden. Dat verheugt ons allen zeer. Om
iets over hun opinies te vernemen in dezen tastenden tijd hoeven we nu niet meer
naar het onhandig geschrijf van malle epigonen te grijpen. Het was daarbij een
bedroevend spektakel de felle bent literatoren die als snoeken in een karpervijver
den grondsmaak van het vegeteeren uit ons stil Vlaanderen zouden krijgen, plots zoo
aftandig te zien dat de meest ingrijpende gebeurtenissen hen even weinig tot reageeren
konden prikkelen als de ongenadige kritiek waarmede ze van vele zijden bestookt
werden. Boedeerden ze maar of leerden ze Chineesch? Uit deze brieven moet nu
blijken dat de redakteurs van ‘Van Nu en Straks’ en ‘Vlaanderen’ tijdens den oorlog
nog geloofden dat zij ‘eene gezamenlijke rol zouden hebben te spelen, en in vollen
ernst rustten zij zich daartoe uit’. Wij vernemen dat die speelrol, die, ‘heel goed een
illusie (kon) zijn’ een sociale was. ‘Zij zelf verwachtten ervan matiging en evenwicht.
Zelfs literair.’ Van die uiterst vage plannen is

(1) 30 Juli '21 (Avondblad C) en 2 Aug. '21 (Avondblad D).
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niets in huis gekomen. Mede door de schuld van de Antwerpsche jongeren, ‘die van
den oorlog de waarde hadden gekend van tucht’ en met hun gemeenschapsgeest
moeilijk naast de Brusselsche individualisten in het gareel te spannen waren. In
afwachting dat de Van Nu en Straksers met een groote revue zouden klaarkomen,
werd ‘Het Roode Zeil’, (door Van de Woestyne een ‘half-en-half’-tijdschrift
genoemd,) vooruitgezonden om het terrein te verkennen. Het liep op een mijn. ‘Het
bleek weldra dat de gedroomde overeenstemming heel wat moeilijker te bereiken
was, dan men verwacht had en gehoopt. Merkwaardig: zoo politieke verzoening
inderdaad mogelijk bleek, was het vooral literair dat de scheuring een voldongen
en onherstelbaar feit scheen te moeten zijn’. Maar naast het ‘doodgraverswerk’ der
Antwerpsche groep worden nog andere splijtzwammen aangewezen: ‘De vrije
menschen, die de “Van Nu en Straksers” waren, bleken in vele gevallen van elkander
vrij te zijn’. Ontdaan van alle franje wil dat zeggen dat ze present-boeken met
verbrande hoeken naar de vrienden terugzonden of baantjes voor elkaars neus
wegkaapten. En al protesteert hij tegen de ‘uitvaart der 90'ers’ die lang nog niet
uitgezongen zijn, hier komt de derde oorzaak die wel den doorslag zal gegeven
hebben: ‘Wààr echter, nà de veertig, nog de geestdrift gehaald, die de beslommeringen
van een groot tijdschrift met levensvreugde en ijver zou doen dragen? Trouwens,
zou dergelijk tijdschrift voor de “Van Nu en Straksers” niet eene veroordeeling zijn?
Hoevele “Van Nu en Straksers” zijn overdrachtelijk, niet als de jongelingen geweest,
die de Goden tot zich roepen omdat zij ze te zeer beminnen? Hoevele “Van Nu en
Straksers” zijn er nog, die liefde genoeg om de literatuur bezitten, en in zich-zelf
genoeg bezieling, om hun vaak zoo schoon begonnen werk voort te zetten?’ De
letterkundige(1) produkten die in de laatste maanden met het firma-merk van ‘Van
Nu en Straks’ op de markt kwamen - wij denken hier aan den ‘Scharlaken Thijl’ zijn werkelijk niet van aard om dat zwijgen door ons als een pijnlijke leegte te doen
voelen.
De strijd tegen de Brusselsche groep door de jongeren gevoerd zou volgens den
briefschrijver op een ‘moedwillig misverstand’ berusten. In zooverre ‘Vlaamsche
Arbeid’ in deze kampagne betrokken is mogen we wel zeggen dat schrijver zich
eenigzins in onze bedoelingen vergist. Begrijpelijk: want deze opstellen maken den
indruk door een vreemde in Jeruzalem geschreven te zijn. Onder de jongere dichters
worden b.v. de namen van Frank Van den Wyngaardt en Burssens van zeker
beteekenis genoemd, maar Paul Van Ostayen en Wies Moens zijn niet van de partij.
Zoo ziet Karel Van de Woestyne nog altijd niet in dat de literaire

(1) Vermeylen's Geschiedenis der Europeesche Plastiek en Schilderkunst waardeeren we zeer.
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vernieuwingsdrang slechts één en niet de voornaamste manifestatie van een dieper
geestelijke strooming is die tegen de Ivoren Torens aanklotst. Wij kunnen het den
auteur der ‘Bestendige Aanwezigheid’ wel nageven dat wat zich thans hier te lande
als moderne woordkunst aandient niet ernstig kan opwegen tegen wat hij te presteeren
vermocht. (We maken alleen een uitzondering voor ‘Het Sienjaal’). Maar literatuur,
ook de aller-modernste is in dezen tijd voor Vlaanderen van luttel beteekenis. Bij
gebrek aan brood moesten we altijd korstjes van pasteien eten. Die breken nu zoo
zuur op dat we goed doen een tijdlang literaire zoetigheden onaangeroerd te laten.
Maar de steen van het flamingantisme, dien sommige bouwlieden verworpen
hebben is de hoeksteen geworden. Gaan de ‘Van Nu en Straksers’ eindelijk voelen
wat het beteekent op dezen steen te vallen?
In de slotbeschouwingen over ‘een dekadent Vlaanderen’ hopen we deze holle
kies wat dieper te kunnen uitboren. De zenuw is zeer ziek.
W. Meyboom.

Bibliographie
Roode meidoorn. Tien novellen, door Jan Boon. Standaard bibliotheek.
- Ward Hermans is met al z'n drukte een heel zwakke echo van Latzko en Barbusse.
Hij mist volkomen hun artisticiteit. In plaats van een pregnante visie krijgen we grove
propaganda-frazen. Jan Boon, van een weeker bescheidenheid, ging liever bij Joost
Vermeer ter school. Als tendenswerk doet het dan ook sympatieker aan door z'n
gedempte toon. Maar we zullen moeten wachten tot Jan Boon zich heelemaal aan
Van Suchtelen's invloed ontworsteld heeft om z'n literaire persoonlijkheid te
beoordeelen. Hij kan aardig vertellen en schrijft een beschaafd en zeer gevoelig
Nederlandsch. Als hij nu ook dat weeke humanitarisme kon kwijt spelen dat nog
dekadenter aandoet dan bij Wies Moens, groeit er nog wel wat moois uit dezen jongen
Hallenaar.
M.

Berchmans-sonnetten, door L. Reypens, S.J. Vlaamsche Boekenhalle.
- In de reeks religieuze gelegenheidsgedichten die in Zuid-Nederland vooral
kwantitatief van belang waren in de vorige eeuw, zou de langzame evolutie na te
gaan zijn van goeden smaak en Nederlandsch taalgevoel. Op dit bundeltje is de
inwerking van de cerebrale poëzie van Van Eeden en Verwey en Holst karakteristiek
voor de geestelijke bakenverzetting in zelfs de meest konservatieve milieu's. Maar
Pater Reypens kan als dichter wel beter. En de goede herinnering aan z'n ‘Nachtegaal,
'n Zielelied’ heeft de lektuur van deze beredeneerde sonnetten met wat weemoed
bedorven, al staan er stevige en zelfs mooie verzen in. Gedicht uit plicht?
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Philoktetes. Tragedie van Sophokles, metrisch vertaald door J. Van
Leeuwen Jr. Standaard-Bibliotheek.
- Dit rijpe treurspel uit Sophokles' rijpen ouderdom kan nooit genoeg in 't bereik van
den modernen lezer worden gebracht. De kunst der karakterteekening den dichter in
zoo hooge mate eigen, bereikt hier ongekende hoogten. Het ethisch conflikt dat aan
het stuk ten gronde ligt zal steeds de belangstelling der menschen gaande maken zoolang er onder hen
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reaal-politiekers en jeugdige idealisten zullen zijn. Al gaat ze niet met de uiterste
strengheid te werk, de vertaling is zeer verdienstelijk; de tusschen haakjes
aangebrachte aanduidingen brengen beweging in de kalme majesteit van het uiterlijke
verloop en vooral voor opvoerders zijn zij kostbaar.
F.

Beethoven, door M.E. Belpaire. Antwerpen N.V. Het Vlaamsche Land.
- Een tweede vermeerderde uitgave van de bekende essay's over Beethoven's
zieleleven en kunst, het waardevolste boek dat Mej. Belpaire ons mocht geven. De
beteekenis van deze geestelijk hoogbegaafde ligt minder in haar literair werk, dat te
zeer de sporen draagt van haar meer verstandelijken aanleg, dan in haar pogingen
om wat meer artistieke atmosfeer in Vlaanderen te brengen. Van dit streven brengt
dit boek getuigenis. Het is vol van de groote vereerende liefde, die alleen een
Beethoven kan begrijpen.

Paddy, naar het Engelsch The Boys of St. Berth's van F. Garrold, S.J.,
vertaling van E. Verwimp, S.J. (Uitgaaf De Standaard).
- Iersche Collegeavonturen van sportieve aritocratische studenten onder het auspies
der Eerwaarde Paters Jezuieten. Inzet: het konijn Dascarius. Deze nederlandsche
vertaling is suggestief minder om het romannetje dan om de geest waarin
zuid-nederlandsche Jezuieten ‘l'éducation du caractère’ van den up-to-date
college-jongen wenschen te verstaan. Dit sportief humanisme is ten slotte bedenkelijk!
Luis Coloma, S.J. bereikt meer want hij ‘bijt’ in de gewetens met religieusen honger...
De vertaling is soms akelig De Vries-Te Winkelsch.
O.

XV preeken van Kardinaal Newman, uit het Engelsch vertaald door Dr
J. de Cock. Vlaamsche Boekenhalle 1921.
- Wie zijn inwendig leven wenscht te verdiepen, neme dit boekje ter hand en hij zal
zich langzamerhand gewonnen geven aan de schoone ziel die hem met deze preeken
de bovenaardsche gemoedsrust brengt waarvan zij zelve heel en al vervuld is. Newman
handhaaft ook hier zijn roem van zielkundige: zijn psychologische verduidelijkingen
der eeuwige waarheden boeien door aangename oorspronkelijkheid.
S.

Romain Rolland, door Paul Collin, geautoriseerde vertaling van Fenna
de Meyer. Van Loghum, Slaterus en Visser, Arnhem 1921.
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- We vermoeden dat de origineele Fransche tekst niet zoozeer als deze omslachtige
vertaling van een vlotte causerie een onsympathieken indruk van oppervlakkigheid
nalaten zal. Het is ook een te plechtig boek geworden in de zeer verzorgde editie van
Van Loghum. Zoo'n Fransche, licht-op-de-handsche praatjes kunnen alleen in een
Johan-de-Meestersch taalje getransponeerd worden en dan liefst in miniatuur formaat
uitgegeven. In solied Nederlandsch doen de herhaalde verzekeringen van den auteur
dat hij niet dieper op de stof zal ingaan omdat hij niet van ontleden en lijkschouwingen
enz. houdt, bv. vrij ridikuul aan. Met het gegeven feitenmateriaal zou zelfs een André
de Ridder een werk kunnen schrijven dat niet beneden het peil dezer monographie
blijft. Waarom dan vertalen? Hier volgt de curve van Rolland's evolutie: Te Clamecy
in 1866 geboren; zit met Claudel op de banken van het Lyceum Louis le Grand,
studeert later aan de Ecole normale. Invloed Tolstoï en Spinoza. De jonge historicus
gaat twee jaar te Rome werken, waar hij de oude Duitsche revolutionnaire Malwida
von Meysenbug ontmoet. Innig geesteskontakt. Hij ontwerpt te Rome een reeks
drama's uit de Italiaansche geschiedenis. Over Bayreuth gaat hij naar Parijs terug in
'91. Doctorale thesis over den oorsprong van het modern lyrisch
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tooneel. Droomt van een groot drama-cyclus uit de Fransche revolutie:
vereenvoudigde kunst voor het volk, naar Tolstoï's geest. De poging mislukt. Rond
1901 gaat hij zich meer en meer in zich zelf terugtrekken, geen propaganda meer.
Hij werkt zeven jaar lang aan ‘Jean Cristophe’ en publiceert daarnaast een reeks
heldenlevens: Beethoven, Michel Angelo, Millet, Tolstoï. In 1913 wil hij zich
losmaken van de populariteit die ‘Jean Cristophe’ hem bezorgd had en schrijft het
ironische ‘Colas Breugnon’, een verheerlijking van den simpelen Franschen
middenstand. Heerlijke aktie onder den oorlog om de zuivere menschelijkheid boven
het slagvuur te houden. Pacifistische artikels gebundeld in ‘Au dessus de la mêlée’
en ‘Les Précurseurs’. Anti-oorlog satire: Liluli. In 1921 publiceert hij ‘Un contre
tous’, om de onafhankelijkheid van den geest even hardnekkig tegenover het
staats-imperialisme als tegenover de demokratische partijtucht te verdedigen.
Het meesterlijk uitgegeven boek geeft nog een goed portret van den sympathieken
Franschen schrijver.
W.

De oorlog tegen Hannibal, Titus Livius (Vertaald door A. Geerebaert,
S.J. Uitgaaf De Standaard I, II).
- In het Latijn van Titus Livius is iets van honig en zilver; dit laatste is jeugd-reflexe
uit klassieke humaniora; de ‘Punische Oorlog’ is bovendien nog altijd de romeinsche
fresk met epische stijl die Tacitus alleen door kernachtige gedrongenheid afknotte:
geen speld kan daartusschen. Maar de periode van Titus Livius heeft zachte
afgerondheid, iets als ‘geöliede’ dooreenglijdingen van zin in zin. De struggle
Carthago-Rome snijdt weer den adem af, want het romeinsch peplum is overal:
gebiedend. Voor Scipio en Hannibal doet men uit historischen dwang aan
heldenvereering; en in deze goede vertaling van den sterken latijn-kenner die Jezuiet
Geerebaert is verjongt het hart als terug in de klassieke ‘Poesis’.
O.

Nooddruft en liefdedrang, door Wouter Lutkie, pr. (uitgave ‘Het
Nederlandsch Boekhuis’, Amsterdam).
- De abstracte titel van dit boek geeft geen reeele inhoud wêer en is feitelijk slecht
gekozen; Wouter Lutkie heet de schrijver; hij is de kapelaan te Gemonde bij Boxtel,
die even na den oorlog Weenen bezocht en leiding had in de verpleging der
verhongerde Weensche kinderen in Nederland; deze gebundelde opstellen zijn daarvan
de evenwichtige christelijke indrukken, dikwijls geschreven in een
aangenaam-causeerenden toon die absoluut niet naar iets artistieks streeft; wij meenen
ze, vóór hun boekvorm, als krantartiekels gelezen te hebben in ‘De Tijd’ of in ‘De
Maasbode’. Zeer interessant vooral is het intervieuw met Richard von Kralik en de
beschouwingen over deze, zijn Graalbond en Léon Bloy. Voor onze eigen
Zuid-Nederlandsche journalistiek is Wouter Lutkie een model; hij schrijft solied
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baksteen-hollandsch; zoo een volzin staat telkens op ‘zijn pooten’ al is die dan toch
ook maar voor de ‘krant’ geschreven. We moeten al onze journalisten-priesters als
schrijvers van gedachte en geest, die katholieke leiding hebben, zoo gunstig
geinstrumenteerd wenschen. Op de vlaamsche redactie-bureaux onzer godsdienstige
tijdschriften moet dit boek liggen om de redactie goede taal te inspireeren. Neerlandia
Catholica docet! In dezelfde lijn nadert de noodzakelijkheid der ‘Roomsche
Clerus-Congressen’ tusschen Noord en Zuid; de hollandsche clerus-heeren kennen
den vlaamschen ‘pastor’ niet en omgekeerd: er is wederzijds almachtig veel aan te
bieden, organisatorisch en cultureel. Cyriel Verschaeve in het Zuiden en Jan Knaapen
in het Noorden: de ontginners?
O.
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Paul Sérusier
HOLLAND is een schildersland en wat daarvan de diepste oorzaak ook wezen moge:
de eigenaardige schoonheid van het landschap of de inwendige gesteldheid van de
menschen, - zeker is dat geen kunst er zoo welig tiert en zoo gretig wordt bewonderd
als die van licht en kleuren.
In onze waardeering van het geschilderde zijn we tamelijk exclusief: werk van
vreemden vindt hier moeielijk ingang en voor het bezoeken van buitenlandsche
tentoonstellingen zal een rechtgeaard Hollander zelden een voet verzetten. Toen
dezer dagen bij onzen uitgever Martinus Nyhoff, het mooie boek over Belgische
schilderkunst van uwen hier hooggeschatten landgenoot Pol de Mont verscheen,
bekende Frits Lapidoth, de criticus die een menschenleeftijd lang het artistiek leven
van den Haag bijhield, hoe veel van wat daarin wordt afgebeeld en beschreven hem
een verrassing was, omdat we zoo zelden iets te zien krijgen van de ons sinds eeuwen
verwante kunst beneden de Schelde. Welke Hollandsche kunsthandelaar zal het dan
ook wagen, zeker als hij is van weinig materieel succes, om hier te midden van een
haast onrustbarenden overvloed van eigen kunstproductie, werk van buitenlanders
binnen te halen? Daar behoort wat moed en ondernemingsgeest toe, voor Holland
zeldzame eigenschappen, die bij ons nochtans verpersoonlijkt zijn in den intelligenten
Haarlemschen kunsthandelaar De Bois. Hij was het die ons in kennis bracht met het
werk van Paul Sérusier.
Er was hier juist eenige belangstelling voor Sérusier door het boek van Dom.
Willibrord Verkade, die zijn leerling is geweest en uit de dagen van hun ‘nabi-schap’
zich den vriend herinnert als een ineengedrongen jong-mensch met lange blonde
haren en rooden baard, meer Duitscher dan Franschman naar het uiterlijk en sprekend
lijkend op den vroolijken jonggezel van Manet's bekend schilderij LE BON BOCK.
Nabi, profeet, noemden, half schertsend, half ernstig, de jongelui elkaar: musici,
schrijvers, schilders de meesten die in het Parijsche atelier van een hunner de
wekesamenkomsten hielden, waaruit, met de herinnering aan veel vaag en
quasi-diepzinnig gepraat, hun de overtuiging bij zou blijven dat, gelijk Nabi Denis
het later zeggen zou, l'ART A QUELQUE CHOSE DE FAIRE AVEC L'IDÉE DE DIEU ET DE
LA RÉVÉLATION CHRÉTIENNE.
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In den geest en in het boek van Verkade heeft na vele jaren van Benedictijnsche
zucht ‘l'idée de Dieu’ een streng kerkelijk uitzicht gekregen; maar in de gewilde
kinderlijkheid van Denis' bijbelsche tafereelen is de oude ‘Nabi’ niet heelemaal dood.
En Sérusier, na in het verkeer met zijn monnik-geworden leerling het geloof zijner
jeugd te hebben hervonden, bleef onbevangen genoeg om in een geschriftje, dat hij
l'A.B.C. DE LA PEINTURE noemde, de vage divagaties uit zijn ‘Nabi’-jaren te
vermengen met de strenge theorie der archaiseerende Benedictijnen.
Ik ontmoette zijn niet altijd even heldere bespiegelingen in de Mei-aflevering van
een klein maandschrift LA DOUCE FRANCE, - nu misschien alweer verdwenen - dat
als frontespice het portret vertoonde 't welk Redon van Sérusier heeft gemaakt. De
NABI A LA BARBE RUTILANTE, zooals de vrienden hem noemden, is thans de zachte
grijsaard van Redon's litho: de lange haren en de glinsterende baard werden bleek
en ijl, de wangen wat opgeblazen, en heel het wezen kreeg iets van dat weeke,
zoetelijk-blijmoedige als van een oud-geworden kind.
In zijn geliefd Bretagne, waar hij met Jan Verkade heeft geteekend, gedweept en
rondgezworven, leeft hij thans teruggetrokken en gelukkig. 't Is daar dat hij de
figuurstukken, de landschappen en de stillevens maakte, die de heer De Bois heeft
meegebracht - werk, dat menig rasschilder van Holland en Vlaanderen te litterair zal
vinden, maar dat nochtans de persoonlijkheid van den maker op fijne en natuurlijke
wijze belicht.
Sérusier heeft in zijn jonge jaren een wetenschappelijke opvoeding genoten aan
een dier aanzienlijke geestelijke colleges, waar deftige Fransche ouders hun zonen
heenzenden. Hij was voor de studie bestemd, maar hield van de kunst, verzeilde in
den handel en liefhebberde zoo wat tot hij in 1888 op een vacantie-uitstapje naar
Pont-Aven den schilder-schrijver Emile Bernard ontmoette, die hem in kennis bracht
met Gauguin.
Spoedig wordt hij diens leerling, en, ESPRIT CULTIVÉ, RAISONNEUR, A LA FOIS
LOGIQUE ET PARADOXAL, - zooals vriend Denis hem schetst, - komt hij geheel onder
den invloed van den theoretiseerenden meester en van diens groot talent. Later, op
zijn vele reizen, leert hij de Vlaamsche, de Duitsche en de Italiaansche Primitieven
kennen. Gauguin is dan weg naar Taiti; maar de herinneringen aan den arbeid en de
vele gesprekken in het atelier werken na en vermengen zich met de indrukken uit de
musea.
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Bretagne, dat de verbeelding bevruchtte van Redon, van De Groux, wordt Sérusier's
lievelingsland, 't welk hij slechts verlaat om in de kloosters van Beuron en
Montecassino zijn vriend Dom Willebrord te bezoeken. Bij een dier gelegenheden
leert hij père Didier kennen, van wiens brochure over de aesthetiek der Beuroners
hij eene vertaling maakt voor het tijdschrift l'OCCIDENT.
Thans schildert en schrijft hij in zijn beminde eenzaamheid. En al wat aan theorie
en bespiegeling, aan geloof en droom, aan invloed en persoonlijkheid in deze fijne
en ontvankelijke ziel door de jaren is bezonken, bloeit open in zijn bevallige werk,
zoo vol van een zachte, bedeesde levensliefde en van kinderlijk blijmoedige
vroomheid.
Na wat ik van Denis zag, lijken me de schilderijen van Sérusier simpeler en echter.
Zeker is dat hij soms dingen maakt die ‘ernaast’ zijn: fijne, aarzelende naturen tasten
vaak mis; maar als ze vinden en vasthouden is dit altijd iets van bezielde innigheid.
Zoo het groote schilderij LA CONTEUSE: vrouwen in Bretonsche dracht waarvan
er eene vertelt en de anderen, geboeid, luisteren. Er is in de uitdrukking der gelaten
en in het evocatief gebaar der vertellende een aandacht, die de groep innerlijk bindt.
Het geestelijke is hier bereikt zonder uiterlijke middelen en zonder geweld.
Alle figuurstukken van Sérusier stellen vrouwen voor, gezien te halver lijve en in
Bretonsche kleedij, lezend, vertellend, luisterend, of zoo maar stil voor zich heen
mediteerend, soms als spinsters met den garenspoel: symbool harer sparende zorgen.
Men zou hem een modernen ‘meester der vrouwelijke halffiguren’ kunnen noemen,
maar dan minder wereldsch en oneindig minder habiel dan de oude verfranschte
Brabanter. Sérusier's vrouwenfiguren zijn geen genre-portretten; met de herinnering
aan de madonna's en donatricen der Vlaamsche Primitieven, de edelvrouwen der
vroege Italiaansche Renaissance is de werkelijkheid zijner Bretonsche modellen
verweven, zoo liefelijk en ongewild, dat we in de uitdrukking van een biddend
gebogen vrouwenhoofd de droefenis eener gothieke Lievevrouw, in de lijn van een
luisterend geheven profiel het aarzelend verlangen van Botticelli's maagden meenen
te zien, zonder een oogenblik het besef te verliezen hoe in deze archaiseerende vormen
een modern mensch ons zijn eigen innigste verbeelding biecht.
De vorm bij Sérusier is nooit sterk: meer zielvolle benadering dan zekerheid. De
gezichten hebben alle dezelfde lijn en expressie;
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de handen zijn vaak maar even aangeduid en gelaten daar waar kennis en kunnen
ophield; maar het geheel, de houding, de compositie, de geest die de voorstelling
vult is van een zuivere en innemende bevalligheid. Schoon en bekoorlijk is ook het
kleurgeheel in deze tafereelen, die als verschoten tapijten zijn met hun kwijnende
tinten: purper, zwart en mat-oranje, en een warm grijs, als van lichtend paars
doorwasemd. De schildering is vlak en sierend; de wijze van verf-opbrengen droog
en korrelig op het absorbeerende linnen. Dezelfde verzonkene kleuren keeren terug
in de landschappen: heuvelende verschieten onder schemer-grijze lucht, met,
dof-groen, paars, en purper, de stukken van het gezaaide die uitliggen naar de verre
kim. Voor zoo een landschap, wijd in nevelen verloren, is peinzend een vrouw
gezeten; we zien het stille en milde gezicht onder het warme zwart van de falie die
prachtig kleurt tegen het paarse kleed. De weemoed van dit nobele portret behoort
tot het mooiste wat ik van Sérusier ken.
Men beschouwe ook de afbeelding van het landschap dat den oogst voorstelt in
een besloten hof omhuifd van zwaar geboomte; iets van het groote gebaar van den
arbeid heeft Sérusier hier willen geven, en 't is een sprookje geworden, een liefelijk
en romantisch verhaal, waarbij we maar aan het daverend natuurgeweld van Servaes'
oogsten hoeven denken om de sfeer van teederheid te voelen waarin Sérusier'
verbeelding bloeit.
Een nature-morte is hem ook een goed ding om lang en innig te bezien, wachtend
welke zachtheid van leven het onder zijn oogen zal aannemen. Op een gewafeld
tafelkleed borden met appels, een kommetje, een gordijn er achter, eenvoudig geschikt.
Evenwicht van lijnen of lichtval schijnt niet berekend. Het luchtige kleurenspel ging
in onze reproductie verloren, maar wel bleef er iets bewaard van het klare, weldadige
licht waarin de dingen rusten. Sérusier is een meditatieve geest, die een mildheid
over alle dingen zendt; een glimlach van zacht en wijs begrijpen.
Een religieus tafereel: de drie Maria's voorttredend naar het Heilig Graf; de Moeder,
bleek en ontdaan als een Vlaamsche Mater dolorosa naast een jongensachtigen Sint
Jan; Maria Salome naief en ingetogen; Magdalena met het reukvat gratieus in haar
rouw. De figuren bewegen zedig op het rhytme eener schuchtere godsvrucht.
Ze is, in haar eenvoud, haar zuivere intentie, geheel van onzen
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tijd, deze meditatieve kunst, die toch zoo weinig weet van onze diepste religieuse
behoeften. Ze is als het oude lied dat een geliefde stem zingt in den avondstond, als
de glimlach van een geluk waaraan we niet meer gelooven.
De illuzies die ze wakker roept, de herinneringen die in haar zingen, zijn het geheim
onzer liefde voor deze zachtmoedige schoonheid en voor den mensch die ze schiep.
Maria Viola.

Herfst
I
PAS is de middag voorbij...
Als een auto, die zijn wiel brak,
ligt de dag vervormd en strak
opzij
van de baan
en kan niet verder.
Een herder
drijft door de beukenlaan
zijn rustige schapen.
De zon wil mee gaan slapen.
Op 't kantoor de lampen branden.
De scheemring zoemt nog even rond,
valt op den grond.
Dan heerscht de avond over stad en landen
met lange schaduwhanden.

II
Onder ontzomerde linden, waarin een merelt bibbert,
scharrelt een oude man de gestorven blaren bijeen.
Stalen winden waaien bestendig de hoopjes uiteen.
Zonnewimpels hangen halftop. De nanoen siddert.
Rijke ruiter doet de armoe beter beseffen.
Eeltige vingeren reiken en grijpen bang om hem heen.
Broederlijk slapen de dooden, de handen kalm bijeen.
Stilte. Avondstralen. De dreef vriest rustig effen.

A.W. Grauls.
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Jan van Beers(1)
EEN bizonder groot voorrecht acht ik het voor mij om in deze plechtige feestzitting,
waar uw beminde en gevierde dichter Jan Van Beers op zulk een waardige wijze
herdacht wordt, een stem te mogen laten hooren uit Noord-Nederland, - een voorrecht,
zeg ik, om te mogen getuigen van de liefde en de bewondering welke uw dichter,
ook bij zijn leven, ondervond van het U taal- en stamverwante volk in het Noorden.
Van Beers is voor Holland geweest wat de beste onzer eigen kunstenaars voor ons
waren, - d.w.z.: niet slechts kunstenaar alleen, niet alleen verwekker van schoonheid,
maar meer nog: de dichter die ons leven verdiepte, - die ons gevoel zuiverder maakte
en ons inzicht ruimer, - die onze menschelijkheid beter, schooner en sterker deed
worden.
Toen Van Beers op het Congres te Utrecht in 1854 zijn gedicht ‘DE BLINDE’
voordroeg en aan het slot de aanwezigen uit de stomheid hunner ontroering werden
opgewekt tot stormachtige hulde en bijval, - toen reeds stond het dadelijk vast wat
dezen dichter beteekenen zou voor U en voor òns. Daar lag in zijn vers een
diep-ontroerende gevoeligheid stellig - overmaat van gevoeligheid zouden we nu
wellicht zeggen - maar ze was eerlijker, echter, eenvoudiger, bovenal: ze was meer
levend, natuurlijker, menschelijker dan bij Bilderdijk of Tollens.
Meer nog en beter: hier was niet het gevoel geput uit de abstractie van denkbeeld
of overtuiging, maar, hier was het LEVEN-ZELF de bron en de wortel der dichterlijke
ontroering. Van idee en gedachte wendde Van Beers zich tot de tastbare werkelijkheid
van het hem-omringende leven, en hij deed dit allerminst met de koele intellectualiteit
van den lateren realist, maar integendeel met al de liefde, al de innigheid, al de teedere
gemoedskracht van den idealiseerenden, spoedig- en hevig-bewogen poëet. Van
Beers dreef op zijn gevoel, een gevoel dat voor hem en zijn tijdgenooten geene
sentimentaliteit was, maar eerlijke en spontane bewogenheid des harten. Ach, onze
ouders en grootouders waren zoo geheel anders

(1) Korte toespraak gehouden bij de Jan-Van-Beers-herdenking in het gebouw van het Koninklijk
Kunst- en Letterkundig Verbond te Antwerpen, op Zondag 14 Augustus 1921. Ongeveer
gelijk aan hetgeen gezegd is.
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dan wij. Zij schreven met kinderlijke onbevangenheid over de teederste en intiemste
roerselen der ziel, waarover wij al te dikwijls en al te graag zwijgen; ze spraken tot
elkaar met weeke innigheid en ernst over hun geloof en hoop, hun smart en liefde,
en ze schaamden zich niet te bekennen dat ze geschreid hadden. Voor hen werd de
zangerige, nobele en kwetsbaar-gevoelige Jan Van Beers een groot en bemind dichter,
- een dichter die ons nu meer nabij staat dan b.v. Rhijnvis Feith, omdat Van Beers-zelf
dichter stond bij de werkelijkheid, dichter bij natuur en mensch. Want ik zeide het
reeds: tot het leven wendde Van Beers zich, dat wilde voor hem zeggen: tot de
min-bedeelden en eenvoudigen van hart, tot het volk, zijn volk, het Vlaamsche volk,
- het Vlaamsche volk dat hij meer wellicht beminde dan een zijner tijdgenooten. In
zijn beste werk gaf hij, zooals ge weet, het poetische, geidealiseerde beeld van hun
bestaan en, gelijk Maurits Sabbe het zoo juist gezegd heeft in de inleiding tot de
feestuitgave van Van Beers' gedichten: ‘de gulle geest van de realistische
kleinmeesters der Vlaamsche schilderschool is daarbij vaardig over hem geworden’.
- Zoo waren, naast de verhalen van Conscience, de verzen van Jan Van Beers voor
ons, in Holland, de zuiver-geslepen spiegel van het Vlaamsche volksleven, waarin
met liefde gestaard, gelezen en gestudeerd werd. Moeilijk is het in weinige woorden
te zeggen hoezeer zijn ‘BESTEDELING’, zijn ‘BEGGA’, zijn kleinere gedichten ook,
als ‘DE ZOON VAN DEN METSELDIENDER’, DE ZIEKE JONGELING’, ‘BIJ 'T
KERKPORTAAL’, - moeilijk, herhaal ik u, is het in weinige woorden te zeggen, hoezeer
ze bij het Hollandsche volk bemind en bewonderd zijn geweest. Nog doet in de
vergaderzalen onzer rederijkers zijne gevoeligheid de harten trillen, - nog behoort
zijn eenvoudig en toch rijk vers tot de meest-geliefde leesstof onzer scholen. De
aanhef van zijn jubelkreet ‘LICHT, WAT IS LICHT!’ is bij ons tot op den huidigen dag
schier spreekwoordelijk gebleven. Maar vooral zijn grootere epische verzen, waarvan
ik u de namen reeds noemde, werden in Holland gelezen en gedeclameerd. Daar lag
een rustige kracht en een gedegen bezonkenheid in het diepere geluid zijner poëzie,
- daar leefde een trek naar geidealiseerde realiteit, - daar verrees een nobelheid van
levenshouding, daar school ook achter zijn woorden een nauw-merkbare kracht van
moraalprediking welke alle tezamen, en vooral in deze wonderlijke evenwichtige
vereeniging, het Hollandsche volk onwederstaanbaar aantrok en bekoorde.
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En wanneer Jan Van Beers zelf zijne verzen kwam voordragen (ge weet: hij deed
het zoo goed, met zooveel innigheid en overtuiging), dan vond hij in elke
Nederlandsche stad een warmgestemd, enthousiast publiek van gulle bewonderaars.
Holland heeft hem liefgehad, gelijk het zijn eigen Tollens en zijn eigen Nicolaas
Beets beminde, - en Van Beers had nog dit op de andere grooten voor, dat zijne taal
reeds uit-zich-zelf in de Noordelijke ooren klonk als muziek, omdat toch immer de
‘Vlaamsche tale wonderzoet is’, melodieuser, rijker en fijner gemoduleerd dan het
stroevere Noord-Nederlandsch.
Meer dan één storm van literaire revoluties is er na den dood van Van Beers over
Vlaanderen en Holland gegaan, de waardebepaling der literaire kunst heeft zich
gevestigd op andere objecten dan tevoren, - inzicht en smaak hebben zich gewijzigd,
de mensch is veranderd met den tijd waarin hij leefde, en wij zouden de eerlijkheid
geweld doen, wanneer we wilden beweren dat nu nog het geheele oeuvre van Jan
Van Beers voor ons van even groote beteekenis is. Maar bij het beste van 't geen hij
ons naliet, vermogen we ook nu niet te ontkomen aan de kracht zijner zuivere
menschelijkheid en aan de schoonheid van zijn woord. Wie zijn ‘BEGGA’ leest, zijn
‘BESTEDELING’, zijn ‘IDYLLE VAN VRIEND MATTHYS’, die wordt nog immer bekoord
door de schoone glans van idealisme waarin Van Beers het leven zag, - die wordt
tevens nog immer mede-ontroerd door een nobele gevoeligheid, die ons hevig, maar
toch nooit opzettelijk schijnt, even zuiver als eerlijk.
Zoo juist is u door Dr Maurits Basse de waarde en de beteekenis van Jan Van Beers
geschetst als strijdbaar Vlaming, als opvoeder der jeugd, als leeraar en geleerde, voor mij geldt nu alleen de DICHTER, - de dichter en... de groote, schoone mensch
die er schuil gaat achter elk waarachtig dichterschap. Immers. ontroering,
ontvankelijkheid voor de indrukken der buitenwereld is alleen niet voldoende voor
den kunstenaar, want wien men een dichter noemt is niet slechts een der
meest-gevoeligen voor de schoonheid buiten hem, maar het is bovenal zijn eigen
schoonheid, het is bovenal de schoonheid van zijn eigen innerlijk wezen, die, zich
herkennende in, en zich vereenigende met de schoonheid der buitenwereld, de
allereerste voorwaarde schept voor het doen ontstaan van kunst. Het is daardoor dat
de ware dichter de dingen dezer wereld aanschouwt met die heilige en vertrouwde
aandacht, met die stille
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eerbied tevens die hem voeren in het zeldzame en teedere levensmoment waarin de
schoonheid zich vastlegt in woord en rhythme, en uitbloeit tot een vers.
Aldus ook bij Jan Van Beers, - ook bij hem waren de schoone goede mensch en
de schoone goede daad één, - en wie nu het beste zijner dichterlijke arbeid leest, weet
niet wie hij het meest bewonderen moet: het vers, het woord zelf, of de mensch die
dat woord vond, omdat hij de werkelijkheid ervan mededroeg in zijn hart. Hierin
ligt, nog na zoovele jaren, de voorname grootheid zijner figuur, de grootheid van
zijn kunstenaarschap, de grootheid ook zijner nobele menschelijkheid. Wij beminnen
de een om de ander, en de ander om de een, en de wondervolle eenheid van beide
hebben wij noodig tot een durende steun in onze eigen, wankele levens.
Daarom is het niet alleen waardig, maar ook goed en noodzakelijk dat wij hem
herdenken. Want nietwaar, het moge getuigen van zacht-ontroerende innigheid
wanneer wij onze dierbare afgestorvenen indachtig blijven, - het moge beter nog
zijn, - en blijk geven van wijder en steviger menschelijkheid indien een volk de
gestage herinnering bewaart aan zijn beste zonen, zijn grootste mannen, zijn edelste
en meest-typeerende vertegenwoordigers van vroeger tijd, - beide toch zullen blijven
zonder vrucht, zullen blijven zonder winst voor het eigen leven, indien niet uit de
herdenking de drang en de kracht groeit tot een zuiverder en beter bestaan dan te
voren. Die drang en die kracht welt voor ons op uit het hernieuwde contact met het
dichterschap en de edele menschelijkheid van Jan Van Beers, en Antwerpen, geheel
Vlaanderen, eert nu met recht in hem een van zijn beste burgers. Want hij was
Vlaamsch, hij behoorde aan Vlaanderen met geheel zijn hart en geheel zijn ziel, maar (en het verheugt mij dit hier in uw midden te mogen belijden): Holland heeft
hem niet minder liefgehad dan gij.
Herman Poort.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

290

Stroom
WONDERE deining heeft onze haven aangedaan.
Nog liggen de schepen voor anker; maar hoog wast de vloed
en wiegelt de ferry-boats loom in rimpelritmus ter spelevaart.
In 't stram gebaar der treurwilgen gebogen
hebben we ons wederbeeld gestolen stil uit het watervlak
bleef de spiegel bij deze schouwing grauw.
Toen het licht brak
was in het Oosten een rozelach voor dit prismenspel.
Zo was het onbegrijpelik leed borreling der koele wel,
tere weldaad aan aller ogen,
tranendauw.
Oeverlijn, smaragdrand overzij
Wij menden onze boot daarheen toen de baren brandden.
Ach bij de landing was de toverring der horizonnen niet nabij!
We waren koene dwazen in onze waan het wezen van de stroom te vatten.
Hoor door de golvenmuziek onbedaarlik nimfen schateren,
als we deemoedig de Heer aanroepen:
Zuiver onze tocht in zilvervaart, stil de malle tango onzer sloepen
kom over de wateren!
Op Gods weiden diep in eigen onmetelikheid verloren,
een eindelike stal tegemoet, dwalen wolkenlammeren: blond hemelvee.
Zijn wij de hoeders der pastorale kudde, gaan we stille herder mee
de schalmei in droeve spelewijs, schalmei uit oeverriet gesneden?
Preludium vol klankenregen,
hemelzegen,
zullen we de schalmei verwijden tot bazuinen van aartsengelen,
paradijsmuziek in de noodzang der aardse koren strengelen,
een lichtland gronden in het schemerdal, beneden?
Loreleijbaren van alle geliefden, goudkaskaden druipen in de vloed.
Dit is boos bekoren voor de visser
bij avendval
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Waar op schemeringsadem zijn late vaart verglijdt:
aroom van begeerlike lijven, libellen in spelvermoeide vlucht zo loom:
daar drijft hij vér en laat zijn wankele kluis van leem;
de golfslag is beeld van zijn bang begeren.
Maar dodelik is het schaduwdal en stilte wurgt alle passiezangen.
De nacht houdt intocht, blinde vorstin met vals diadeem.
Zij rooft hem de vertroosting, rooft zijn droom
die knakt in volle bloesempracht.
De aloude stroom wendt zijn aanschijn af, door de maan bezilverd, en schaterlacht.
Gaan we stroomop?
Waar de golvenstem zich dempt in fluistertoon, innig lied op glimmige keien
en haar geweld zich ten zoen plooit voor plompe nenufars, ze dwingt tot spelemeien
wordt onze yacht gedragen door de tij
naar zonniger landerij?
De duiker vond broze schelpen, - waar is de diepe schat?
de vaarman 't begochelingsland van emerald. Geef ons het heilrijk Heer!
De visser haalde zijn net vol wier. Geef de genade der mirakuleuze vangst
Geen van alle werd het kruid gereikt om de geslagen wond te stelpen
de pijn te stillen, die een noodschrei golft over loom land!
Niet waar de beemden ronden,
klankbekken waar het hooglied valt
uit wakke monden,
in weeldetuinen met oasis van verpozen
waar lafenis lokt en dronken praal van rozen
Niet naar deze regionen zal ik uitzeilen
en de schaduwen saamweven mijn kleed ten sier
Roer de gong voor de afreis uit het avendland
Koen leg ik de lading in mijn boot
Ik ben passagier
op de lijn naar de Levant
De wind oppermachtig mijn goddelike bondgenoot!

Victor J. Brunclair.
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Iets over het vertalen(1)
OVER het vertalen van letterkundige meesterwerken, voornamelijk uit de klassieke
oudheid, werd dikwijls genoeg geschreven. Men heeft de moeilijkheden doen gelden,
voortkomende uit de verschillende structuur van de taal waaruit en die waarin men
vertolkt, en uit de omstandigheid, dat zeer vele woorden hun zoog. equivalenten in
een andere taal niet volkomen dekken; de moeilijkheden voortkomende uit den aard
en stijl van het te vertalen werk, en eindelijk uit den persoon van den vertaler zelf:
want áls deze opgewassen is tegen zijn model, zal hij er zich niet zóó kunnen aan
onderwerpen, dat hij er niets van zichzelf bijmengt; een genie kan wel geen vreemd
product in zich opnemen, en het geheel objectief weergeven. Verder heeft men doen
uitkomen, dat poëzie, bij het overgieten in een andere taal, zoo licht vervliegt, enz.
In het eerste deel dezer lezing zal ik een punt behandelen, dat mij van groot belang
dunkt, en waarop, voor zoover ik mij herinner, tot nog toe niet gewezen werd.
Wie onderneemt een oud meesterwerk te vertalen, stelt zich tot taak, wat in een
anderen tijd en in een andere taal gedacht, gezien en gevoeld werd, in een moderne
taal weer te geven. Daaruit volgt onmiddellijk, dat het vertalen een zekere
tegenstrijdigheid in zich bevat, en dat een vertaling noodzakelijk een tweeslachtig,
een hybridisch iets zal zijn.
Andere kunsten beschikken over middelen van uitdrukking, als lijnen en kleuren,
die eeuwig dezelfde blijven; - om geen aanleiding te geven tot misverstand, zal ik
van de tonen niet gewagen: - maar het instrument, dat den woordkunstenaar ten
dienste staat, verandert voortdurend.
Daarmede bedoel ik niet alleen, dat de woorden eener taal niet altijd aan dezelfde
zaak blijven beantwoorden, dat een ‘groot schip’ heden iets reusachtigers beteekent
dan bij Hooft; dat een ‘burger’ thans iets anders is dan in de middeleeuwen, en dat
de Latijnsche woorden, die zedelijke begrippen beteekenen, als de namen der deugden,
door het christendom een nieuwe tint gekregen hebben.

(1) Lezing gehouden op het Vierde Vlaamsch Philologencongres, afdeeling: Klassieke Philologie,
enz., te Mechelen, op 7 Augustus 1921.
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Wat ik bedoel, is van algemeener beteekenis. De taal trilt van het voortdurend
afwisselend leven, waarvan zij de uitdrukking is; het Nederlandsch van vijftig,
honderd jaar geleden heeft een anderen klank, ademt een anderen geest, doet anders
aan dan het onze. De taal gaat mee met haar tijd, zij wortelt in de zeden en
cultuurtoestanden van een bepaald volk op een bepaald tijdstip. Een oude taal is
vergroeid met oude, een twintigste-eeuwsche taal met moderne toestanden,
denkbeelden en gevoelens; zij is er de uiting van, en verwekt op haar beurt bij den
lezer hetzij oude, hetzij moderne beelden, begrippen en aandoeningen.
Gelijk een oude taal ongeschikt is - niet alleen wegens het ontbreken van eenige
honderden woorden, maar voornamelijk wegens het oude dat er aan kleeft - om
moderne denkbeelden en gevoelens uit te drukken, zoo kan ook een moderne taal
niet dan met allerlei conventie dienen om, van een oud standpunt uit, oude visies,
oude opvattingen, oude gevoelens weer te geven. Van een oud standpunt uit, zeg ik,
want ik heb het hier niet over den historicus, die het verleden met een moderne
mentaliteit beschouwt, maar over den vertaler, die een ouden kunstenaar moderne
woorden doet spreken.
Er is nog meer. De philosophen mogen onderzoeken, of het denken noodzakelijk
aan een bepaalde taal gebonden is; feitelijk denkt de mensch altijd in een taal. De
vormen nu, welke de gedachte aanneemt, kunnen min of meer verschillen volgens
de talen, en verschillen inderdaad grootelijks bij de ouden en de modernen.
Een paar voorbeelden. De tweeledigheid, die wij in zoovele verzen der Psalmen
aantreffen, is aan het Nederlandsch vreemd. In een vertaling zal men ze wellicht
aardig vinden, doch steeds als iets uitheemsch voelen, dat niet in de gewoonten ligt
van onze taal. In het Grieksch, voornamelijk bij de eerste prozaschrijvers, komt ook
dikwijls een zekere tweeledigheid voor, inzonderheid het σχ μα ατ
σιν α
ατ
σιν, b.v. πελα νεσ ον λε ποντες ο δ ν λλ φε
μενοι (HEROD.
VII, 119), ‘zij gingen heen, zonder iets achter te laten, maar alles medenemend’, en
met omgekeerde plaatsing der leden dikwijls bij Homeros: πε ν τοι α σα
μ νυν
πε , ο τι μ λα δ ν (IL. I, 416), ‘daar uw levenstijd van korten en
geenszins van langen duur is.’ - De overgang van hypotaxis in parataxis, die in de
Homerische vergelijkingen zoo goed het behaaglijke verwijlen bij een onderwerp
weergeeft, komt ook weinig overeen met de gewoonten der moderne talen. - Num
igitur ulla quaestio de

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

294
Africani morte lata est? vraagt Cicero (Mil. 11), en hoewel het geheele zinsverband
niet alleen, maar ook het woordje num het antwoord duidelijk genoeg aan de hand
doet, voegt hij zelf bij: Certe nulla. Dergelijke gevallen komen zeer dikwijls bij hem
voor. In de moderne talen laat de schrijver het veel gewoonlijker dan in de oude aan
den lezer over, een oratorische vraag te beantwoorden. - Met die paar voorbeelden
meen ik mijn gedachte voldoende te hebben toegelicht.
De meeste oudere vertalers bereidden hun model toe naar den smaak van hun tijd,
waardoor tevens de tegenstrijdigheid tusschen inhoud en taal verviel. Op een vorig
congres noemde ik reeds Pvb. Ovidii Nasonis Minne-Kvnst, Gepast op
d'Amsterdamsche Vryagien [door JOH. VAN HEEMSKERK](1). De Aulularia van Plautus
werd door Hooft ‘nae 's Landts gheleghentheyt verduytschet.’(2) Ook Bilderdijk's
zoog. vertalingen zijn omwerkingen.
De moderne strekking is, het oude model zoo nauwkeurig mogelijk te
reproduceeren(3). Alles in het kunstwerk, ‘alle inhoudswaarden, alle gevoelswaarden,
in al hun nuances, en hun ritme’, en alle hulpmiddelen om deze drie te scheppen, wil
de moderne vertaler zooveel mogelijk behouden - behalve één dier hulpmiddelen,
de taal, welke hij door een andere vervangt(4). De oude methode verwijderde het
antieke uit de oude kunstgewrochten; thans wil men het oude kunstgewrocht naar
den geest van den ouden dichter doen herboren worden, men poogt den lezer onder
de bekoring van het antieke te brengen. Dit komt ook meer overeen met den wensch
van het hedendaagsche publiek; wie een ‘vertaling’ ter hand neemt, wil vooral kennis
maken met een oud letterkundig product; gewoonlijk verlangt hij niet zoozeer te
weten, wat een moderne naar aanleiding daarvan heeft gedicht.

(1) t' Amsterdam, voor Dirck Pietersz Vos-kuyl... 1622.
(2) t' Amsterdam, voor Cornelis Lodowijcksen vander Plassen... 1617.
(3) Nochtans, gelijk Vondel en andere oude vertalers naar zuivere weergave van het origineel
streefden, zoo zien nu ook af en toe omwerkingen het licht. Ik noem slechts: ‘Koning Oedipus,
van Sophocles. Tragedie vertaald uit de Duitsche bewerking van HUGO VON HOFMANNSTHAL
door WILLEM ROYAARDS’. Amsterdam, Mij voor goede en goedk. lectuur, [1913].
(4) Zie JAAP VAN GELDEREN in ‘De Beweging’, 12e jaarg. Eerste deel, 1916. blz. 37 vlg. of in
‘Groot-Nederland’, 1921, I, blz. 1-3.
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In een moderne vertaling zal bijgevolg het gemis aan overeenkomst tusschen inhoud
en taal eenvoudig blijven bestaan.
Het voorafgaande komt misschien mede in aanmerking bij het oplossen der vraag:
wat is een aesthetische vertaling? aan welke eischen moet zij voldoen? - een vraag
die reeds honderden malen werd behandeld, doch waarop ik nooit een bevredigend
antwoord gevonden heb.
Zij is immers heel wat moeilijker dan sommigen meenen. Men glimlacht, als b.v.
Leo Speet, in de Verantwoording van zijn vertaling der Hymne aan Demeter(1), op
grond van hoogst bedenkelijke beschouwingen verklaart, dat zijn vertaalwijze ‘voor
het klassieke Grieksch - als literair-schoon product - de noodzakelijkgoede is.’
In den jaargang 1912-1913 van het Amsterdamsche maandblad De Ploeg (blz. 248-9)
nemen twee gezaghebbende mannen de meest gangbare opvattingen omtrent dat punt
voor eigen rekening over.
In antwoord op een rondvraag der redactie, zegt de Leidsche oud-hoogleeraar J.J.
Hartman, die zelf zoo mooi vertaald heeft uit Plinius e.a.: ‘Een Hollandsche vertaling
uit Latijn of Grieksch moet 1o goed Hollandsch zijn;’ dit is onbetwistbaar, al wordt
het door sommigen niet ingezien - ‘en 2o bij onze hedendaagsche landgenooten
dezelfde aandoeningen wekken, die de Latijnsche of Grieksche auteur gewekt heeft
bij zijn tijdgenooten.’(2)
Maar ten eerste, hoe kunnen wij weten, welke aandoeningen een oud dichter b.v.
bij zijn tijdgenooten wekte? Moderne volken begrijpen vaak zoo weinig elkanders
mentaliteit. Ik zal geen voorbeeld zoeken binnen onze landgrenzen; maar wie onzer
begrijpt, hoe, een zestal jaren geleden, de oorlogspoëzie van d'Annunzio Italianen
in vuur en vlam kon zetten? Hoe veel minder moeten wij bekend zijn met het
zieleleven van menschen van vóór twintig of vijf en twintig eeuwen, en hoe zullen
wij met eenige bepaaldheid weten, welke indrukken zij van een literair kunstwerk
ontvingen?
Wat vroeger geen aanstoot gaf of zelfs in den smaak viel, kan

(1) Amsterdam, R.K. Boekcentrale, [1915].
(2) Vgl. CAUER, ‘Die Kunst des Uebersetzens’, 4. Aufl. Berlin, Weidmann, 1909, bladz. 5. Zoo
meende ik vroeger ook; zie mijn werk: ‘Cicero's Pleitrede voor Milo’. Leuven-Brussel, 1912,
blz. V.
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thans tegenvallen. Wij zijn op topographische nauwkeurigheid gesteld; welnu de
helft der Odyssea speelt op Ithaka, en zoo vaag is de topographie, dat men, geloof
ik, geen enkele der plaatsen, welke de dichter noemt, kan identificeeren. Livius'
veldslagen moesten aan de oude Romeinen heerlijk schijnen, omdat zij al hun eischen
bevredigden, maar wij willen de bewegingen der legers op een kaartje kunnen volgen,
wat bij Livius in de meeste gevallen niet, of althans niet met zekerheid mogelijk is.
In de Miloniana roept Cicero voor zijn kliënt de bescherming in der troepen, die bij
het rechtsgeding de orde verzekeren (§ 101); de advokaat die thans zoo iets zou
bestaan, zou verbazing en verontwaardiging teweegbrengen hij het gehoor, in
afwachting misschien van iets ergers.
Eindelijk, zooals zooeven betoogd werd, zal de lezer altijd een gemis aan
overeenkomst voelen tusschen den ouden inhoud en de moderne bewoording.
Wat Prof. Hartman verlangt, is dus slechts in zekere mate en hoogstens door een
omschepping mogelijk, niet door een vertaling in den modernen zin.
Wat verder zegt Prof. Hartman: ‘Niemand wage zich aan een vertaling alvorens
hij den te vertalen auteur in levenden lijve vóór zich heeft. En dan late hij hem zoo
spreken, als ware hij als Amsterdammer of Leidenaar uit zijn graf verrezen.’(1) Dit
laatste echter is een totaal onmogelijke veronderstelling. Indien Vergilius als
Amsterdammer of Leidenaar uit zijn graf verrees, zou hij een geniaal Nederlander
zijn, maar geen Romein, geen Vergilius; hij zou een geheel andere mentaliteit hebben;
zijn gedachte zou geheel andere vormen aannemen, en gelijk hij aan alle eischen van
zijn tijd voldeed, zou hij zich geheel aan den smaak van dezen tijd aanpassen; hij
zou geen Aeneis dichten, wellicht zelfs geen epos, maar een modern Nederlandsch
meesterwerk. Men kan zich wel een Romeinschen Vergilius voorstellen, die
Nederlandsche klanken uitbrengt, maar niet een Nederlandschen Vergilius.
In zijn antwoord op dezelfde rondvraag maakt W. Kloos de omgekeerde
veronderstelling: ‘En vooral een der oud-Grieksche

(1) Aldus ook, onder vele anderen, P. VALKHOFF: ‘Hij [de vertolker] wil zeggen of zingen wat
de kunstenaar zou gezegd of gezongen hebben, als hij Hollander geweest was’. ‘De Gids’
1909, II, blz. 96.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

t.o. 296

P. SÉRUSIER: De Oogst.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

297
dichters, die over het algemeen tot de echtste, want diepste en meest zuiver-zeggende
van alle tijden behooren, moet dus zóó vertaald worden, zoo vol liefde voor diens
werk en vol eerbied voor diens woorden, als die dichter zelf zou geschreven hebben,
indien hij zich, in zijn eigen tijd, bediend had van de Hollandsche taal.’ Maar ook
deze hypothese is onmogelijk. Had de Hollandsche taal in dien tijd bestaan, dan zou
zij, trots de gelijkheid der klanken, weinig gemeens gehad hebben met het moderne
Hollandsch; zij zou er evenveel van verschild hebben, als de oudheid van de moderne
tijden verschilt, omdat, zooals boven gezegd is en Kloos beter zal voelen dan wie
ook, de taal voortdurend verandert en meegaat met haar tijd.
Aan de geopperde bedenkingen meen ik te ontkomen, door aan de vertaling van een
dicht- of prozawerk van literaire beteekenis dezen eisch te stellen: zij moet bij den
lezer dezelfde aandoeningen wekken, die het oorspronkelijke op hem maakt(1); de
lezer moet echter steeds indachtig zijn, dat hij een vertaling vóór zich heeft; hij moet
zich met de gedachte in de oudheid verplaatsen, een oude mentaliteit aannemen, door
de moderne woorden heen de oude zien doorschemeren, aan de moderne klanken
een oud leven instorten.
Daaruit volgt onmiddellijk, dat een vertaling van een ouden schrijver - en niet
alleen om de velerlei kennis, die hij bij den lezer veronderstelt - slechts kan genoten
worden door een classicus, en hoe meer deze met de ouden vertrouwd is en hoe
minder hij de vertaling noodig heeft, hoe meer ook hij in staat zal zijn deze te genieten.
De classicus hoeft niet, gelijk Shakespeare, ‘myriad-minded’ te zijn, maar ten minste
two-minded; benevens zijn moderne ziel, moet hij er een zooveel mogelijk oude
hebben, en met die min of meer oude alleen kan hij de vertaling genieten. Ver-

(1) Ik kan niet aannemen, wat VON WILAMOWITZ veronderstelt, dat de moderne
philologisch-gevormde lezer denzelfden indruk van een oud lettergewrocht kan ontvangen
als de tijdgenooten des schrijvers: ‘Die neuen Verse, zegt hij, sollen auf ihre Leser dieselbe
Wirkung tun, wie die alten zu ihrer Zeit auf ihr Volk und heute noch auf die, welche sich die
nötige Mühe philologischer Arbeit gegeben haben.’ ‘Reden und Vorträge’ 3. Aufl. Berlin,
Weidmann, 1913; blz. 6. Maar wij zijn, zooals gezegd, andere menschen dan de ouden, en
de oude ziel, het oude gemoedsleven kunnen wij niet dan zeer onvolkomen kennen. Zelfs
voor den genialen VON WILAMOWITZ kunnen de oude drama's niet zijn, wat zij voor de
Atheners waren.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

298
onderstellen wij, dat hij Livius' beschrijving van den slag bij Cannae niet zou kennen,
en laten wij een nette vertaling daarvan in een modern geschiedboek inlasschen, dat
hij aan 't lezen is; hij zal de beschrijving vreemd, erg onduidelijk en onbevredigend
vinden. Doch zeggen wij hem nu, dat zij van Livius is: dadelijk zal hij al zijn eischen
van modernen lezer ter zijde schuiven, zooveel mogelijk dezelfde eischen gaan stellen
als een Romein van vóór twintig eeuwen en een geheel ander oordeel uitspreken. Maar terwijl de oude kunst volkskunst was, acht ik een vertaling, die ze binnen het
bereik van het niet klassiek-opgeleide hedendaagsche publiek zou brengen,
onmogelijk.
Nog een opmerking om te eindigen. Het gezegde is misschien van gewicht voor de
vraag van den ouden rhythmus in het Nederlandsch. ‘Onnatuurlijke Hollandsche
versmaat’ zegt Busken Huet van de metrische Ilias-vertaling van Vosmaer. In hoeverre
de oude versmaten stroken of strijdig zijn met den aard onzer taal, vermag ik niet te
beslissen. Doch zelfs indien men ze onnatuurlijk acht, en bijgevolg ongeschikt voor
een oorspronkelijk Nederlandsch gedicht, kan men ze misschien in een vertaling van
oude dichtwerken niet ongepast vinden. Die vertaling moet immers met een oude
mentaliteit gelezen worden; aan de woorden moet men een beteekenis geven, die zij
slechts in de oorspronkelijke, niet in de moderne taal hebben: wellicht wordt het
aesthetisch genot verhoogd, wanneer men in de nieuwe en toch oude verzen het oude
rhythme hoort bewegen.
A. Geerebaert S.I.
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Incipit Vita Nova
Op dit oogenblik, zegge ik naar waarheid, begon de geest des levens, die
in de verborgenste kamer des harten woont, zoo sterk te beven, dat hij tot
in de geringste aderen zich schrikkelijk deed gevoelen; en levende sprak
hij deze woorden: ‘Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi’.
DANTE: ‘La Vita Nuova’.
MIJN vriend, hebt ge nooit gehoord van een zeker man, Dante genaamd, een geleerde
bol zoo 't schijnt, die in zijn besten tijd nogal aardige verzekens dichten kon, en
vooral bekend is om zijn liefde voor Beatrice, en ook om zijn bezoek aan de hel en
aan den hemel? Ik geloof dat hij nogal beroemd is, want men leest er ring-aanéén
over in boeken en gazetten. Van dien eigensten persoon wil ik u verhalen; en wel:
van zijn ontmoeting met die allerlieflijkste Beatrice die hem zóó ontroerde ‘als zage
hij de grenzen aller zaligheden.’
Ik heb Dante eens gezien, tusschen het plantsoen langs de lijzigvlietende Nethe.
Ik herkende hem seffens aan zijn fijn-gesneden gezicht door zijn vriend Giotto op
een zijner fresko's gekonterfeit. - Dat moet daar gebeurd zijn, van die ontmoeting.
Het was een milde, zonnige nanoen. Geen looverke wind. Alles licht en blij en
stralend. Hoog het warme blauw van de lucht. In de boomen, die roerloos te droomen
stonden, hing de zon te spelen en te wriemelen vol glitserend geschitter. Op de
banken, tusschen het groen, zaten de ouwe menschkens te smakken aan 't fijn weerke
dat zijn zoele koestering langs hun wangen fleerde. Een pastoor las zijn brevier, en
een meisje paaide een kressend kind met sussend gewiegel. Voorts niets dan zon en
stilte.
Op zoo'n warmen, zaligen namiddag is het gebeurd, het heel simpele - en toch zóó
groote dat jaren-nadien de beroemdste geschiedschrijvers er nog van spreken met
eerbied en met een krop in de keel.
Zoo heel simpel: Dante, en Beatrice. Meer niet.
En toch zoo groot.
Nu lijkt me die dag als een wondere, gouden droom, vol licht en blijheid en warme
wonne; iets dat heel teer en broos is, heel fijn
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en diafaan; iets dat men niet betoetsen of betasten mag met vingeren om er de
goddelijke teerheid niet van te kwetsen; iets lijk zoenzachte woordjes die vlinderen
van hart tot hart, of lijk het subtiele weefsel van nachtegalenzang in de stilte van den
meinacht... En ik wou wel woorden vinden die enkel zingen en zinderen, heel zoet,
lijk het fluweelen getokkel van een harp, louter klank en zielsontroeren.
Op zijn eentje wandelde Dante, en bezag de bloemekens bezijden den weg, en
luisterde naar het kwetteren der musschen en het zachte praten der menschen, en
voelde een danige rust in zijn binnenste neerbijzen. Beneden aan den oever stond
een visscher te hengelen, roerloos en strak; het water vloot stillekens van de eene
brug naar de andere, met lijzige kabbeling en hier-en-daar wat zongekleister. Alles
was goed, en smolt weg in de milde droomstilte.
Zoo was het leven schoon en goed! Telkens, bij zoo'n vredige stilte, voelde Dante
zijn neiging om te dichten weer opkomen, iets dat hem vastgreep met heftig geweld
zoo dat hij er van zweeten moest: dan begonnen de woorden te dansen en te dodeinen
op de mate van zijn stap, en een liedje werd geboren; 't was teeken dat hij zich
overmatig kontent en blij gevoelde...
Toen kwam het opééns. Dante stond in de lommer der hooge, schoone boomen,
met over hem het speelsch gewemel van zonnerondekens en lichtgewriemel, - en
opééns was het daar!
Iets wit en licht. Iets dat wuifde en zinderde en zong. Iets als goud; een aureool
die blonk. Als een engel die aangezweefd kwam. Of nog veel mooier en stralender:
iets dat zelf licht gaf en alles rondom beglansde in stillen, warmen gloed. Te schoon
en te licht en te wonder om te noemen. Alles wit; alles goudglans: dit was Beatrice.
Dante stond paf van aandoening. Alles trilde aan hem. Alles hamerde. Zijn hart
dreigde te breken. Hij wist niet meer dat hij bestond, en voelde zich opeens in den
hoogsten hemel, zoo zalig en blij en goddelijk - mooi zwoegde het in zijn ontroerde
ziel.
- Beatrice... fluisterde hij, en dat vloeide lijk honig tusschen zijn lippen.
En zij groette, hoofsch en minzaam, en kwam bij en reikte hem de hand. Zoo een
klein, warm handje. Een stukje leven van haar, dat hij vasthield en klemde. Een
wonnig poezelhandje dat tintelde en klopte lijk haar hart. Zoo heel teer en innig, om
te zoenen. En
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als zij sprak dan, - met een tintje dat ze ergens in de Kempen geleerd had, tijdens de
vakantie, en dat hare woorden nog eens zoo innig en zangerig maakte, - was het
louter muziek, alles goudmuziek en zingend gestreel; als het gebeier van zilveren
belletjes, maar nog duizendmaal schooner. Wat ze vertelde ben ik nergens te weet
gekomen. Zelfs Dante heeft het niet opgeteekend; maar het moet toch iets heel zoet
en heerlijk geweest zijn, want Dante monkelde maar aldoor in blijden roes en hij
scheen te smilten van verrukking. Och, hij was toch zoo vol geluk en zaligheid en
al die heerlijkheden zweefden zoo mild en lavend over hem neer, dat hij wel weenen
kon van overmatige weelde. Hij luisterde maar, bedwelmd... En dat duurde een
eeuwigheid: niets dan goudlicht en muziek en jubelend geluk...
Tot het klokje op het begijnhof begon te klepelen; zij, lichtjes verrast en
glimlachend:
- Nu moet ik weg; het wordt anders te laat...
En dan: een warm-lachend gezicht, heel innig, twee tintel-oogjes, een wuiven van
wit en licht, iets dat voorbijwiekte heel luchtig en schoon... En Dante stond alleen
in de groeiende schemering.
Zoo heel simpel.Met trage stappen trok hij weer de stad in; alles jubelde; alles stond in de klaarte
zijner vreugd, en in zijn hert deinde en zwol het ontzaglijk om weg te duizelen van
wilde wonne. Alsof hij stond in een gouden regen, en daar zweeft muziek van blanke
engelen, en daar wierookt de bedwelmende geur van leliën. En opeens rees het klaar
vóór hem: dat hij gegroeid was boven zijn jeugd, boven zijn wijsheid en zijn
wetenschap, boven al het voorbije dat nu zoo futloos en armtierig scheen en heel ver
in bleeke moerassen gezonken, - en hij hoog daarboven in de stralende zon der Liefde,
schoon en lichtend in de genade van het al-schoone; - waar het nieuwe leven begon!
In de straten flapten de gele lantaarnlichten aan. Overal was gerel en geroep van
luidelijke stemmen. Een troepje voetballers tierde en lawaaide, hun neerlaag ten spijt;
in de herbergen en bierlokalen klonk dol gepraat van tafelspringers en ras-politiekers
en ik-weet-beter-dan-gij, bij 't ketsend klabetteren der biljartballen; kleuterjacht en
vieze gasten-op-hun-zondagsch vergaapten zich vóór schreeuwerige kino-plakkaten;
op de groote markt speelde een fanfare zijn klinkklare marschen, bij 't geflakker van
smokende
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toortsen... En de zelfgenoegzame renteniertjes, de goezakken en
dikbuiken-in-witte-gilet, breed geflokt in hun koffiehuis-stoelen, genoten van de
zoele avondstemming en de feestelijke kleurigheid die wemelde rondom.
Dante zag al dat taterend geroezemoes, al die menschen op zoek naar genot, en
hij schuddekopte even:
- Neen, dacht hij, al die menschen zoeken verkeerd. Ik voel het nu pas zóó groot;
één ding alleen is waar: liefde! Door haar krijgt het leven een zin, wordt gelouterd
en stijgt boven alle wolken: zij is het, die ons arme ploeterende menschkens, schoon
maakt, en goedheid en vrede legt in de harten; zij, die al het leelijke en hatelijke, al
het arme en kleine, al het miezerige en kranke wegneemt en ons opleidt tot het edelste
en volmaaktste...
Uit een open venster klonk piano-getokkel, en een meisjesstem zong iets van: ‘Le
printemps et les fleurs, réjouissent le coeur...’ Dat was misschien de eenigste die hem
begrijpen zou? - Maar, och, wat gaf hem de massa die niet wist en niet anders vroeg;
hij toch droeg in zijn binnenste het beste en zoetste aller dingen. Hield hij niet, als
een kristallen vaas in zijn weigerlijke handen, de heerlijkheid van zijn openbloesemend
hart! Leefde daar niet, als een vizioen van opperste gracie, een sprookje van licht en
blanke droom-fëerie!... Lijzekens klopte zijn joelend bloed, zijn vingeren tintelden
en ergens heel diep zong de jonge vreugd een liedeke van wonne en geluk! Héél zijn
ziel was één groote, gouden ontroering, en 't scheen, waar hij stapte door de avondlijke
straat, dat hij verging in een ontzaglijken roes van gelukzaligheid en zoete
lieflijkheden.
Toen, zoo verhaalt de kroniek, ‘werd hij door zoodanige verteedering bevangen,
dat hij zich als dronken van de menigte afzonderde’, naar zijn kamer trok en daar
den heelen mooien nacht bleef mijmeren en na-genieten al het roerend-zoete van
dien éénigen, goddelijken lust-dag...
Zoo ongeveer, mijn vriend, moet het gebeurd zijn wat men vertelt van dien Dante.
Maar het is al een tijdeken geleden, en ik zou niet durven beweren dat het precies
zóó verliep; ik weet alleen nog van dat witte en reine en vol-zalige, dat van die
jubelende wonne; al het andere komt van de kroniekschrijvers, geloof ik, en doet
weinig ter zake. Ook weet ik niet of in het geraas van deze jachtwereld, die wirrelt
van kwade hartstochten en genotzucht, nog
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over zoo teedere dingen mag gesproken worden; maar misschien zijn er wel, meent
u ook niet, die toch even met plezier zullen vernemen van zoo groote en wonderbare
liefde. En in hun hart zal vreugde bloeien...
Mijn vriend, ga liever niet langs de Nethe, in die zingende, zonnige dreef. Het is
er heel schoon en jeugdig; - maar het is nu de plaats alleen van Dante...
Robert Van Passen.

Natuur en zonde
DE maan is appelgroen
en geler groeit;
zal ik de sterren zien rijpen?
Rijp is mijn zonde, naakt, ongesnoeid,
die geen mensch zal begrijpen;
er is zilver vuur op elke kruin
der kankerende boomen.
De maan is nu geelgroen
als een knobbel-meloen:
daarrond de felle sterren kwellen!
Gebroken tin op een water-ruit.
Ik wil het God vertellen.
Want ik hou van God bovenal:
Hij kan de sterren tellen
en begrijpt mijn schuldig geval.

Karel van den Oever.
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Kronieken
Nederlandsche letterkunde
Vlaamsche romans
HET past deze kroniek te openen op het jongste boek van onzen vroegeren redacteur
Felix Timmermans; zijn ‘Anne-Marie’ (P.N. Van Kampen, A'dam). Dit is het verhaal
van Timmermans' groote zelfgenoegzame burgerlijkheid, weergegeven in een
Vlaamsch Biedermeyer-spiegeltje der XVIIIe eeuw; het oude Lier was een uitmuntend
gegeven met stemmige, provinciale atmosfeer waarin de personnagies als Pirroen,
Swaen, Van der Nast, Césarine, Anne-Marie meer ‘gestoffeerd’ handelen dan
‘psychisch’ met een feitelijk onbeduidend doel in het ‘mysterium vitae’; om de
intrigue heeft het dan ook minder zin dan om de ‘tapijtstille’ atmosfeer van XVIIIde
eeuwsch folklorisme, met daarin de kleurig-gedempte oudheid van het
chartreuse-groene zijden kleed van Anne-Marie, de vele doorgerookte pijpen van
Pirroen welke hij overhand smoort, zijn geel gilet met groene slingerbloemen, de
oude meloen-gele bisschopkoets waarop het korfje met bloemen zoo aardig is
gepenseeld, de blonde rijnwijn in geblazoeneerde glazen en het ouwerwetsch
gezelschap der ‘Dolfijnen’ waarin zichtbaar: pruiken en lobmouwen; hoorbaar: de
klank van het verliefd rederijkers-vers van Koekoek. Voorzeker, Timmermans heeft
innig geprobeerd de XVIIIe eeuw na te proeven, niettegenstaande dat de pallietersche
voorstelling met lappen en brokken doorzichtbaar is in de gemaniereerde XVIIIde
eeuwsche gevoels-stemming. Aan deze stemming is in een boek als ‘Sara Burgerhart’
niet te twijfelen: bij Timmermans eenigszins wél; er blijft in dat jongste werk van
hem immers een tegenstelling van Pallietersche natuuropvatting tot de on-frissche
e
XVIII eeuw die uit haar aard telkens de natuur een pruik opzette en bepoederde; het
is voor Timmermans een onmogelijkheid geweest die beiden te verzoenen. Ten
overstaan van een auteur als Van Moerkerken moet de vergelijking met Timmermans
ook in het voordeel van den eersten zijn: immers Van Moerkerken in zijn roman ‘De
Bevrijders’ ontbolsterde de XVIIIe eeuwsche stemming psychologischer. Timmermans
deed verder als alle Vlamingen: hij bereikt de stemming door het schilderachtig,
visionnair ‘uitwendigheidje’ waarbij het complex der natuur (menschen, dieren,
boomen) als Gewijde-Geschiedenis-prentjes worden en Anne-Marie aandoet als het
suikeren, zoetgekleurd ‘haut-relief’ op onze Nieuwjaars-peperkoeken. Dat maakt dat
de lezer zich met het gansche liefde-geval bezig houdt om de buiten-
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gewone aanschouwelijkheid, de plastisch-uitwendige manier, en het verfijnd zelfgenot
waarmede Timmermans het XVIIIde eeuwsch gebeuren weergeeft; men vermoedt
althans dat de schrijver telkens, achter het hoekje, met dikke zelf-tevredenheid aan
zijn eigen woorden smult; is het geen genot te lezen ‘petroleum-kleurige ruitjes’,
‘een stilte van satijn’, ‘in den haard brandde het vuur met luie, groote tongen’ enz.?
Het is groote, warme, milde decoratie-weergave van verbeeld oud-vlaamsch leven
met zeer veel huiselijke sentimentaliteit zoodat het grimace van Pirroen naar een
zelfmoord - waarin men van den aanvang niet geloofd - denken doet aan een blijspel
van Van Peene, terwijl de dood van Anne-Marie ook deze kon zijn van ‘Roza’ in
‘Het IJzeren Graf’.
Onmiddellijk is het opvallend hoe Teirlinck in zijn ‘Scharlaken Tijl’ pallietersche
alluren aanneemt en Timmermans in ‘Anne-Marie’ de geringe diletantische,
wijsgeerige dingen noodig heeft van een ‘orator didacticus’; bij Timmermans kan
het wellicht niets anders zijn dan atmosferische gelijk-aardigheid der toestanden die
voortkomen uit de XVIIIe eeuw zelf.
We hebben daarnaast een fel bezwaar tegen Timmermans' godsdienst als
folkloristisch motief: deze waarde-opvatting van religie wordt bedenkelijk want zij
sluit het hooger conflikt dat altijd godsdienstig is geheel buiten. Van daar ook een
gebrek aan dramatisch leven dat het religieus conflict altijd geeft: in Timmermans
ontbreken doorloopend ware tragiek en ware dramatiek, zelfs dan wanneer het gegeven
- het Lotte-motief der verboden liefde - aanwezig is; de dood van ‘Queen Mary’ bij
Benson is onder dit opzicht de ‘psychologie de la mort’ waarbij de dood van
Anne-Marie een vrijwel onontwikkeld incident is op een gewoon sensueel plan; we
hebben dan ook geen ‘tranen’ bij de dood van Anne-Marie; och kom, wel om Lotte,
wel om Virginie, wel om Clara d'Elébeuse...
Tot zelfs Pirroen - de evenknie van Pallieter als philosophisch levenssymbool blijft steeds te veel een diletantisch, onvruchtbaar fijnproever des levens, een man
die de ‘grap’ des levens als dandy en ‘farceur’ meemaakt; er is evenveel levensleugen
in hem als in de andere ‘Dolfijnen’; zijn gebrek aan levensernst maakt van gansch
deze Anne-Marie-roman een kleurige ‘bagatelle’; en wat a-moralisme ten slotte
tegenover Anne-Marie die op zijn verantwoordelijkheid uit Italië overkwam? Weeral
het leven als liefhebberij in mooie-en-lekkere dingen met een sterke neutraliteit
tegenover de ‘erfzonde’. Ook de gebaren en daden der overige ‘Dolfijnen’ missen
ernstigen en edelen waarheidszin tegenover het leven: zij hebben de ‘pose’ die reeds
Teirlinck vroeger importeerde. En gelukkig dan maar dat de aangeboren, innige
goedheid en bescheidenheid, de literaire nederigheid van Timmermans hem redden
uit het philosophisch cynisme.
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Als Timmermans straks zijn ‘Wambas’ en zijn ‘Franciscus’ schrijven gaat - de eerste
de roman van een waarheidzoeker en de tweede daarvan de voleinding - moet hij
bewust worden van het hooger conflikt dat religieus is, zooals in ‘De Wandelende
Jood’ van Vermeylen; met schilderachtige visioentjes - hoe mooi ook op zich-zelf is er geen hooger uitkomst te bereiken. Men kan het gelooven of niet maar werkelijk
is langs deze gezichtslijn de afstand tusschen Timmermans en Streuvels niet zoo heel
aanmerkelijk; beiden werken atmosferisch: de eene in het visioennair-folklorisme,
de andere in het reëel-landelijke, maar bereiken nooit de hoogste
conflictaandoeningen; de ‘boerennovelle’ van Streuvels blijft meestal atmosferische
impressie van den boer-in-het-landschap; op dit oogenblik is Streuvels aan het
uitrusten in de ‘schoone en stichtelijke historie van Genoveva van Brabant’
(Vlaamsche Boekenhalle, Leuven) en schrijft misschien straks een ‘Beatuskluis’;
we noemen het een ‘blauwboek’ want even algemeen-simpel en aandoenlijk als de
oude vertelling. Toch bestond noodzakelijkheid dezer herschrijving niet: de
volks-reden had voldoening aan het oud verhaal van den Brugschen uitgever uit de
Mariastrate. De hoogere elementen voor het drama zijn er levendig in voorhanden
maar bleven in feite onverwerkt. Na een ‘Vlasgaard’ is deze retro-spective
na-schrijving eerder tam, mak; de literaire persoonlijkheid is wat al te ruim opgeheven
zoodat Streuvels als individualiteit zich zelf in dit werkje ‘doorgehaald’ heeft; als
traditie-erkenning zouden we dit, in vroeger tijd, zelfs als iets uitmuntend beschouwen;
voor een ex-Van Nu en Strakser (?) gelijkt het verder veel op individueele
zelf-versterving, ten minste zoo Streuvels gerangschikt moet worden bij de
onvervalschte '90-ers. En tot zijn roem: nooit is hij zulks gansch geweest. Een element
van scandinaafsch fatalisme in zijn eerste periode volstaat niet om hem in een
Brusselsche ‘serre chaude’ te catalogeeren; eerder was, voor Streuvels zooals voor
Verriest, Van Nu en straks de toevallige spreekbuis van hun talent; Streuvels als
verschijning in Van Nu en Straks was in dit midden geen onmisbare noodzakelijkheid;
zijn noodzaak in het '90-milieu bleek niet - zooals bij Vermeylen - gegroeid uit de
onmiddellijke behoefte van het tijdschriftzelf. Gezien van af heden tot ginds terug
blijkt het meer en meer dat Streuvels er ‘naast’ stond en nooit gansch ‘erin’. Van Nu
en Straks in mindering gebracht van Streuvels zou als ethische prestatie geen veêren
verloren hebben en voor Streuvels zelf - de eenvoudige bakkersjongen - moet Van
Nu en Straks nooit iets meer geweest zijn dan het toevallig tijdschrift waarin hij zijn
jonge ‘lettervruchten’ liet drukken bij gebrek aan een gelijkwaardig. En nu dit passief
terugvloeien in een on-persoonlijk ‘blauwboekje’; die allerpopulairste beet in een
ouwe brok, bijna muzeumachtig volksvleesch! Is dit nu een ‘dood-zoenerij’ der
traditie welke Van Nu en Straks
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steeds heeft weggeschopt als een waardeloos prul? Voor Streuvels als zelfstandig
schrijver getuigt het naast zijn ‘Reinaert de Vos’ van zijn passieven honger naar
traditie; evenveel als Baekelmans en Buysse - maar on-smakelijker Buysse want vies
- maar slechts op andere wijze heeft Streuvels uit de raskrachten van zijn volk geleefd,
al ‘idealiseerde’ hij den boer uit een in hem overgebleven nagroei van ouder romantiek
waarin de Scandinaven correctief waren; in dit opzicht was de nabijheid van den
‘teer-monkelenden’ pastor Verriest voor hem noodlottig; Verriest deed immers reeds
vóór hem aan landschappelijk idealisme waarin de ‘sociale nood’ als ethische kracht
moeilijk tot haar recht kwam. Tusschen haakjes: zou de schrijver van ‘De
Biezenstekker’ niet heelemaal anders ‘De Oogst’ geschreven hebben? Verriest die
er, alhoewel minder reeds dan Gezelle, een on-politieke maar vrijwel a-belgische
vlaamsche beweging op nahoudt, had eveneens, trots zijn ‘Regenboog’, geen oogen
voor het ‘arm Vlaanderen’ van een opkomend socialisme. De reflexen dezer
geestelijke houding van Verriest bewegen doorheen het literair werk van Streuvels
en, ja, zonder voordeel voor hem. Met ons gezicht naar Verriest zeggen we: geen
Vlaming nog heeft baat - integendeel! - aan een causerie over het ‘schoone vlaamsche
volk’ wanneer we zoo pas de waarheid andersom weer eens gingen ervaren; een
‘oud-soldaat’ zal het ‘pakkender’ zeggen dan Verriest en dàt te weten veroudert de
gansche west-vlaamsche school tot een kleurige brok vergrijsde romantiek, zonder
dat we huiveren eigen neo-romantiek te veroordeelen. We zeggen rechtstreekscher
aan Streuvels: uw conceptie der ‘schoone en stichtelijke historie van Genoveva’
gebeurde zeker uit een edel, democratische reden, reeds vóór den oorlog; fataal echter
is de onvermoede samenvloeiing der bittere historie van Rosa de Guchtenaere met
uw ververwijderd Genoveva-verhaal; achteraf moet het je toch wroegen dat er iets
meer werkelijk uit de vlaamsche historie te schrijven was; want gij, Streuvels, hebt
eigenlijk geen blinde oogen op den noodstand van uw volk... Laat toch de Vlaamsche
Beweging voor jou ook niet de ‘lapis’ zijn waarover je met je groote kunst ten slotte
den hals breekt! We dragen werkelijk Streuvels in ons hart. Op 4 October 1921 is
Frank Lateur vijftig geworden; dien dag hadden we het ‘Lysternest’ moeten belegeren.
met een algemeene hulde aan den schrijver van het ‘Het Kerstekind’. Dat het pijnlijk
niet gebeurde, hebben we aan zijn slordigen biograaf André de Ridder te danken,
die niet eens een juiste geboortedatum kon op geven. En nu even nog over een jongere
figuur, over Paul Kenis; die debuteerde met neo-romantiek in ‘Vlaamsche Arbeid’
o.a. ‘De Paaschsproke van den Klokkeluider’, ‘Renaissance-sonnetten’, en een
metrische vertaling van Novalis ‘Hymnen aan den Nacht’; er was bij ons vermoeden
dat zijn ontwikkeling langs die ‘lijn’ nooit zoo brusk kon afgebroken; zijn ‘Roman
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van een jeugd’ hakte door. Hij verlegde zijn gevoelsleven in decadent
Parijsch-latijnsch milieu, verliet ‘Vlaamsche Arbeid’ voor ‘De Boomgaard’ en deed
zoo pas mee aan ‘Het Roode Zeil’. Nu ligt voor ons op tafel zijn jongste werk
‘Mademoiselle Cérisette’ (De Sikkel, Antwerpen). De decadente kentering heeft zich
opzichtelijker aangemeld in ongeveer hetzelfde latijnsch-fransch kader als de ‘Roman
eener Jeugd’; minder interessant toch: een erotische bagatel waarvan de zedelijkheid
omgekeerd is aan ‘Paul et Virginie’; trottoir- en mansarde-liefde van ‘l'amant à la
petite Marcelle’ onder de ‘wellust-golf’ van den Boul' Miche; de overal aanwezigheid
der midinetjes en ‘faubouriennes’ op den scabreuzen zelfkant van het kokette Parijs
en het a-moralisme van gansch het liefdeavontuur. Lauwe zinnelijkheid doet soms
aan als verwarmd drinkwater: ongenietbaar. ‘Mademoiselle Cérisette’ beteekent
absoluut niet een zedelijke levensverhooging voor Paul Kenis; Ruskin zegt ergens:
‘Als Engeland in staat wil zijn groote kunst voort te brengen, moet het zijn majesty
stainless bewaren. Want de schoonheid der bereikbare kunst is de graadmeter voor
de zedelijke reinheid en hoogheid der gemoedsbeweging die ze geteeld heeft’; als
Kenis nog iets voelt voor ethische gemeenschaps-verantwoordelijkheid make hij
zich deze zedelijke wijsheid ten nutte. ‘Sinnenrausch ist zur Liebe, was der Schlaf
zum Leben’, meent Novalis, want het geval eener zedeloosheid is niet de geschiedenis
eener liefde. Erkennen wij dan het leven als een ‘moreel Princiep’ dan is
van-zelf-sprekend een verkeerde moraal evenwijdig aan een verkeerd leven, dus ook
aan kunst als uitdrukking daarvan. En dit is voor Paul Kenis een waarschuwing.
Karel van den Oever.

Duitsche letterkunde
Herman Wolf. - Studies over hedendaagse Duitse Letterkunde. - N.V.
Uitgevers-Maatschappij van Loghum Slaterus en Visser. - Arnhem, 1921.
IN Vlaanderen was bij het uitbreken van den oorlog de moderne Duitse letterkunde
nagenoeg onbekend. Om twee redenen.
Vooreerst hadden de veteranen van negentig geen lenigheid genoeg om doorheen
twee decennia stapvoets de ontwikkelingen te begeleiden van een litteratuur, die
eenmaal levend voedsel was geweest voor hun kosmopolitiese belangstelling. Wat
hun epigonen betreft, bij deze kon de zin voor aktualiteit bezwaarlik minder eng zijn
dan hun kunstinzicht. En de brave beperktheid van onze novellisten had weinig last
van heimwee naar de verten achter het diepste bomescherm van hun landschap.
Wat er bestond aan belangstelling voor uitheemse litteratuur werd
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dan nog voor een zeer aanzienlik deel opgeslorpt door ‘le génie latin’. Voor
buitenstaanders mag het paradoksaal lijken; toch is het een feit, dat Vlaamse
intellektuëlen, meestal ook behorend tot de strijdbare Vlaamsgezindheid, hun behoefte
aan schoonheid van over de grenzen bijna uitsluitend bevredigen met Franse Kultuur
en zelfs niet zelden beter op hoogte bleven van de Parijse publikaties dan van de
geestelike arbeid in Noord-Nederland.
De toestanden verklaren overigens dit verschijnsel. Sinds de ‘Amitiés françaises’
en andere soortgelijke groeperingen min of meer gekamoefleerd optreden als
werktuigen van ‘infiltration pacifique’ en ‘annexion des cervaux’, werden de
produkten van Franse Kunst stelselmatig aan onze gemeenschap opgedrongen door
verspreiding op grote schaal van goedkope uitgaven, door de invloed van een betaalde
pers, van toneel en gezelschapsleven. Wat onze mensen zo vlak vóór de hand lag,
moesten zij onvermijdelik het eerst aangrijpen. Te geredeliker, daar veel van het
gebodene ruimschoots de moeite loonde. Aldus leerde, sedert ‘Van Nu en Straks’
de romantiese franshaterij van het Blauwvoetendom overwon en brede waardering
uitsprak voor ‘het rijke leven, dat van het Zuiden komt’, het intellektuële Vlaanderen
steeds intiemer verkeren met Franse litteratuur, die bij menigeen, na de Nederlandse,
de eerste plaats en welhaast de enige zou innemen.
Zonder overgang heeft de oorlog alle verband met het Zuiden afgesneden en de
geestelike betrekkingen met het Noorden ingesnoerd. Degenen, die niet van meetaf
reddeloos verdwaasden in neurose, werden dus opeens gesteld voor een halfvermoede
of voorheen geheel verwaarloosde kultuurkreits, welke voortaan het enige medium
zou wezen tussen hun gedwongen vereenzaming en het geestelik gebeuren uit een
wijdere wereld. Bleek het ruw geweld van de Duitse militaire machine een bittere
openbaring voor de arglose, goedleefse bevolking van dit tragies grensgewest, zo
trof naderhand, in tegenovergestelde richting, de rijkdom van de moderne Duitse
litteratuur, kunst en wetenschap niet minder de halfontwikkelde ‘Belgen’, met het
eigenaardig gevolg, dat de eerliksten onder hen patriotiese gewetensbezwaren en
redelikheid poogden te verzoenen in de beruchte formule: ‘Hoe jammer, dat zo'n
mooie Kultuur precies bij zulke Barbaren gedijt!’.
Achter een stichtelik windscherm van dat soort heeft ook menig estheet uit het
geslacht der ivoren-torenbouwers zijn sympathiëen voor het idëeel bezit van het
gesmade Germanendom verheimelikt. En het is wellicht in de kringen van die kernloze
kosmopolieten, uit modezucht Belgkiljonse tartuffe's en ‘deutschfreundlich’
tegelijkertijd, dat het Overrijnse anneksionisme, bij een langduriger inwerking, zijn
eerste cerebrale veroveringen zou hebben gemaakt.
Voor degenen, welke door die loyale vaderlanders werden gedoodverfd
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als verraders; voor de nationalisties voelende jeugd in 't biezonder, heeft de
kennismaking met de jongste Duitse kultuurprodukten de betekenis verworven van
een reagens tegen de vernuftig aangekweekte eenzijdigheid van de officiële opvoeding
en van heel het Belgies milieu. Het toeval heeft gewild, dat zij net uitzicht kreeg op
een vulkaniese periode in die vreemde literatuur en kunst, samenhangend met een
omwenteling in het ethies en artistiek bewustzijn van een intellektuële keur uit het
overige Europa. Onder die invloed heeft het strijdbare Vlaanderen zich ontheven
gevoeld aan zijn muffe provincielucht, aan het aamechtige tempo van zijn geestelik
bewegen; onder die invloed ontdekte het zijn heerlike roeping, de vrije kracht van
een zelfstandige volksgemeenschap in dienst te stellen van wereldidealen.
Met de wapenstilstand kwam in ieder opzicht de reaktie. Is in Holland, volgens
getuigenis van Herman Wolf, de hedendaagse Duitse letterkunde ‘nog zoo goed als
onbekend’, zo wordt zij in Vlaanderen, dat haar te midden van de wereldbrand
ontmoette, sindsdien geboykot door het stompzinnigste chauvinisme. Openbare
bibliotheken blijven er halsstarrig voor gesloten. Nog is het voor boekhandelaars een
netelige kwestie, Duitse uitgaven aan de straat te koop te stellen. En weer dreigen
de opgroeiende geslachten af te drijven, onbewust, overeenkomstig de centripetale
kracht die voortdurend wakker wordt gehouden in de Belgiese ‘Marches du Nord’.
Op dit ogenblik is daarom het woord van Wolf een uitnemend kostbare wenk: ‘In
deze tijden van herlevend intellektueel internationalisme zijn wij verplicht, ons bezig
te houden met de geestelijke voortbrengselen der naburige naties. En slechts door te
trachten elkaar te verstaan, kunnen wij trachten elkaar te waardeeren’.
*

**

Aldus zijn we dan, na deze lange aanloop, beland bij het werkje van Herman Wolf.
Naar zijn eigen voorbericht, worden in de studies, welke dit boekje verzamelt, eerst
drie representatieve figuren van de oudere generatie uitvoerig besproken (Hugo von
Hofmannsthal, Stefan George, Thomas Mann); daarna schetst hij in grote lijnen, hoe
er allengs een reaktie ontstaat tegen de opvattingen en beginselen van deze schrijvers,
hoe men het estheticisme en dilettantisme tracht te overwinnen (Regeneratie; Rilke,
Bahr, Wassermann) en ten slotte wordt met enkele voorbeelden aangetoond, hoe de
jongste generatie in Duitsland wordt beheerst door de revolutionaire idee. (De oorlog:
Fritz van Unruh, Leonhard Frank; Het aktivisme: Heinrich Mann; Het
Expressionisme).
Wolf is er zich van bewust, dat zijn overzicht zeer onvolledig is. Vermits die
onvolledigheid slaat op de kwaliteit en niet op de kwantiteit, niet op de encyklopediese
voltalligheid van de in aanmerking komende
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schrijvers en dichters, prent zij, jammer genoeg, op zijn werk een stempel van
onvoldragenheid. Men ontvangt de indruk, dat de drie monografieën, het zwaartepunt
van het boek, overeenstemmen met het tijdvak, dat de schrijver het best kent, terwijl
de synthetiese behandeling van de jongste stromingen, overigens knap geformuleerd,
figuren van overwegende betekenis in het duister laat. De slotsom is, dat men van
de oudere generatie toch geen scherp beeld kan opnemen, omdat haar algemeen
karakter zich niet ‘restlos’ laat uitdrukken door saamvoeging van een trits litteraire
portretten. De latere bewegingen integendeel zijn te zeer herleid tot een geestelike
ontwikkelingskurve, ten nadeele van het persoonlik element. Ongelijkheid van
struktuur bij onevenwichtige inhoud.
Graag hadden wij Hofmannsthal en George gesitueerd gezien te midden van hun
tijd. Want buiten deze zijn ze immers niet volkomen te begrijpen. Zij behoren tot
hetzelfde kunstenaarstype als een Baudelaire, een Verlaine, een Mallarmé, een Wilde,
een internationaal type, dat hier zeker psychologies mocht worden geschetst. Sociaal
gevoel en drang tot altruïstiese daadvaardigheid zijn hun vreemd; zij zijn bij uitstek
individualisten, voor wie ‘der Künstler Selbstzwek’ is en de kunst slechts mag
beoefend worden om haarzelfs wille. ‘There is no such a thing as a moral or an
immoral book. Books are well written, or badly written. That is all. - All art is quite
useless’.(1) Alleen in afzondering kan de estheet ademen en genieten. Gedifferentieerd
voelt hij zich van het profanum vulgus, trots op zijn kunstenaarschap, op zijn roeping.
En toch, ondanks dat overmoedig zelfbewustzijn, die hooghartige vereenzaming,
leven de dichters loom, afgemat, met geblazeerde zinnen en dode begeerten, die
alleen bij pozen worden opgewekt door een smachten naar bijna onbereikbare wonnen;
het zijn ‘fin-de-siècle’-wezens, die hun tijd beschouwen als de deemstering aller
eeuwen, als de dekadentie van mensdom en wereld. Dat hopeloos besef willen zij
vatten in mysterieuze symbolen, zeldzaam-kostbaar als een schrijn, als een ‘coffret
de Santal’; in ongebonden ritmen, in harmoniese associaties tussen klank en kleur.
Een kind van dat geslacht is de vroegrijpe, dromerige, zwaarmoedige Hugo von
Hofmannsthal, die bij voorkeur zijn toneelspelen fantazeert in voorbije glansperioden
van kultuur - de Renaissance, het antieke Hellas - en wiens poëzie met een oneindige
treurnis dooramberd is. ‘Maar terwijl dit “aestheticisme” bij Hofmannsthal geen
verdere ontwikkeling vertoont en deze dichter niet boven het louter subjectieve
vermag uit te komen’, zien wij bij Stefan George ‘een ontwikkeling en verdieping
der persoonlikheid, een streven, zijn dichtkunst tot een

(1) Oscar Wilde, in het voorwoord van ‘The picture of Dorian Lray’.
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levensmacht te maken’. Thomas Mann, de schepper van ‘Buddenbrooks’, - een
‘comédie humaine’ in grote stijl, - van ‘Tonio Kröger’, erkent in het esthetiese het
probleem bij uitstek. ‘Hij beseft gelijk Ibsen, de tragische tweespalt tusschen het
“natuurlijke” en het “geestelijke”, tusschen menschelijkheid en kunstenaarschap. En
de disharmonie tusschen het zuiver-vredige leven van den “gewonen” en het verminkte
bestaan van den “Scheppenden” mensch bleek hij niet te kunnen oplossen. De ironie,
die beide bestaanswijzen als betrekkelijk beseft, blijkt voor hem de eenig mogelijke
levenshouding. De kunstenaar blijft de eenzame’.
Is Wolf in zijn ontledingen tot hiertoe diepdringend, zo blijft hij zonderling beknopt
over een prachtmens als Rainer Maria Rilke, de mystieke Godsbetrachter uit ‘das
Stundenbuch’ en het ‘Marienleben’. En even vreemd is het, dat hij, naast het streven
naar levensverdieping en -heiliging, waarvan Rilke de bloeitop is, de nieuwe vorm
van affirmatie ongerept laat, die zich openbaart in Richard Dehmel, de wilsmens, de
geweldige, die alle hartstochten temt met mateloze geestkracht; gelover in het hoog
vermogen van het individu; in volle dekadentie een profeet van wedergeboorte. Hij
heeft in Duitschland het pad geëffend voor Walt Whitman en Verhaeren; zijn
vulkaniese rapsodieën hebben de gemoederen ontvankeliker gemaakt voor de
pantheïstiese verrukking, het ‘nieuwe pathos’, de ‘kosmiese ekstase’ van het
prairie-kind en van de verheerliker der massa als ‘la grande transformatrice des
valeurs’ in het giganties leven der wereldsteden.
Franz Werfel, Theodor Däubler, Walter Hasenclever, Else Lasker-Schüler, die
namen luiden in het jong geloof, dat boven de verkalkte, gemekaniseerde samenleving
een nieuwe kunst, een nieuwe stijl, een nieuwe kultuur zullen verrijzen. Sterker wordt
de zucht naar vergeesteliking, naar bezinning, naar ‘bewustmaking onzer diepste
menselikheid’, naar ‘de begrijpende aanvaarding der eenheid van ons leven’(1). In
tegenstelling met het nawerkend wetenschappelik intellektualisme uit de XIXe eeuw,
dat, door een onderzoek van buiten af, aan het hulsel der dingen de wet van hun
wezen hoopte te kunnen ontlokken; in tegenstelling ook met het literatendom, dat
louter streelend spel beoogt met de vrucht van zijn inkeer, tracht de kunstenaar van
het wordend geslacht door zelfbeschouwing, door vragend bezinken in eigen
innerlikheid, de zin van het leven te ontsluieren. Geen impressionisme meer, dat die
zin poogt te lezen uit objectief ontlede indrukken; maar ekspressionisme, bevroedend
doordringen, bezielen van de verschijnselen door een uit zelfbeschouwing gewonnen
levensinzicht.
Waarom, bij die kentering, verzwijgt Wolf een Carl Sternheim, een

(1) Herman Poort.
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Gustav Meyrink? De eerste, onbarmhartig afrekenaar met alle variëteiten van het
burgerlike type, in een reeks van komedies en vertellingen, die de psychologiese
balans opmaken van de Europese bourgeoisie aan de drempel van de oorlog. De
tweede, mystieker en fantast, die in ‘der Golem’ alle geheime funkties van de
menselike ziel in schrille belichting zich doet ontladen.
De krizis, die volgde op de aanvankelike idealistiese oorlogsbedwelming in bijna
alle geteisterde landen, schokt de Duitse kunstenaars geweldig. Zij gruwen van de
leugenachtige moraal der kapitalistiese machthebbers; naar de ‘vijanden’ hunkert
hun ontwaakt saamhorigheidsbesef. ‘Reeds langen tijd voor de politieke omwenteling
in Duitschland werkelijkheid was geworden, hadden enkele kunstenaars de revolutie
in hun ziel verwezentlijkt. Zij willen allen de oude wereld te pletter slaan en haar
goden verloochenen. Een chaos ontstaat. waaruit een betere, menschelijker
samenleving zal geboren worden’.
Die revolutionaire denkbeelden schragen vooral het ‘Aktivisme’ van de
‘Ziel-Jahrbücher’, met o.m. Kurt Hiller en Hans Blücher. ‘Ihr sollt nicht betrachten,
ihr sollt bewirken’ is de leus van die beweging, welke van kunstenaar, wijsgeer en
staatsman de onmiddellike aktie eist, de ‘direkte verwezenlijking van de Idee in de
Daad, onophoudelike getuigenis voor de gemeenschap. De letterkundige mag alleen
werken met een bepaalde tendens uitzenden. De Duitse letterkundige inzonderheid
moet met zijn geschriften de demokratise gedachte verpreiden en het Duitse volk
helpen verlossen van imperialisme en militarisme. Een opvatting, waarvan Heinrich
Mann, de Duitse Flaubert, in theorie en praktijk de apostel is.
Voor het Expressionisme vindt Wolf een gelukkige karakteristiek. Het is geen
bepaalde richting in de kunst. Het wil ‘in laatste instantie een nieuwe levensleer, ja
een wereldbeschouwing zijn. De expressionist is de radicale revolutionaire, de
opstandige en hervormer bij uitstek. Hij is de mensch, die een zinneloos geworden
en doodgeloopen beschavingswereld tot puin wil slaan; hij wil den historisch belasten,
in het verleden vastgewortelden en daardoor tot steriliteit gedoemden mensch
bevrijden van alle gebondenheid der traditie, hij predikt de radicale wedergeboorte
van den mensch. Hij kent maar één vijand: het reactionaire conservatisme; hij
proclameert de revolutionaire oppositie tegen al het bestaande. Hij wenscht slechts
te leven voor het eeuwig nieuwe, ongehoorde en ongeziene. Daarom beschouwt de
expressionist alle politieke omwentelingen als bijkomstig en van slechts tijdelijken
aard, want deze willen weliswaar het bestaande omverwerpen en veranderen, maar
toch tevens deze verkeering meer bestendigen tot een statische wereldorde. De
expressionist wil slechts het wordende als essentieel onderkennen; hij wil geen rust,
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maar beweging; hij wil geen tijdelijke vervulling, maar een eeuwige taak: de
verkondiging der “absolute Revolutie”, ook in de kunst. - De expressionist wil de
schepping weer zien met nieuwe oogen als een onbevangen kind. - Hij loochent ten
eenen male de waarde der geschiedenis voor het leven. Hij kant zich tegen elke
classicistische, romantische en impressionistische afbeelding des werkelijkheid, maar
hij wil deze herscheppen tot een nieuwen cosmos, die de uitbeelding zal zijn van het
innerlijke visioenaire leven des kunstenaars. De nieuwe kunst wil de expressies van
emoties en sensaties en geen reproducties van gewaarwordingen en voorstellingen
veven’.
Het slot van Wolf's boekje is minder meegevallen. Desinit in piscem. Ter illustratie
van het ekspressionisme neemt hij enkele verzen over uit de bloemlezing van Kurt
Pinthus, ‘Menscheitsdämmerung’ Een schamel effekt, zo'n paar regels voor heel
Johannes R. Becher, Hasenclever, Weerfel. Niets over Ehrenstein, Lasker-Schüler,
Mechtild Lichnowsky.
En wie het ekspressionisties toneelwerk kent van Georg Kayser, Ludwig Rukiner,
Heinrich Lautensack, begrijpt ook bezwaarlik, waarom Wolf alleen is blijven staan
bij Fritz von Unruh en Leonhard Frank. Over het moderne Duitse theater, ook over
de jongste romankunst, blijft hij ons bijna alles schuldig.
O. de Smedt.

Grieksche letterkunde
‘Grieksche Lyrische dichters en hunne poëzie’ door Prof. Dr J. Vürtheim,
1921. - Wereldbibliotheek.
DE Hollandsche hoogleeraar verwierf zich reeds gunstige bekendheid in breeder
kringen met zijn vulgarisatie-werkje ‘Grieksche Letterkunde’ waarvan het tweede
deel thans ter perse ligt. Nu komt hij ons verrassen met dezen frisch-geschreven
bundel die de sympathie zal wegdragen zoowel van vakkundige als van profane
lezers. Ook dit is vulgarisatie werk gestempeld met 't onvervalschte merk van degelijke
wetenschap.
Waarheen de schrijver wil, zegt duidelijk het voorbericht; gebrandmerkt wordt
die heden ten dage gepropageerde algemeene kennis die zonder verduwingskracht
te vorderen in den vorm van gebraden ganzen de monden binnen vliegt. Schrijver,
die sceptisch staat tegenover vertalingen - verwijst dan ook den lezer naar de
origineelen. ‘Dit nu kost inspanning. Om deze te verlichten, om te verklaren en
samenhang aan te wijzen werd dezen arbeid verricht’.
Wie zich dus verwacht aan overwegend esthetische beschouwingen, loopt eene
teleurstelling te gemoet. Het is den schrijver vooral te doen
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om verklaring van milieu en inhoud; te dien einde trekt hij al de hulpmiddelen zijner
rijke, met de jongste wetenschappelijke veroveringen rekening houdende belezenheid
samen; de archaeologie wordt dikwijls en suksesvol ter hulp geroepen. De meest
onverwachte ‘realia’ worden in den loop van een hoofdstuk aangeraakt; om nu slechts
een staaltje te geven van de aangewende methode: de dichteres Corinna geeft den
auteur twee bladzijden in de pen over de beteekenis van kraaien en raven in de
Oudheid als weervoorspellende vogels. Dit schrikke niemand af! Boeiend en pikant
blijft de stijl heel het boek door.
Bij de beoordeeling van antieke levensuitingen stellen wij, modernen, ons liefst
op een modern standpunt. Bekijken wij van daaruit de Grieksche lyriek, dan mogen
wij niet vergeten - Vürtheim trekt er terecht de aandacht op - dat die poëzie ‘van huis
uit onafscheidelijk aan de muziek verbonden was... Dichter en muziekcomponist
waren dezelfde... Het blijven allemaal voor ons gelezen stukken. Zóó was die poëzie
niet bedoeld; en als men dankbaar maar niet geheel tevreden den lyrischen bundel
uit de hand legt, schuilt de oorzaak der onvoldaanheid nog niet eens in hoofdzaak in
de fragmentarische overlevering maar veel meer in ons onbeantwoord verlangen
naar dat cardinale ding in de grieksche opvoeding en samenleving: de muziek’.
Daarbij komt nog ‘het intenspersoonlijke der moderne dichters... Daarentegen maakt
grieksche kunst zich van het particuliere los... en zoekt het voor allen geldende, de
idee. Daardoor wordt wel een hooger niveau bereikt maar gaat tevens van de warme
stemming, van de intiemere stemming veel te loor. Het wordt meer gebeeldhouwde
poëzie met vastere vormen, met stereotiepe wendingen... Ook is de moderne meer
vertrouwd met de natuur, heeft haar langer en uitvoeriger bespied, zoodat hij zich
aan verrukkelijke schilderingen der natuur kan wagen die bij de Ouden zeer sporadisch
en nooit zoo goed afgekeken en beluisterd voorkomen’.
De nieuwsgierigheid van den ‘algemeenen lezer’ gaat allereerst naar Sappho. Het
hoofdstuk aan de vermaarde dichteres gewijd is in hoofdzaak een kordate verdediging
harer reputatie.
Schrijver is rotsvast overtuigd van de onaantastbaarheid dezer vrouw. ‘Sappho
was gehuwd; zij had eene dochter Kleïs; zij kreeg aanzienlijke meisjes onder hare
leiding, en bleef met dezen in connectie, ook als zij getrouwd waren. Haar landgenoot
Alcaeus noemde haar de reine, de heilige’. Hoe dan te verklaren dat hare reputatie
werd aangevochten? De attische comedie door 't verbreiden van diffameerende
comische motieven is de groote schuldige. Anderzijds gaf Sappho's poëzie zelve er
aanleiding toe. ‘Ongetwijfeld! Eene vrouw, die den moed heeft in brandende woorden
over liefde te spreken of te schrijven, speelt hoog spel... Zoo ging het eens, zoo gaat
het nog...’. Maar daartegenover staat de hulde van een werkelijk aantal grooten uit
de oudheid.
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Vooraleer afscheid te nemen van de Lesbische ‘kleine, zwarte vrouw’, mogen wij
de regels niet onopgemerkt laten die de auteur neerschrijft naar aanleiding van het
lied tot Aphrodite:
‘Hier bespaart bij de teekening der physische en psychische aandoeningen de
dichteresse geen kleur, wij zien haar verward, slapeloos, met suizing in het oor,
verblind van oogen, onder siddering staren naar het meisje voor haar: een teere
tinteling loopt haar onder de huid. vaal-bleek en het sterven nabij schijnt zij zich zelf
niet meer. Welke gepassioneerde Zuiderling zou, waar hij van zijn liefde spreekt,
meer en dieper tonen kunnen doen hooren? Alleen deze wondere Sappho kan zich
zóó aan haar vrouw-zijn ontrukken; zij vertolkt de gevoelens van den bruigom die
straks werkelijk zich tegenover deze schoone zetten zal en toch zijn het Sappho's
eigen gevoelens vol ontroering over dit kind. Hier zou men Sappho mogen noemen
de “Mascula”, nu toch haar krachtig temperament tegenover het eigen geslacht geen
verschil in sentiment tusschen man en vrouw meer laat bestaan. She is a Marvel!’
Het was van wege den schrijver een gelukkig idee een brok althans uit de
Danaë-klacht te citeeren. ‘Deze parel van lyriek’ werd ons nagelaten door Simonides.
‘Toen de windvlaag hen meevoerde in de bont-versierde ark over de woelige zee,
kwam ontzetting over Danaë. Met vochtige wangen sloeg zij den arm om Perseus
en sprak: mijn kind, wat ben ik bevreesd! Jij echter ligt in slaap verzonken en droomt,
mijn kleine, in dit akelig hol van balk en koper, omhuld door glansloozen nacht en
door 't azuren duister der zee. Jij bekommert je niet om aanrollende golven, die hoog
over je lokken slaan, noch om het loeien van den wind, zooals je daar ligt in purperen
mantel, toonend je lief gelaat. O, als 't schriklijke ook voor jou verschriklijk was,
hoe zou je kleine oor medevoelend luisteren naar mijn woord! Maar neen: slaap.
mijn kind! Dat echter ook de zee insluimere en mijn matelooze angst! Zeus, vader,
uw hand brenge keer ten goede. En zoo wellicht mijn bede niet ootmoedig is, vergeef
het mij: het is toch een bede voor ons kind’.
‘Moederlijke liefde zich openbarend in kommervollen angst en kinderlijke
onbewustheid komen tot aangrijpende tegenstelling in dit fragment waarin wij iets
modern verwants gevoelen. Men zoekt en zoekt in de antieke letteren naar een tweede
voorbeeld van evenveel teederheid’.
Prof. Vürtheim heeft telkens een raak woord om zijn dichter te karakteriseeren.
Het allerbest is hem dat gelukt in de voortreffelijke bladzijden die hij aan Pindarus
wijdt. Pindarus is Delphi's beste exegeet. Zijn poëzie is van Apollo vol. Men leze de
heerlijke voorafgaande uiteenzetting van Apollo's beteekenis en men zal al het
zinrijke, gelukkig-gevondene van dat oordeel bewonderen. De werkwijze, de
compositie-trant van den ‘hoogen zanger’ wordt nauwkeurig en aanschouwelijk
ontleed. Een
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lied van Pindarus streeft er naar ‘een stuk levensmoraal, in mythische omhulling,
gedragen door profetische klanken, den verstaander ter overdenking mede te geven’.
Bacchylides - die oudere groote naam uit de Grieksche lyriek - wordt behandeld
vooral in verband met den ouderen tijdgenoot en mededinger. ‘Zeker hij mist Pindarus'
diepte en profetische indrukwekkendheid maar de ionische natuur tintelt in hem
levendig en vol licht en dat de Grieken hem boven den stroeven Thebaan verkozen,
is niet onbegrijpelijk... Zijne liederen zijn vazenbeelden in lyriek omgezet’.
Prof. Vürtheim spreekt van Bacchylides ‘charmeerende taal’. Dat is ook van
toepassing op 't Nederlandsch waarin dit werk - kostbare aanwinst - werd geschreven.
Mogen deze enkele grepen volstaan om het boek van prof. Vürtheim warm aan te
bevelen.
Drs. Frans van Rooy.

Kunst
Kunst en samenleving
BIJ Martinus Nyhoff zijn de ‘Handelingen van het derde Algemeene Kunst-congres
te 's Gravenhage, 7-8-9 October 1920’, verschenen onder den titel: Kunst en
Kunstenaars in de veranderende maatschappij. Naast de tien inleidende voordrachten
werden ook de stenographisch opgenomen besprekingen, die de lezingen vaak
verduidelijken en aanvullen, gedrukt. Zoo brengt deze bundel bijzonder levendige
lektuur waarvan in velerlei richting een invloed kan uitgaan die nieuw initiatief
opwekt. Maar als zooveel ánders geäarde medewerkers zoo verscheiden onderwerpen
moeten behandelen, kan het zorgvuldigst gedetailleerd agenda en de beste geestelijke
discipline toch nooit de eenheid van conceptie en uitwerking bereiken van een uit
één stuk gegoten boek. Terwijl de heer van Loghem zich bv. in mystieke
beschouwingen verdiept over ‘het geestelijke en zinnelijke in de Architectuur’ beperkt
de inleider voor de toonkunst, de heer Loman zich tot het onderzoek der stoffelijke
bestaansvoorwaarden van de musici. De voordrachten die het meest onze aandacht
vragen waren, buiten de ‘Historische en Algemeene Inleiding’ van Prof. der Kinderen,
zijn ‘De roeping der Woordkunst in dezen Demokratischen tijd’ door Dr Jac. van
Ginneken, S.J. en het merkwaardig betoog van den heer H.C. Verkruysen:
‘Kunstonderwijs en Maatschappij’. Uit de vele aangeroerde problemen, kiezen we
er twee die den kern van onze kultuur raken. Hoe is de kunstenaar in een zoo pijnlijke
positie tegenover de maatschappij gekomen? - Hoe brengen we de kunst weer tot
het volk?
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Het versplinteren van de harmonische levenseenheid die het Kristendom aan de
middeleeuwsche kultuur gaf, heeft van den kunstenaar een eenzame gemaakt die de
bewuste stem niet meer is van kollektieve aspiraties. Verder heeft het onderscheid
tusschen Kunst en Ambacht in het begin van den nieuwen tijd noodlottig gewerkt.
De middeleeuwen, zegt der Kinderen ‘kenden geen “kunst” (naar onze opvatting)
en zij kenden voor die werken, die wij als kunst eeren en bewaren ook geen “vrijheid”
(alweer zooals wij die verstaan)’. Niet alleen op sociaal-ekonomisch gebied dus,
heeft het liberalisme uitgediend. Der Einsame ist unfrei. De ambachtsman die mooi
dingen maakte was vroeger in zijn produktie door de voorschriften van de gilde
gebonden (het aantal helpers was bv. beperkt) en in zijn conceptie door de opdracht.
‘De maatschappij eischte de kunst (al noemde ze niet zoo), niet als een luxe en
oppervlakkig sieraad, maar als een onmisbaar deel des levens... Zij eischte niet alleen
alle bouwende en meubelende Kunsten, maar evenzeer die van drama en muziek.’
Schoonheid scheppen was een naar de verdeeling van het maatschappelijk en kerkelijk
jaar geregelde taak. Nu schildert iemand een doek zonder er een flauw idee van te
hebben waar het terechtkomt. Dringend wordt den kunstenaar aangeraden weer aan
toegepaste kunst te doen om een plaatsje te krijgen in de maatschappij. Maar Dr
Knuttel wees er terecht op dat zonder een ingrijpende hervorming van de maatschappij
van het opdracht-systeem op dit oogenblik niet veel te verwachten is. Van deze
diagnose bracht de individualistische theorie van Dr Bakels in ‘Schilder en
maatschappij’ ongewild de bevestiging. Uit den bijzonderen aanleg van een kunstenaar
valt nog niet af te leiden dat hij daardoor een wezen apart in de maatschappij is. ‘Er
bestaat geen gedeeltelijk kunstenaarschap, evenmin als een partieele krankzinnigheid
bestaat. Is iemand op één punt abnormaal, dan is de heele ondergrond aangetast. Zoo
is ook de kunstenaar eenvoudig kunstenaar en niet anders, zoo dat hij alles, godsdienst,
natuur, samenleving met zijn kunstenaarsziel ondergaat... Begrijpt de bourgeoisie,
hoe diep beschamend het voor haar is, wanneer wij van haar nog moeten vragen, ons
slechts niet te hinderen?.’ De heer Bakels vergeet hierbij dat al het buitenissige dat
zich aan onze kunstenaars manifesteert enkel het gevolg is van de individualistische
geestesrichting. Hun onrustige nervositeit zullen de middeleeuwers niet gekend
hebben die harmonische vormen schiepen en niet aan buitensporige eischen van
originaliteit moesten voldoen. Als men énkel werken voortbrengen mag waaraan
élk detail nieuw, ongezegd en ongezien moet zijn, vervallen we noodzakelijk in den
kultus van het abnormale.
Hoe gaan we, in deze maatschappij kunst weer gemeengoed der massa maken?
De heer Verkruysen ziet aan de eene pool het begeerte-leven van den eindigen mensch,
‘dat uitgaat naar bevrediging van de verlan-
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gens met betrekking tot ons zinnelijk en zakelijk bestaan, en waarvoor het gansche
systeem van technische mogelijkheden, dat zich om ons heen ontwikkelt, eigenlijk
teweeg gebracht is... Dat streven is overwegend de geest van onzen tijd. Maar de
mensch, die alleen dat leven leeft, is eigenlijk de onvrije mensch, die meer geleefd
wordt dan hij uit eigen wil leeft, al is hij zich dat niet bewust’. De andere pool gaf
Hegel aan: ‘...die Region einer höheren substantielleren Wahrheit, in welcher alle
Gegensätze und Widersprüche des Endlichen ihre letzte Lösung, und die Freiheit
ihre volle Befriedigung finden können’. Onze verscheurde tijd communiceert niet
meer in een hooger religieuze eenheid waarvan de Kunst de aesthetische
verwezenlijking was. In tegenstelling met den godsdienst zijn er in het aesthetische,
‘dat het hoogere beteekent in het lagere, het hoogere ingebeeld in het zakelijke en
zinnelijke’, wél trappen. Verkruysen ziet aan de eene zijde den genialen scheppenden
kunstenaar die nooit een produkt van kunstonderwijs kan zijn, maar opgesloten in
zijn eenzaamheid, niet afdalen kan tot de massa - aan de andere zijde de kunsten, die
meer het maatschappelijke naderen: nijverheidskunst en beeldhouwkunst. Hier kan
het onderwijs ingrijpen en het kontakt tusschen kunst en samenleving herstellen door
opvoeding der aangroeiende generaties. Voor de hervorming van het kunstonderwijs
worden dan ernstige plannen voorgelegd.
Pater van Ginneken gaat de roeping der woordkunst na in dezen demokratischen
tijd. Door den 8-urige werkdag heeft de mindere man vrijen tijd gekregen en is hij
aan het lezen gegaan. ‘Kunst is de charmantste aalmoes van den rijke aan den armere
van hart én geest: Kunst is de zieleschepping van een grooten fijnen mensch, waaraan
hij gebouwd en gezwoegd en gesloofd heeft, waarvoor hij in loutering heeft gebeden
en gestreden, en die hij nu ineens als een stralende weelde aan zijn medemenschen
weet voor te zetten tot hun heerlijke ontplooiing, hun wonderbaar uitgroeien, hun
moeiteloos genieten, hun ontroerde verblijding, hun alvergeten vreugd’. ‘De kunst
en de schoonheid diener om elke ernstige vrouw of man ontwikkeld te houden in de
totaliteit van hun dieper geestelijk zinnelijk wezen... Elk beroep toch is eenzijdig,
maar onze aanleg is dat niet. Een ieders praktische bezigheden zijn hier of daar in,
maar ons aller neigingen stralen onbeperkt overal heen. En deze schrille
onevenredigheid wordt met de toenemende arbeidsverdeeling en specialiseering op
alle gebied een aldoor scherper door zielen snijdende dissonant in het menschenleven...
De kunst is dus draagster en bewaarster der harmonie tusschen onze verschillende
zielsvermogens en juist daardoor in het algemeen als vreugdebrengster voor de
menschen in de wereld een groote zegen.’ Woordkunst leeft maar zoolang een levende
mensch ze schrijft totdat weer een levende mensch ze gaat lezen. Maar lezen kunnen
de volksmenschen precies niet. Daarom ‘moeten er overal voordracht-
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avonden georganiseerd worden, niet slechts voor poëzie, maar ook om novellen en
prozastukken voor te lezen’. Maar ook de literatoren moeten zóó schrijven dat het
volk er iets aan heeft. Meer sociale aanspassing in de keuze der taalmiddelen en
aktieve verheffende geestelijkheid in plaats van den passieven indrukkenstijl van het
impressionisme, wat den inhoud betreft. ‘Willen wij voordrachtkunstenaars dus in
contact blijven met de breede kringen van ons volk, dan moeten wij het
schijn-koningschap van den individueelen trots vaarwel zeggen, om daarvoor aan te
leeren: het waarheids-koningschap van het heerschen om te dienen;... dat onze
kunstbezieling niet alleen durve tasten omhoog naar geestelijke heerschappij en eere,
maar ook leere genieten in de laagte van heilige banden; niet alleen zinge van
eigenwaarde en fierheid, maar ook juiche in een trouw en eerlijk geweten, dan moeten
wij ook liefde, edele naastenliefde koesteren; dan moeten onze romanschrijvers niet
slechts de hoogheid ontvouwen van den genialen enkeling of den abnormalen
psychopaat die - dat is óók waar - als één op de duizend door het leven gaat: maar
tevens en vooral den deemoed zingen van de millioenen, die trots moeilijkheden en
strijd, stoer hun dagelijksche leven leiden; dan moet behalve het breken van al te
drukkende en onrechtmatige boeien ook de zielegrootheid gezongen worden van het
diepe geduld, van het grootmakend stil-gedragen lijden; dan moeten wij ook zelve
leeren en kunnen lijden om groot te worden: dan pas zal onze stijl, en onze
zielehouding weerklank wekken in de scharen, en zij zullen ons volgen in onze
aesthetische ervaring en harmonisch uitgroeien. Maar willen zij ons kunnen nagroeien,
dan moeten wij hun voorgroeien, en zoo worden tot de leiders en de opvoeders van
ons volk’.
Chr. van Esch.

Wijsbegeerte
Joseph de Maistre
HET is dit jaar een eeuw geleden, dat de machtige ziel van Graaf de Maistre de
eeuwigheid intrad: deze herinnering gaf aanleiding in enkele toonaangevende fransche
tijdschriften tot een pieteitsvolle hulde aan de nagedachtenis van den grooten
katholieken denker.
Ook in de wijsbegeerte heeft Joseph de Maistre zijn eereplaats.
Hier denken wij veel minder aan den traditionalist. Het weze ons veroorloofd de
bescheiden overtuiging te mogen vooruitzetten, dat wij niet daarin zijn ware beteekenis
terugvinden. Inderdaad moet de eigen-
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aardige stelling van het traditionalisme eerst later, hare volle ontwikkeling bereikt
hebben, alhoewel zeker ook de invloed der geschriften van Graaf de Maistre
doorslaggevend heeft gewerkt. Maar welke afstand tusschen den schrijver van
Considérations sur la France en van Essai sur le principe générateur des constitutions
politiques en de gedachten van den veel minder genialen de Bonald en vooral den
ongelukkigen Félicité de La Mennais!
Brunetière liet destijds het volle licht vallen op den Théologien laic de la
Providence en bracht toen, zeer gepast, in herinnering, de opvallende vergelijking
met de denkbeelden en den stijl van Bossuet.
Het weze ons vergund hier, nog een andere, minder gekende en ook wel minder
centrale, maar daarom niet minder geniale zijde van den grooten graaf naar voren te
brengen. Wij huldigen de nagedachtenis van Joseph de Maistre ook als sociaal
naturalist, als verjonger van een levensecht nationalisme en eindelijk als de geniale
theoriticus van de eeuwig-actueele kenteekenis der geschiedenis, leerares van ieder
volk.

De sociaal naturalist.
Op de laatste decennien der XVIIIe eeuw hadden de sociale hervormings-gedachten
van Jean Jacques Rousseau hun ontzaggelijken invloed uitgeoefend. Maar ook
Rousseau was in dit opzicht een kind van een tijd, waarin de staatkundige idëeen een
nooit gekenden bijval hadden genoten.
De nationalistisch-wijsgeerige gedachten van Descartes hadden sedert de XVIIe
eeuw logisch hunne volle ontwikkeling bereikt en waren ook in de
staatsbeschouwingen doorgedrongen.
Ieder denken ging nu, in eenzame afzondering of in de geestige atmosfeer der
salons, zijn ideale opvatting van den staat opbouwen. De mensch, de homo politicus,
in zijn wezenheid abstract omlijnd, werd in zijn verhouding tot de samenleving
schematisch vastgelegd, en hieruit al de interindividueele betrekkingen logisch
afgeleid. Een ongezond, bekrompen en benepen artificialisme sloeg, gaande weg,
overal boven en niet minder een revolutionnaire mystiek, die met de wezenlijke
misbruiken, tabula rasa van het geheele verleden wenschte te maken.
Wat heeft men later, tot vervelens toe, den spot gedreven met die Kamerpolitici Napoléon noemde ze misprijzend les idéologues - die den weelderigen groei en de
heerlijke verscheidenheid van het volksleven, in een keurslijf van abstracte begrippen
wilden vastsnoeren! en hoe ver zijn onze gedachten van een organisch maatschappelijk
leven hiervan verwijderd.
De romantici hebben in die richting ontzaggelijk veel goed bewerkt: maar een der
eersten die wees op al het onwerkelijke, het valsche, het duffe van die
begripsconstructies en pantoffelgeleerdheid was Graaf Joseph de Maistre.
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De maatschappij en de samenleving zijn geen producten van den scheppenden
menschelijken geest. Zij beteekenen krachten die boven den mensch uitgaan: wel
kunnen de maatschappelijke stroomingen geleid worden zooals ook de groei der
eiken boven onze hoofden naar de snoeiende hand luistert van den tuinman. Maar
het groeien en gedijen staan ons niet ten gebode. De schepper legde deze krachen
neer in zijn scheppingsplan, in de natuur, en vooraleer de menschelijke hervormen
of wetgever kan komen, waren deze bovenmenschelijke natuurlijke levensrijkdommen
reeds lang aan het groeien.
Een vruchtbare gedachte, die door de gansche XIXe eeuw haar invloed heeft
ontwikkeld ën waarmede wij ons nauw verwant voelen.

De verjonger van een levenswerkelijk nationalisme.
In de definitie van den abstracten mensch der achtiendeeuwsche geleerdheid was
natuurlijk geen spraak van nationale volkerenverscheidenheid. De groote jurist en
rechtsfilosoof Montesquieu scheen te vergeefs, in een bekende bladzijde gewezen
te hebben op de noodzakelijkheid voor goede wetgeving, met al de
karaktereigenaardigheid van een volk stipt rekening te houden, Er is reeds meermaals
op gewezen dat deze grootsche gedachten, in de laatste jaren der XVIIIe eeuw door
de meer populair-gestelde sofismen van Rousseau werden achteruit gedrongen en
zelfs in de Assemblée constituante bleven de aanhangers der gedachten van
Montesquieu een minderheid zonder doorslaggevenden invloed.
De idealen gingen naar een cosmopolisme, en de cartesianen streefden ernaar van
één opperbeginsel alle politische en moreele wetten af te leiden. In dit licht hebben
deze opperbeginsels: liberté, égalité een meer werkelijke beteekenis.
Ook hiertegen richtte Graaf de Maistre zich: Cosmopolitisme was immers een
leugen en de vlijmende woorden dreunden: ‘Je sais qu'il y a des Français, des Italiens,
des Russes; je sais même, grâce à Montesquieu, qu'il y a des Persans; je n'ai jamais
rencontré l'homme.
De mensch verschilt van zijn medemensch door zijn karakter, zijn verstandsgaven,
zijn wil en zijn wereldbeschouwing. Dit land verschilt van dat ander land door zijn
climaat, zijn grondgesteltenis, zijn waterwezen, zijn ondergrondschen rijkdom. En
ook dit volk verschilt van dat ander volk door zijn ziel, zijn
nationaal-gemeenschappelijke gedachten, zijn historischen groei.

De theoreticus der waarde van de geschiedenis.
Duurzaamheid en groei waren de idealen van Graaf de Maistre en hij voelde een
onoverwinnelijken walg van alle onruststichtende nieuwigheidsmanie.
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De geschiedenis is de groote leerares van een volk, in dien zin, dat zij de richting
aanwijst van de toekomst. Zij is la politique expérimentale; en in haar zien wij de
gedachten vleeschworden, te midden den baaierd van driften, van moedwilligheid
en kortzichtige kleinmenschelijkheid. Wie brusk met het verleden afbreekt, gaat bijna
onfeilbaar onoverzienlijke rampen te gemoet.
Deze laatste gedachte is minder modern, maar laat ons toe, zonder in overdreven
conservatisme te vervallen, in de rijkheid van de gegroeide levenswaarheden der
geschiedenis, het noodzakelijk tegenwicht te zien, waardoor natuurlijk, alle
hervorming van hare noodzakelijke overdrijving wordt gezuiverd.
Wij kunnen van Joseph de Maistre nog veel leeren.
F.V.G.

Een wending in de gedachten
HET merkwaardig verslag van den heer De Coster (in ‘Moniteur’ 1921), docent aan
de hoogeschool te Brussel, opgesteld als besluit der officieele commissie voor het
toekennen van den tien-jaarlijkschen prijs voor wijsbegeerte in België en
medeonderteekend o.a. ook door Prof. Bidez van Gent en Prof. Noël van Leuven,
wees op de noodzakelijkheid eener grondige philosophische vorming voor de
verstandelijke grootheid van ons land. Allen die het ernstig meenen met de
intellectueele toekomst onzer volkskracht kennen de groote les der geschiedenis dat
alle baanbrekende gedachtenkenteringen in oorzakelijk verband staan met wijsgeerige
ideën. Het klinkt haast als een tautologie maar wellicht behoort ook deze tot de talrijke
Lapalisse-waarheden die Maarschalk Foch eens glimlachend als de feitelijk minst
gekende paradoxaal liet voorkomen.
Allerwegen rijzen klachten over de opvallende afwezigheid van gedachte in het
geestesleven onzer burgerij (zie hierover het artikel van Pr. Thuysbaert in Gids op
maatschappelijk gebied: ‘Meer geestesleven’). De verjonging komt van de heilzame
critische drilling, die het gansche wetenschappelijke leven uiteenlegt en proeft; die
de geesten eerst volledig rijpt, de nuttelooze woorden doet weren en de groote les
der nederigheid in alle beoordeeling en kennis leert.
Is het de wijsbegeerte niet, die het ‘Vlaamsch opvoedkundig Tijdschrift’ tot een
orgaan heeft gemaakt waarmede wij ook in het buitenland kunnen uitpakken?
De overgang van spontane kennis tot wetenschap is de eerste stap van den
denkenden geest en van de beschaving zelf. Waarin bestaat eigenlijk die overgang?
In plaats van een bloot-willekeurige opeenvolging van
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denkbeelden zonder orde noch verband, beschouwt nu de geest met methode een
bepaalde zijde van de werkelijkheid, gemeenzaam aan een groep van individuen:
zoo b.v. ontstond de cristallographie toen de beroemde abbé Hany de cristalline vorm
van de wezens afzonderlijk ‘separatim’ ging bestudeeren. Hij isoleerde alleen dit
voorwerp in tallooze lichamen en ging wetenschappelijk de wetten na, die deze zijde
van de werkelijkheid beheerschen; - nog, indien Simmel's opvatting van de sociologie
doorgaat, dan zal een nieuwe wetenschap ontstaan, die ‘separatim’ de reine vormen
van de ‘vermaatschappelijking’ zal bestudeeren, zooals (p. 13 Soziologie von Georg
Simmel), langs hun formeele zijde beschouwd, de maatschappelijke phoenomenen
van partijvorming, van nabootsing, van klassenvorming, van vertegenwoordiging
van groepen door enkelen etc. Andere wetenschappelijke opzoekingen kunnen
hetzelfde voorwerp hebben: zoo valt het phoenomeen der nabootsing ook onder dit
der psychologie - doch de voorgestelde sociologie zal de nabootsing alleen
beschouwen in haar vormelijk karakter van ‘vermaatschappelijking’.
Zoo zien wij onder onze oogen den wetenschappelijken schat dagelijks verrijken;
- geen einde is hieraan te vermoeden zoolang de uiterst gecompliceerde, nooit
uitgeputte werkelijkheid van een ander standpunt methodisch kan worden onderzocht.
Doch met deze nooit afgesloten reeks van afzonderlijke specialiseerende
wetenschappen is de qualitatieve mogelijkheid van menschelijke kennis niet uitgeput:
er blijft nog een tweeden stap te doen. Van natuurswege streeft de beschouwing naar
eenheid; en de afzonderlijke gespecialiseerde wetenschappen zelf vertoonen een
gemeenzame zijde, die ook op hare beurt kan en zal geisoleerd worden: aan een
afsluitende superstructuur wordt eerst de definitieve systematisatie voorbehouden:
b.v. de aan alle natuurwetenschappen gemeenzame evolutie; de aan alle natuurwezens
gemeenzame hoeveelheid en eindelijk de studie van het aan àlle gemeenzame Zijn.
Deze laatste stap nu is Wijsbegeerte.
Zonder haar is alle wetenschappelijke bedrijvigheid encyclopoedische kennis en
blijft onvolledig: want geen specialist beheerscht volledig ‘zijn’ vak, indien hij geen
voeling wenscht te houden, met de alleromvattende studie van àlle wetenschappelijke
activiteit.
In dien zin is het wàar, dat men eerst goed vakman wordt door de algemeene
kultuur.
F.V.G.
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Geschiedenis
Feiten en legenden in de vroegste geschiedenis van Antwerpen
ALVORENS hier ooit een woning bestond, was de vlakte waarin Antwerpen zich
heden verheft een onmetelijk moeras door den Scheldestroom en ontelbare rivieren
of schijnen doorsneden. Bij de minste vloed stonden deze gronden blank. Enkele
punten nochtans verhieven zich als veilige duin- of toevluchtkopjes boven dezen
slibberigen bodem, te weten: de Burgt, Stuivenberg en Kielheuvels, terwijl Oost- en
Zuidwaarts de donkere maagdelijke wouden van Deurne, Luithagen en Wilrijck den
aanvang van het vaste land verkondigden. Deze drie duintoppen vormden aldus de
bezooming eener kreek langswaar de opper-wateren zich in de Schelde wierpen.
Hier dient in aanmerking genomen te worden, dat wij de heuvelen van Stuivenberg
en Kiel, volgens onze huidige begrippen niet mogen opvatten. Immers, zooals uit
naarstig onderzoek gebleken is, begon de Stuivenberg-verhooging waar thans de
St-Jacobskerk staat, terwijl de gronden van het Kiel van af de Kloosterstraat begonnen
te stijgen. Voegen wij hierbij dat voor wat de Stuivenbergsche heuvel aangaat, hij
gansch omsingeld was langs de Noorderkant door de lage poldergronden die alsdan
nog niet ingedijkt, de Scheldewaters toevoer lieten tot Deurne toe.
Voorzekers dat zulke nare omgeving ons niet eens bekoren zou, maar nood dwingt,
en wat de eene verstoot, zoekt de andere graag in gegeven omstandigheden. Want
laat ons niet vergeten, dat de eerste betreders van onzen Antwerpschen bodem, niet
zooals wij tot den levensstrijd toegerust waren. Slechts beschikkende over steenen
werktuigen of wapens, waren zij er op gewezen hun voedsel en onderkomen op de
voor hen doelmatigste wijze, zien te bereiken. Daarom legden zij zich bij voorkeur
op de vischvangst toe, vermits deze voor hen de meest loonende en de minst
gevaarlijke jacht daarstelde. Zonder twijfel, vonden zij wellicht nooit voordeeliger
en geschikter plaats dan de Antwerpsche omgeving, daar deze eene vischrijke kreek
was, omzoomd door machtige wouden, waarin zij tevens woning, brandstof en
vleeschwild vonden.
Gaan wij in, op het voorbeeld, in deze tijden door zekere Zwitsersche stammen
gegeven, alsook op de ontdekking van een zulkdanig paaldorp te Mechelen op
Neckerspoel gedaan, dan mogen wij veronderstellen, dat zij, bij nakend gevaar, zich
eene veilige schuilplaats verschaften op een der voornoemde heuvelkopjes,
waartusschen dit der Burgt, om zijne nabijheid der diepe Schelde, voorzekers hunne
voorkeur wegdragen moest.
Buiten hunne eenstammige vaartuigen of prauwen, waarvan niet alleen overblijfsels
bij het graven onzer dokkanalen werden blootgelegd, maar
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ook in 1900, midden den Wilmarsdonksche polder, door den heer G. Hasse, een gaaf
voorbeeld opgedelfd werd, zullen zij ook wel, als hunne tijdgenoten gebruik gemaakt
hebben van eene paalbrug, welke bij rustige tijden als verbinding zal dienst gedaan
hebben, tusschen den vluchtberg en het vasteland. Het verwonderde ons dus niet,
dat onder de oudste geschiedkundige gegevens over onze stadsontwikkeling, wij de
vermelding van zulke verbinding aantreffen onder de benaming van Eyendijk,
waarover wij verder zullen uitwijden.
Zwijgen hier schriften en boeken over het doen en laten dezer oerbewoners, des
te luider verkondigt onze bodem hun bestaan. In hem vinden wij dan ook overblijfsels
hunner nijverheid zoowel als hunne gebeenderen. In ons Oudkundig Museum
bevinden zich vier schedels, ontdekt bij het graven van het Kattendijkdok, terwijl de
reeds vermelde H. Hasse, tusschen de jaren 1902-1907, er vier andere uit de nieuwe
kanaaldokken bovenhaalde(1). Zoo ook werd in den loop van 1903, bij het bouwen
der nieuwe kerk van het Vlaamschhoofd, aan de overzijde der Schelde, eene
begraafplaats blootgelegd van een jongeling, omringd van potwerk, steenen en
bronzen gereedschappen. Het geraamte dat waarlijk ‘in situ’ (dat is in eene niet
geroerde en degelijke bepaalde grondlaag) lag, werd gevonden op eene diepte van
5 meters, rustend op eene zandlaag met schelpen en bedekt door eene turflaag van
ongeveer 3,85 m., waarboven de polderleem en labeurgrond nog een overtrek van
1,20 m. maakten(2).
Dus voor wat de tegenwoordigheid van den mensch in onze streken aangaat
gedurende deze voorgeschiedkundige tijdrekening, kan er niet den minsten twijfel
meer bestaan. Deze zekerheid wordt verstrekt door de talrijke steenen en bronzen
wapens alhier opgedolven, vergezeld van gereedschappen als steenen en bronzen
bijlen, krabbers, schaven, pieken, vischhaken, weef- en vischnetsteenen, naalden in
hout of in been, kammen en spelden enz. Meer nog, bezigden zij bij Zomer hunne
prauwen om den waterspiegel te doorsnijden, des Winters wanneer de ijsvorst de
beweeglijke waters vloerde, dan togen zij pijlsnel over het ijsveld dank aan schaatsen
uit paardbeenderen vervaardigd(3).
Om nu te zeggen wie deze volkeren waren; welk hun levenswijze en beschaving
was, zou te veel tijd en plaats gevergd zijn. Zeggen wij alleen,

(1) Zie Bullet. d.l. Société d'Anthropologie de Bruxelles. T. 28. - 1909. G. Hasse: Les cranes
néolithiques Robenhausiens d'Anvers.
(2) Zie: Annales du Cercle d'archéologie du Pays de Waes. T. 23, l.l. - L. de Pauw et G.
Willemsen: La sépulture néolithique de la tête de Flandre.
(3) Wie zulks niet gelooven mocht, raden wij aan een bezoek te brengen aan ons Oudheidkundig
Museum alsook aan de prachtige verzamelingen der HH. F. Claes en G. Hasse, alwaar hij
de tastelijke bewijzen, onzer beweringen zal kunnen bewonderen.
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dat zulk onderwerp met ongemeene duisternissen te kampen heeft, en dat de geleerden
daarover nog steeds in groote betwistingen gewikkeld zijn.
Eeuwen vloden heen. - Eensklaps werden de Belgische gouwen overrompeld door
de onverwinbare Romeinsche legerbenden. Veel is er geredetwist, of ja dan neen,
deze krijgers den Antwerpschen grond betraden, daar geen enkele hunner schrijvers
desaangaande iets vermeld, buiten dat zij onzen stroom, soms ‘Tabuda’ (d.i. slijkpoel),
soms Scald, noemen.
Zonder ons te beroepen op de vondst van Romeinsche oudheden, zoo gezegd in
1600 alhier in St-Michielsklooster gedaan, denken wij nochtans hun verblijf alhier
te mogen bevestigen. Immers, de opdelvingen gedaan in 1883 in de Kaasstraat, en
de ontdekking van lijk-bussen, vaat- en glaswerk op het Vlaamsch-Hoofd in 1903
bij den opbouw der nieuwe kerk, schijnen ons reeds degelijke bewijzen. Maar er is
meer. H.G. Hasse legde aan de kerk van Wommelghem, op 1 1/2 uur afstand van
Antwerpen, eene Romeinsche heirbaan bloot, waarvan de kruisarmen de richtingen
van Contich, Breda, Turnhout, Antwerpen aanwezen(1). Nog heden kent het volk de
‘Oude baan’ die te Deurne over het Eksterlaar in de richting van Wommelghem gaat.
Bij deze opzienbare opdelving, vond men muntstukken van keizer Galianus, terwijl
de zoo kenschetsende Romeinsche paardhoefijzers er in groot getal voorkwamen.
Verder schijnt het ons, dat zij hier of in den omtrek wel steen-gebouwen zullen
opgericht hebben, want anders verklaren wij ons het bestaan niet der Romeinsche
steenbakkerijen van Steendorp en Thielrode, waar wij hunne gekende geteekende
dakpannen (tegulae) en bouwsteenen aantroffen. Daar nu volgens eene oude oorkonde,
de plaats waar later het St-Michielsklooster werd opgericht, als Dis of Diesveld
gekend was, moet denkelijk hunne verblijfplaats op het Kiel geweest zijn, daar
Diesveld (Champ de Mars), zooveel als oefeningsplaats beduidt. Men kan opwerpen
dat er in feite, zoo weinig gedenkstukken dezer wereldmeesters te vinden zijn. Dat
wijten wij niet alleen aan den al-slijtenden tijd, maar ook aan de vernieling derzelve
door natuur en menschenkracht. Immers de menigvuldige doortochten van roovende
volksstammen als Franken, Hunnen, Nooren, enz. kunnen daar grootelijks schuld
aan hebben, zoowel dat onze middeleeuwsche voorgangers, in hun kinderlijk
christengeloof, ook vele dezer zaken als van den duivel komende zullen vernietigd
hebben. Verders

(1) Vgl. tevens, J.B. Stockmans, Deurne en Borgerhout, I, 37: ‘Op de Cogelsplein liep de haan
twee meters dieper dan heden; een houten vloer van eiken stukken maakten den weg
berijdbaar’. Nu, het is een algemeen gekend feit, dat de Romeinen, in moerasachtige streken,
zulke houten wegenissen aanlegden, waarvan wij dan ook in de Nederlanden talrijke sporen
vinden.
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mogen wij ook niet vergeten, dat volgens L. Torfs, er hier omstreeks de Ve eeuw
zulke geweldige aardbevingen en zeevloeden plaats grepen, dat ende en ver, er niets
overeind bleef staan. Meer nog, de gekende aardkundige A. Rutot, bewijst ons langs
wetenschappelijke weg, dat rond de jaren 400-500, onze streken eene laatste maal
overwaterd werden. Daarom ook zegt hij, worden meestal de hier nog overblijvende
Romeinsche oudheden, onder of midden der alsdan jongst gevormde turflaag
gevonden.
Op het oogenblik dat wij de grens van het geschiedkundig leven van Antwerpen
bereiken, te weten in de VIIe eeuw, schijnt het ons wel, veel meer voor legenden of
volkssprookjes, dan voor daadzakelijke gebeurtenissen te staan. Daar zooals wij het
verder betoogen zullen, de aangehaalde bronnen voor het feitelijk bestaan onzer stad
in deze tijden, ons niet alleen duister maar meer gezegd, min of meer vervalscht
voorkomen.
Om dus hier eenige volgorde te behouden, zullen wij beurtelings over den naam
Antwerpen, de aankomst der H. Dymphna, het apostolaat der HH. Eligius, Amandus
en Willebrordus handelen, en tevens het gekende testament van dezen laatsten, zoowel
als den giftbrief van Rohingus bespreken, om zoo te komen aan de Noormannen en
te eindigen bij den aanvang der regeering van graaf Gothilo, met dewelke de ware
geschiedenis van Antwerpen zich veropenbaart.
Vooreerst de naam Antwerpen. Het algemeen gevoel is, dat deze benaming slechts
eene samenvoeging is van ‘Aan 't werf’ of ‘Aan 't werp’; ja zelfs de taalkundigen
vinden in zijne philologische ontleding Aan 't werp of dijk! Naar ons dunkens hebben
zij zich nooit afgevraagd of het wel de stede of plaats was die hier oorsprong gaf aan
den patronimieken naam? Immers wij mogen hier niet bouwen op de gegevens van
den schrijver die het leven der H. Dymphna in de Xe of XIe eeuw in het licht gaf. Als
hij dan vier eeuwen na de gebeurtenis beweert dat deze vrome maagd hier aanlandde
‘Apud locum qui Antverpia dicitur’, mogen of kunnen wij het dezen uitheemschen
schrijver niet euvel nemen, den naam ‘Antverpia’ neer te pennen, zooals onze stad
in zijn tijd reeds bekend stond, maar dit levert ons geenszins het bewijs dat dezelfde
alzoo vernoemd werd in de VIIe eeuw. Des te meer, dat wij er de getuigenis van den
H. Andoënus kunnen tegen aanvoeren, vriend en levensbeschrijver van den H. Eligius,
welke hier rond 640 het Christengeloof prediken kwam. In zijn ‘Vita St-Eligii’
vernoemt hij niet eens de plaats ‘Antwerpia’, maar wel de ‘Andverpis,
Andoverpenses’, welke deze heiligen te samen met de ‘Flandris’ en ‘Snevi’ beprediken
kwam. Deze schrijver tijdgenoot van den H. Eligius, behield voorzichtig zijn
handschrift en het was maar in de IXe eeuw dat het uitgegeven werd. Zijne getuigenis
weegt dus wat zwaarder dan deze van den opsteller van St-Dymphna's leven.
Bij de H. Andoënus is er dus geen spraak van plaats of stad, maar wel
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van volksstammen en het zou dus niet te verwonderen vallen, moesten de
grondbewoners, hun patronimieken naam aan hun later ingericht gemeenebest
afgestaan hebben.
Het was deze tegenstelling van plaats en volksnaam, die ons het gedacht deed
opperen, of soms ‘Antwerpen’ niet af te leiden was van ‘Andoverpensis’, en eene
cultus-naam ware, die zijn oorsprong zoude te danken hebben aan eenen eeredienst,
waaraan eenen zekeren volksstam zoo diep verknocht was, dat hij als hoogste
vereering zich naar zijn aanbeden godheid, vernoemde. Dat was onze betrachting in
ons werk ‘De naam Antwerpen’ waarin wij ons zoowel op folkloristische als
geschiedkundig terrein bewegen, en door aanhaling van andere cultus-naamvormingen,
er de mogelijkheid doen van inzien. Wat er van zij hef strijdperk staat nog steeds
open, daar tot heden volgens ons geene voldoende gewaarborgde uitlegging voor
onze stedelijke naam bestaat(1).
Zoo is het insgelijks gelegen met ons oud burgtslot, dat volgens een algemeen
vastgeankerd gedacht rond onze eerste christene tempel zou gebouwd zijn in de VIIe
eeuw. Om dit te staven, beroept men zich op den beroemd geworden giftbrief van
eenen zekeren Rohingus en zijne vrouw Bebelina, waardoor zij den H. Willebrordus
bisschop van Utrecht, dato 726, schenken ‘De kerk welke gebouwd is binnen de
burgt van Antwerpen, aan den Scheldestroom, welke kerk de bisschop Amandus, ter
eere van de HH. Petrus en Paulus prinsen der Apostelen en van andere Heiligen
gesticht heeft. Wij hebben voor deze kerk en al wat haar toebehoort, ons gehucht
Tumme, aan den Eerw. Firminus, abt van het klooster Quortolodara, in ruil gegeven(2)’.
Verder bepalen zij de landen, dorpen, molens, kudden, tiendens, en wijzen tevens
dezen bisschop een derde der tollen, te innen op deze eigendommen, toe. Deze laatste
vervaardigde onmiddellijk een testament, waarin hij deze goederen, na zijne dood,
op het klooster van Epternach overdroeg. Welnu, deze beruchte bewijsstukken werden
gevonden in den ‘Liber Aureus Epternacensis’, opgesteld door zekeren Theodooric,
‘manus Theodorici’ in 1191, en nu bewaard in de boekerij der hoogeschool van
Gotha. Kanunnik David, in zijne Recherches sur le cours primitif de l'Escaut (Bullet.
de l'Ac. des sciences, XVI, 257), betwistte reeds de echtheid van dit stuk, waarin hij
gevolgd werd door menige schrijver. Nu de kennis der oudschriftkunde of
paleographie zulke verrassende vooruit gang gemaakt heeft, mogen wij verklaren,
dat alle ernstige geschiedkundigen zijne meening deelen.
Dat men ons hier goed versta, wij beweren geenszins dat gansch deze

(1) De naam Antwerpen. Door Theo. van den Bergh, Antwerpen, H. Sele, Sint-Jacobsmarkt, 60.
- 1918.
(2) Zie bij Stockmans, Deurne en Borgerhout, I, blz. 60, een facsim. van dezen brief.
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akte een eigenmaaksel zij, van den schrijver Theodoric, daar het zeer goed mogelijk
is dat hij voortgaande op oude traditiën, deze te boek heeft gesteld in bewoordingen
van zijnen tijd, en er alzoo toegekomen is ‘castrum Antwerpis’ te schrijven, daar nu
deze stad op het einde der XIIe eeuw, waarlijk versterkt was. Immers de eenige
degelijke getuigenis die wij hier kunnen inroepen, is deze getrokken uit de oorkonden
van de abdij van Fulda, die ten tijde der vernieling van Antwerpen, door de
Noormannen (836) deze stad als ‘Antverpam civitatem’ betitelden. Al de andere
getuigenissen van schrijvers uit de XIIe en XIIIe eeuwen, komen dan ook meer dan
verdacht voor, als zij van een ‘Oppidum (kasteel) of castrum’ (versterking) spreken.
Zoodat wij hier nogmaals voor het onbekende staan, daar wij geen enkel bewijs
leveren kunnen van het bestaan van een burgt voor den inval der Noordsche
zeeroovers, zoomin wij er kunnen voorbrengen om aan deze laatsten de oprichting
derzelve toe te schrijven.
Integendeel, de bouwtrant der nog overblijvende deelen, wijst ons volstrekt op
een gewrocht der XIe eeuw. De spitsboog der poort werd denkelijk in de XIVe gemaakt
wanneer Philips, hertog van Burgondië en graaf van Vlaanderen, de burgt weder tot
slot inrichtte. Nog meerdere gebeurtenissen bij onze geschiedschrijvers geboekt voor
1023, op 't oogenblik dat Gotilo ons bestuur in handen nam, verdienen evenmin
vertrouwen, behalve dat wij hier willen wijzen op eene aanhaling door Mertens en
Torfs, van een feit dat ons mogelijk van groot nut wezen kan om eenig licht te werpen
op de geschiedenis van den Eyendijk.
Dit brengt ons weder tot den reeds besproken giftbrief van Rohingus.
Voor ons rijst hier de vraag, welke redenen de kloosterlingen van Epternach, wel
mogen aangezet hebben om deze bewijsstukken in hunnen ‘Liber aureus’ te lasschen.
In een verhaal, denkelijk in het begin der XVe eeuw geschreven, dat wij nog heden
op het stadsarchief in 't Register der oude mandementen kunnen raadplegen, ligt
onomstootbaar het antwoord besloten. Aangaande de verkerstening onzer stad, lezen
wij daar onder meer: ‘Daer na es gecomen Sinte Willebort en heeft alle Brabandt
bekeerd in de kerste gelove. En doe wert in deser vryheit van Thornini gesticht een
cloester vander Swerter-ordinen en die ghinghen den volcke nerstelic leeren dat
kersten gelove, en die hadde alle de thiende, en dede maken, den dicke van Thurnino
na de Borch, en dien dicke hiet men Eyendicke; en om dien te onderhouden gaf men
daer tot en wechgelt, en dae hadden die monicken van den cloestere’.
Het was dus den abt van Epternach te doen, om op grond van oude bewijzen en
onder den schutsmantel van eenen gekenden heilige, zekere hooggeschatte wereldsche
voordeelen in handen te krijgen. Voor die achterlijke maar diep-geloovende tijden,
was het een meesterzet om aan groote inkomsten te geraken, waarvoor men wel eens
lichtelijk met
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de zuivere waarheid omspringen mocht. En dat men ons hier niet van overdrijving
beschuldige. Immers, in het zelfde jaar (1191) dat de ‘Liber aureus’ werd opgesteld,
zien wij den abt van Epternach, zich tot keizer Hendrik VI richten, om op grond van
dit schrift, de menigvuldige rechten te eischen, waarvan ons Register, eene latere
samenvatting was. Meer nog, hij vergde niet alleen de kerk maar ook het burgslot
enz., enz. Kluit, in zijne: Historia critica Hollandiae et Zelandiae, 1e deel, blz. 214,
deelt ons dezen brief mede, evenals L. Torfs in zijne Nieuwe geschiedenis van
Antwerpen. Zie ook Stockmans, Deurne en Borgerhout, I, 77, in nota.
Wonderlijk samentreffen voorwaar, dat bij elke rechtgeaarde mensch, zonderlinge
bedenkingen doet ontstaan, zooals destijds deze brief een twist oprakelde tusschen
het kapittel van Antwerpen en den bisschop van Utrecht, volgens Bocopius in zijne
‘Croenik der byscoppen van Uttert, blz. 11’: ‘Om weillicke ghifte wylle verres
tusschen den byscop van Uttert ende dy kerrigke van Antwerperippen een twist, soe
dye byscop sustinirde, dat dy kerrigke van Sant Wolberen hem toecomen solde ende
Sant Wyllebrort ghegeven was’.
Zoodat er hier nu drie betoogers aan het woord waren. Wat er van zij deze brief
van Epternach bleef onbeantwoord, om welke reden blijft ons onbekend, maar hij
werpt niettegenstaande een zekere twijfel in het midden, voor wat de
oorspronkelijkheid van de oorkonden uit den ‘Liber aureus’ aangaat.
Wij zegden hierboven dat bij Mertens en Torfs een feit aangehaald werd, dat
alleszins vermelding verdient. Volgens deze schrijvers, zou in de jaren 916-920,
Gislebert, zoon van Regnier met den langen hals, als heer van Lothrijk, te Deurne
eene gemeente van Benedictijnen hebben gesticht, of heropgericht voegen zij er bij.
Ons inziens schijnt de eerste volzin het dichtst de werkelijkheid nabij te streven.
Immers voortgaande op de reeds vermelde oorkonden van Rohingus en Willebrordus,
kunnen wij er niet toe besluiten, het bestaan van een Zwart-Ordinnen klooster te
Deurne aan te nemen van af de VIIe eeuw.
Onze bewering stavend, doen wij dan ook opmerken, dat in het rijksarchief van
Monte Cassino, de bakermat der Benedictijnen, er nergens spraak is van een klooster
Quercolodora te Tumme of Thornini. Zonder zoo ver te gaan als Stockmans die
eenvoudig den H. Amandus als Benedictijn aanschrijft, zien wij weleer in dezen
Franschen graaf, een ieverige ‘missi dominici’ die later bisschop van Tongeren of
Maastricht werd. En aangenomen zelfs dat er feitelijk een klooster alhier bestond,
en dat zoo het algemeen geloofd werd, de H. Fredegandus daar abt is geweest, dan
mogen wij bijna met zekerheid verklaren, dat hij, noch zijne kloosterlingen,
volgelingen van den H. Benedictus waren, daar alle zijne levensbeschrijvers het eens
zijn, om in hem een leerling van de HH. Follianus,
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Ultanus en Furseus te erkennen. Deze drie zendelingen waren Ieren, evenals de
gewestbisschop Willebrordus, en kwamen uit de kloosters, in het groene Erin door
den H. Colombanus gesticht. Welnu, wie een weinig op de hoogte is der
kloostergeschiedenis, weet dan ook, dat het stelsel en de regeltucht van dezen laatsten
fel gekant was tegen de opvatting die Benedictus zich van het kloosterleven maakte.
Het zou dan ook groot opzien baren, moesten wij hier de voornoemde Iersche
zendelingen als plichtvergetende kinderen tegenover hunnen geestelijken vader
aanstellen, en hen zoo maar eensklaps van gedacht veranderen zien, wanneer zij pas
het enge zeekanaal overgestoken hadden. Bestond er dus feitelijk een klooster te
Deurne, vóór den tijd der Noormannen, dan behoorde het de regelorde van den H.
Colombanus en geenszins aan de volgelingen van den abt van Monte Cassino. Wij
weten wel dat men ons opwerpen zal, dat de H. Frego, Fredegaud of nadien
Fredegandus, steeds als Benedictijner abt wordt voorgesteld, maar dit bewijst niets
ter zake, daar tot 1596, het patronaat van Deurne onder O.-L.-Vrouw stond en het
maar een jaar later is dat wij den eerst-genoemde heiligen, als Deurnesche
schutspatroon hooren vermelden.
Van daar weer een onrechtstreeks bewijs, der min of meer bedekte schraapzucht,
verstoken in den opstel der uittreksels van den Liber Aureus, en voorzekers eene
gewichtige rede om aan te nemen dat de Benedictijnen slechts in 916, zich in Deurne
kwamen vestigen(1).
Dat deze kloosterlingen alsdan op hun domein, een weg aanlegden om hun klooster
met de opkomende stad te verbinden, nemen wij vrijwel aan. Ja, dat zij er weg- en
bruggeld voor vergden, dat was 's heeren recht in die tijden, maar dan nog geene
reden, om die van Epternach toe te laten, op grond van een vrij oudere oorkonde
zaken te komen op eischen, waarvan er enkele in het bezit der Benedictijnen waren
die hier reeds in 1063, hun verblijf opzegden om de nieuwe abdij van Eename te
gaan bezetten, hen aangeboden door Boudewijn V, graaf van Vlaanderen. Daarop
wijst L. Torfs met de woorden ‘Het kan immers zeer wel eene belooning geweest
zijn, voor het onthaal, 't welk de graaf hier bij de monniken van dit klooster geworden
had, in 1155 tijdens zijne belegering van Antwerpen!’.
Deze kloosterlingen behielden het recht van patronaat te Deurne, tot het jaar 1318,
wanneer zij hetzelve en al hunne goederen verkochten aan de St-Michiels abdij onzer
stad.
Hier geldt nogmaals de opwerping, waarom beriepen zich deze monniken niet op
den keizer, om hunne oude voorrechten terug te bekomen. Zij waren immers
Benedictijnen zoowel dan deze van Epternach?

(1) Stockmans. Op cit. Beweert dat het eerst in 993 was. Nu het jaartal doet niets ter zake. Het
feit alleen der stichting interesseert ons.
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Wel om de eenvoudige reden, dat in 1191, zij nog steeds genoten van zekere
voorrechten, door hunne geestelijke broeders van Luxemburg opgeëischt. Wat dient
er meer gezegd? Moeten wij dus de meening laten varen of ten minste voor zeer
verdacht houden, dat er ooit Benedictijnen leefden te Deurne vóór den inval der
Nooren, zoo ook vervalt de legende van den door hen aangelegden Eyendijk, die dan
weleer als overblijfsel eener voorgeschiedkundige beschaving, door het volk zelf,
zal opgericht zijn, zoo niet tot Deurne, dan voorzekers in de stadskom. Daarbij sluiten
wij de mogelijkheid niet uit, dat de latere kloosterlingen der Xe eeuw die wegenis op
hunne heerlijkheid verbeterd en onderhouden zullen hebben en daarom toleischend
waren.
Denkbeeldige gevolgtrekkingen uit eene twijfelachtige bron, kunnen hoe schoon
aangekleed ook, heden niet meer voor geschiedkundige feiten doorgaan, en dienen
streng geweerd te worden in het verhaal van ons verleden volksleven.
Antwerpen, 15 Januari 1920.
Theo. van den Bergh.
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Geschiedenis der europeesche plastiek en schilderkunst, in middeleeuwen
en nieuweren tijd, door Aug. Vermeylen, eerste deel, geillustreerd;
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1921.
- Na jaren een woord dat het verstarrende zwijgen breekt. Van zijn wetenschappelijke
aktiviteit aan een Fransche Universiteit heeft Vermeylen toch iets kunnen redden
voor Vlaanderen. Nu de Vlaamsche hersenen precies aan den dooi toe zijn, komt dit
ernstig vulgariseerend werk te gelegener ure. Het draagt een stempel van frisschen
ernst dien we graag op de wetenschappelijke produktie van jong Vlaanderen zullen
terug vinden.
Op deze sobere overzichtelijke schets van een ontwikkelingsgang die onder het
vergrootglas der kritiek, naast tal van duistere hiaten, zeldzamer richtlijnen vertoont
dan de synthetische kunstgeschiedenis wel wil gelooven, heeft de nieuwe conceptie
die in in het werk van Aloïs Riegl doorbrak, minder invloed geoefend. Daar zal de
vrees voor abstracties, die we reeds uit de ‘Kritiek der Vlaamsche beweging’ kennen,
wel voor iets tusschen zitten. Vermeylen reageert nog steeds op de kunstphilosophie
van Taine, die toch al lang van de baan is. Hij wil enkel allen nadruk op de
kunstevolutie als uiting van Europeeschen gemeenschapsgeest gelegd zien. ‘In
eenzelfde tijdperk: d.i. in eenzelfde stadium der kunstbeweging, is er minder verschil
tusschen de problemen, waar verschillende volkeren voor staan, dan tusschen de
problemen waar eenzelfde volk in verschillende tijdperken voor staat’. Het valt
inderdaad niet zeer moeilijk te bewijzen dat er grootsch realisme te vinden is b.v. in
het werk van Lorenzetti (1337) of in den ‘Triomf van den dood’ (± 1370) lang voor
de Germanen mochten meepraten, maar Vermeylen zelf wordt telkens toch getroffen
door het mysterieus aksent dat de donatoren-beelden van Naumburg en ook Sluter's
profeten en rouwfiguren tot symbolen maakt van een
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bijzondere gevoeligheid die in het zuiden zelden begrepen wordt. In de tweede
periode, als de unificeerende macht van het Kristendom verdwijnt, zal het hem nog
moeilijker vallen de Europeesche kultuureenheid tegenover de nationale
verbijzondering vast te houden. Alleen moet het eens duidelijk uitgemaakt worden
dat het om dieper tegenstellingen dan idealisme-van-den vorm en kopieer-lust-des
dagelijkschen-levens gaat. Naar mijn bescheiden meening is het ‘realistisch’ karakter
der primitieve Vlaamsche kunst te verklaren door de verzwakking van religieus
gemeenschapsgevoel op het oogenblik dat haar bloeiperiode inzet. De schilders
ontsnappen aan de verveling van het heilig onderwerp der opdracht door er allerlei
genre-bijwerk in te vlechten.
Vermeylen houdt zoowat het midden tusschen de theorie die in een stage evolutie
naar een ideaal eindpunt geloofde en den absoluten ‘kunstwil’ van Riegl: een
kunstenaar ‘kan’ wat hij ‘wil’. Er staan voortreffelijke dingen in zijn boekje om de
‘primitieve onhandigheid’ van middeleeuwsch werk te verdedigen tegen de verouderde
opvatting, die de Renaissance-vorm als de eenige norm aanvaardde. Maar dat
standpunt is niet konsekwent volgehouden. Want om de waarde van het nieuwe in
het licht te stellen waagt hij zich soms aan vergelijkingen met werken uit een vroeger
periode, die zeer ten nadeele van deze laatste moeten uitvallen bij niet vakkundige
lezers. (Dat Giotto's Madonna boven die van Cimalue gaat, daar zijn we lastig van
te overtuigen). De Rennaissance wordt uitstekend als een losbreken van het
individualisme uit de banden der gemeenschap gekarakteriseerd. Maar kan men na
Wölffin's ‘Kunstgeschichtliche Grundbegriffe’ nog beweren dat in de plastiek der
Renaissance de figuren niet langer vlak gehouden, maar als vrijstaande van alle zijden
kunnen bekeken worden? Van het aan een bouwsteen gebonden zijn der Gothische
plastiek gaat men integendeel naar de willekeurige frontaliteit der Renaissance: het
beeld wordt in het vlak gehouden van een ideëele nisomlijsting.
De mooiste bladzijden geeft de kristelijke gemeenschapskunst der XIIIe eeuw
Vermeylen in de pen. De tragaedie van Van Nu en Straks: ‘Hier wordt het duidelijk
dat de nauwe samenhang van beeldhouwkunst en bouwkunst de vrijheid van den
kunstenaar niet beklemt, - als we althans nog een andere opvatting der vrijheid
erkennen dan de romantische, die in vrijheid vooral afwezigheid van uiterlijken
dwang zien wil: de kunstenaar zich voelend als afgezonderd individu, zijn verband
met de maatschappelijke wereld niet aanvaardend, luisterend alleen naar zijn eigen
ingeving, de persoonlijke, onbegrepen, eigenmachtige drijfkracht, die naar
verwezenlijking van het innerlijk visioen dringt. Doch er is een stelliger vrijheid: de
macht om te handelen, die voortkomt uit de harmonie tusschen den eenling en de
omgeving, - de vrijheid van wat zich op zijn plaats gevoelt. Ik ben vrij in de omgeving
die het best mijn daad bevordert. Welnu, die organische vrijheid, overeenstemmig
tusschen de gemeenschappelijke omgeving en de persoonlijke daad, is die van de
gothische beeldhouwkunst’.
De taal van Vermeylen evolueerde weinig. Overal voelt men de strakke, pijnlijke
zelftucht die alle literaire franje schuwt. Met een enkel woord verraadt de
woordkunstenaar zich soms in een karakterteekening. Zoo te Naumburg vóór het
beeld van Uta: ‘In die hooge verschijning is al de fiere gratie van het
koninklijk-vrouwelijke, waar men eerbiedig naar opziet, samen met het schuchtere
van een binnenleven dat als een lamp in de stilte brandt...’.
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(waarin de volkomen vreugde om elke praestatie, in de atmosfeer van haar tijd
begrepen, verglijdt in de vreugde om het nieuwe dat telkens doorbreekt), reeds
benadert, vooral in Vlaanderen ruime verspreiding toe.
W. MEYBOOM.

Die neue Malerei in Holland, door Friedrich Markus Hübner. Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1921.
- Een Baedeker. Als zoveel eklektici is het Hübner te doen om een inwijding. Hij
behoort tot deze ergerlike kategorie van lui, die overal begrijpen willen. Ook is een
kunstwerk onvoorwaardelik ‘modern’ als het op de markt komt onder motto: ‘Weg
van de natuur!’ Zeer leuk, want het brengt koddig misverstand. Als hogere strijdroep
voor generaalkenmerk van alle contemporaine kunst doorgaat, staan we voor eene
angstige speelruimte, die, mits individueele fantaisie, makkelik is te vullen en net
daarom gevaar oplevert. Immers op dit plan wordt bijv. Toorop tweelingsbroer van
V. Doesburg, alhoewel ze aan pikturale tegenzijden stand nemen. Toorop, die in
allegorie nog een stijlmiddel ontdekt (laattijdig) heeft geen ENKELE
GESTALTINGSWAARDE van contemporaine herkomst bijderhand. Wat hij levert is
symboliese pastiche, dit spijts betweters die hem tot grootmeester van het kristelik
ekspressionism uitriepen. Als we de geesteshouding van Toorop ten overstaan der
hedendaagse stromingen willen bepalen, leveren de Preraphalieten (sensualism en
estheterij daargelaten) een treffende paraleel. Werkwijzen zijn analoog wat geen
veelvormigheid van impulsen uitsluit, waarnaar deze werkwijzen aanwendbaar zijn.
Hier zoals daar bemiddeling der idée door een symbolies, d.i. dekoratief medium.
Dat Toorops heiligen nou konkave wangen hebben? Bewijs voor ekspressionism?
Net zo goed komt dan le Fauconnier die eer toe. Vas y, mon p'tit!
Ik had van Hübner schiftingswerk verwacht. Het kaf lezen uit het koren om in de
wan der dode dingen te smijten. Hübner is eilaas te reseptief. Alles wordt over
dezelfde kam geschoren. Hübner wil OP DE HOOGTE ZIJN. Een tikje modieus. De
bedoelingen van alle schilders krijgen een welwillend kommentaar. Ook hun
kunsthistoriese rang wordt benaderd, en hij maakt zich een eko van hun inzichten.
Enkel dilletanti (hoed af voor het veelzijdig assimilatievermogen!) zullen aan zijn
werk wat hebben. Het staat evenwel graden hoger dan een tract Selection. Heeft
daarvan niet het misselike reklaamkarakter noch het zeer lofwaardig volharden in
de dwaling, waarvoor we deze esthetiese avonturiers dankzeggen; want ze helpen
ons doel preciséren.
Hübner rubriceert en rangschikt ontwikkelingstheoreties, vermijdt stelselmatig
alle stellingname. Dit is een goed preservatief om er nooit naast te slaan. Overzichtelik
zijn, buiten eigen oordeel om. Zijn randnotas missen merg. Totaal gebrek aan
waarde-oordeel. Hij toetst de hele bent aan de maatstaf: ontvankelikheid. Wie opslorpt
moet verwerken. Het slotwoord met konkluzies is schuchter. Het had in de
verhandeling de grootste ruimte moeten beslaan, net zoals de voetnotas bij schilders
dienden ingekrompen.
Over de stand der hollandse ‘ultra's’ besluiten wij dat hij in het kaotiese verkeert
en een kroes blijft met diverse onversmolten invloeden, waarbij op het eerste plan
het duo Cézanne-Van Gogh, met hun onderscheid in tasten, hier naar monumentaliteit
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en ruimtewerkingen, daar naar kleurwaarden als equivalent voor een gevoels-moment,
bij van Gogh de wereldschuwe tragiek van een desparado.
Hübner is een simptomen-apparaat voor tijdstromingen. Daarom in-verwant met
onze landelike Sandwich-man uit Sélection. De Ridder belijdt naïef: Mijn vriend
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de Smedt en ik waren in de blijde verwachting voor de wending die het ekspressionism
nemen zou. Hè! Weet je zelf niet baan te breken, mangelt het je aan orientatie? Dat
kan geen sterveling je euvel duiden. Maar dan geldt het wachtwoord: Nuul! Ook
voor Hübner. De verluchtingen in zijn encyclopedies werk zijn van zo divers en
tegensprekelik allooi, dat een leek (die men inwijden wil in het geheim der goden)
fataal duizelig wordt. Na de balans komt men tot een uitkomst dat feitelik in dit
imbroglio niets ekspressionisties aanwezig is. Dit woord is natuurlik een
gummiformuul. Rekbaar in alle richtingen. Maar het staat buiten betoog, dat Jakoba
van Heemskerk bijv. of de gochelaaars met pikturaal begrippenspel, kleurlyriek
inbegrepen, met ekspressionism niet de geringste verwantschap hebben.
Wil men de schilderkunstige tegenwaarde van theologiese stellingen voor
‘vergeesteliking’ aanvaarden? All right! Merk Apekool gedeponeerd.
Zeer komies is het referaat over Van Doesburg. De kunst is niet ons doelwit. Nee
warempel niet. Zij is bijhorig. Wij wenden ons van haar af. Zij moet dienstig worden.
Waaraan? Aan godsverlangen of aan grootverkoop? Het semitis ethos in aktie.
Als Hübner frazelt over ekspressionisme, staat hij schoorvoeteling op een glad
terrein. Een talisman die tegen alles vrijwaart is hem kosmiek. Daarmee is, evenals
met de psychoanalyse voor dadaïsm, alles bewijsbaar. Je herkent niet het natuurbeeld
of doek. Vooruit de trits slagwoorden heb je maar voor 't grijpen: het ding niet
empiries, maar in kwintessensvorm. Een fumist flanst impressies aan elkaar zonder
kausale grondslag. Stop: hier manifesteren zich subconsciente invloeden, die het niet
aangaat te beredeneeren.
J'en ai marre.
V.J. BRUNCLAIR.

De levensroeping der vrouw, door P. Berthold Missiaen.
- Een zeer geleerd en eenig handboek voor elke roomsche vrouw die ethisch en
sociologisch haar eigen identiteit ervaren en opleiden wil; de Zuid-Nederlandsche
vrouwenbeweging heeft stellig behoefte aan dit boek: een standaardwerk voor het
modern christelijk feminisme; eigenlijk zou een katholiek meisje om wezenlijk voor
God en de menschen ‘interessant’ te zijn naast haar ‘Liturgisch Misboek’ ook ‘De
Levensroeping der Vrouw’ moeten bezitten. Om een andere reden nog: want
‘intuitisch’ geeft dit boek de maatschappelijke basis aan waarop ‘vlaamsch
zelfbestuur’ als staatkundig middel om hooger cultuur, een zelfbeschermend element
der Zuid-Nederlandsche vrouw uitmaakt; elke thesis in dit sociologisch boek is verder
hardlogisch in het cement van roomsche wetenschap. Als de Nederlandsche vrouw
in dezen spiegel kijkt komt zij met blij optimisme tot zelf-erkenning.
O.

De voorhof. Gedichten van Bernard Verhoeven. Het Nederlandsch
Boekhuis. Tilburg.
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- Bernard Verhoeven debuteerde met zijn eerste poezie in ‘Het Centrum’ en is nu
met proza en gedichten regelmatig meêwerker aan ‘De Beiaard’. Deze dichtbundel
van hem - en zijn collega Pieter Kemp lijdt ook aan dit euvel - is te veel reminescens
aan poezie-van-vroeger-en-nu om oorspronkelijk te zijn. Het blijkt bij zoo een
verzenbundel weer eens sterk dat de Nieuwe Gids langs de achterdeur het ‘Palais de
Rhetorique’ binnen kwam, waar ze in '80 langs de hoofddeur uitging. Jammer bij
Verhoeven: die dichterlijke gemeenplaats, dat makkelijk rijm en al dat overdadig
gespoel-van-woorden. ‘Qui ne sut se borner...!’ Tusschen alles in is de cyclus
‘Voorhal’ nog van 't beste. Daar Verhoeven een jonge kracht is kan hij weten dat
langs het eeuwig perspectief der roomsche ethiek zijn Muze meer bereiken kan dan
ze nu geeft.
O.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

337

De zee
I
TRANSATLANTIEKER, pal en strak
in de diepe kim,
verschijning die de lijn brak
tusschen lucht en zee.
En de schoorsteen stak
een sterke rookpluim uit,
die zijn aanwezigheid beduidt
en is adem van zijn hart.
O 't verre beeld, met verren tocht,
ik had nu smart
om de onbekendheid van het doel
waarnaar ik zocht:
mijn eigen reis-gevoel.
Transatlantieker, ijzerzwart
op de groen-porphieren zee,
mijn geest gaat met uw eigen hart
naar een verder landschap meê.

II
O de siddering van vleesch en geest,
de opstand allerwrangst.
Is het volk ooit zoo allerbangst
geweest?
De zee lawaait op het strand:
al de baren groene schulpen,
diaphane stulpen:
de schuimende schubben.
O 't breken van water-glas
op het glazig zand
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en de deining in de diepe kim:
de gouden rups.
Dit is de bochtige opstand der zee,
de dwaze, vreemde, klimmende opstand van baar op baar
die - als glas - stuk valt waar
ik naar
mijn volk-in-opstand staar.
O, die siddering van vleesch en geest,
's volks opstand allerwrangst;
dit is van zijn angst
bevreesd.

III
De zee is wulpsch
en rilt: oud parelmoer.
Hoor, het brommen der oude goden
in de gepijpte baar.
Mij wordt ouden zin geboden
op dien zilten vloer.
Absinth-groen is de zee;
de meermin strandt in de holle baar
op de klinkende schelpen;
heur roode haarvlecht is water-zwaar;
God verbiedt mij te helpen.
En de gouden kim ronkt van horens,
kinkhorens op den vollen mond
der Tritons;
de duinen schallen gezond.
O gewis
er is
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een groot gedacht rondom mij:
een drietand boven de zee
en den schuim-brand der dolfijnen;
het zee-paard in 't getij.
Dat alles nu zoo anders moet schijnen
is Gods goddelijke mijmerij.

IV
O de krachten
des bloeds
en de machten
des gemoeds
aan geen zee onderdanig,
en de zee ongerust,
kust, kust, en herkust
het strand dat blijft eigenwanig.
O ebbe en tij,
dan ver, dan nabij;
o zee, na elke strijd verworpen;
na elke nacht,
na elke dag,
met verachting en op duivels-gezag,
terug, terug
naar de duistere diepte geworpen.
O klotsende zee,
gij strijdt het oproer meê
naar het groot Hart van God, de Al-Vader,
uw eeuwige haat
heeft rust noch baat,
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maar mijn strijd,
brengt mij dien Vader
steeds nader.

V
Vuurtoren:
de Vinger van vermaan
tegen de hekelige zee;
de waarschuwende Vinger recht-op
tegen de wit-gekaproende koppen der lang-glijdende baren;
de Vinger der gevaren.
En hij: een angst voor sireen en zee-paard,
een troost voor elk zeil;
de mosselbaard
groeit rustig aan zijn steilen kegel;
hij waarschuwt de zee,
de groene egel
vol schuim-puntige baren.
O Vuurtoren,
de Vinger der gevaren.

Karel van den Oever.
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De katharsistheorie bij Plutarchus(1)
FEL besproken en op de meest-uiteenloopende wijzen verklaard, blijft Aristoteles'
bepaling van het treurspel nog steeds onduidelijk. Zij luidt als volgt: ‘De tragoedie
is de nabootsing van een ernstige, volledige handeling... door middel van dramatische
vormen; angst en medelijden bewerken de loutering dier driften’(2).
Ik heb gemeend dat het oordeel van Plutarchus, een Grieksch schrijver uit de Ie-IIe
eeuw na Christus, misschien licht zou werpen over deze betwiste zaak. Hij kon de
traditie beter kennen dan wij en was meer vertrouwd met de beschavingsideeën van
de groote denkers der Helleensche kultur.
Voorafgaandelijk weze opgemerkt dat we los moeten van alle moderne
kunstbegrippen, willen we iets begrijpen van de katharsis-theorie. Plutarchus'
kunstopvatting is vergroeid met zijn zeden-leer. Het aesthetisch schoone is voor hem
slechts een lagere graad van het etisch schoone. Vòòr alles is hij moralist, tot in zijn
levensbeschrijvingen toe: hij zoekt daar meer naar zedelijke waarheid dan naar
geschiedkundige(3). Overigens de tijd waarin hij leefde was er een van moreele
bekommeringen(4). Het Romeinsch Stoicisme had de wijsbegeerte herleid tot een leer
der zeden. Plutarchus zelf was een voorlooper van het Neo-platonisme der IIIe eeuw
dat de Alexandrië zoo weelderig bloeide. Naar zijn meening is de kunst noch min
noch meer dan nabootsing der

(1) Lezing gehouden op het Philologen-Congres, 1921.
(2) ‘...δ
λ ου α φ βου πε α νουσα τ ν τ ν τοιο των πα ημ των
α σιν’.
(Poetica VI).
Over de verschillende meeningen van philologen nopens het verklaren dier bepaling raadplege
men bizonder: ‘U e b e r d i e W i r k i n g d e r T r a g ö d i e n a c h A r i s t o t e l e s ’,
WEIL in Verhandelungen der Philologenversammlung, bl. 131 en volg. (Bazel, 1848).
‘B e g r i f f d e r t r a g ö d i e n a c h A r i s t o t e l e s ’, K. KNOKE. (Berlin-Weidmann,
1906).
(3) CH. BÉNARD, ‘L'esthétique d'Aristote et de ses successeurs’ bl. 180 (Parijs-1889). LASSEL
‘De fortunae in Plut. op not. bl. 31 (Marpurgi-Cattorum 1891), O. GRÉARD, ‘De la morale
de Plutarque’ bl. 330 (Parijs-1862).
(4) HATCH, ‘Griechentum und Christentum’ bl. 117 (Freiburg-1892). RITTER, ‘Geschichte d.
Philosophie’ IV bl. 500. WINDELBAND ‘Geschichte der alten Philosophie’ collectie Ivan
Müller (München) bl. 208.
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werkelijkheid. Zij is: beeld van een beeld. (cfr. De gloria Atheniensium). Maar zij
heeft grooten invloed op de menschelijke ziel. Hij denkt die ziel niet als een modern
wijsgeer. Zijn psychologie maakt van den mensch een zeer complex wezen. In ‘De
Virtute morali’ verwerpt hij alle theorien die de ziel houden voor een èènige
zelfstandigheid.
De menschelijke ziel is tweevoudig: zij heeft een verstandelijk en een
niet-verstandelijk deel. Steunend op Pythagoras, op Plato en op Aristoteles, beweert
Plutarchus dat het niet-verstandelijke deel passief blijft, dat het vatbaar is voor
indrukken van buiten, wispelturig (πολυπλαν ς) en ongeordend, dat het, daarom,
een leidsman noodig heeft van buiten ( ξ αυτο υ [ πιστασ α] δε μενον). Die
leidende rol komt aan het verstandelijk deel toe. Niet door redeneering, want het
verstand allèèn is daar vatbaar voor. Wèl door indrukken van buiten die orde en
harmonie doen heerschen. De συνη ε α of deugd is niets anders dan een
onderwerping van het niet-verstandelijk deel onzer ziel aan de rede. Wij moeten
onderscheiden in de ziel: δ ναμις, (de begaafdheid), π
ος, (de drift), ξις (de
vaardigheid of gewoonte). Begaafdheid is beginsel (irasci bilitas, b.v.); drift is reeds
een oogenblik van die begaafdheid (ira, b.v.); vaardigheid is de kracht ( ατασ ε η)
verworven door de begaafdheid onder invloed der gewoonte: het zal zijn deugd of
ondeugd naar gelang de rede haar leidende rol zal hebben gespeeld of niet. - Welnu
om de driften te regelen (zij zetelen in het niet-verstandelijk deel der ziel) hoeven
uiterlijke indrukken van orde en harmonie. Indien die indrukken harmonisch zijn,
zal ook het niet-verstandelijk deel der ziel zich plooien naar harmonische gewoonten,
het zal onderworpen zijn aan de rede en zedelijk goed worden. Die harmonische
indrukken-van-buiten komen van de kunst. ‘Schoon’ en ‘goed’ verschillen dus
objectief niet.
- We kunnen nu overgaan tot het bestudeeren der katharsistheorie. Speciaal
behandelt Plutarchus enkel: de muzikale katharsis.
1o Hij noemt de muziek uitdrukkelijk: σ στημα α
σιον(1)
(1) ‘D e M u s i c a ’ bl. 1146 D.
σ στμμα: bezigt Plutarchus soms in algemeenen zin van: stelsel, systeem (‘V i t a N u m a e ’
XVII, ‘V i t a R o m u l i ’ XIII) - Waar hij handelt over de muziek bezigt hij dit woord in
den zin van: groepeering van toonhoogten, 't geen de ouden noemden: διαστ ματα. Volgens
A r i s t o x e n e s is het δι στημα de hoogteverhouding tusschen twee noten der toonladder
(A r i s t o x e n e s : ‘Archai’ bl. 5 en 15 in de uitgave Meiboom - P l u t a r c h u s : ‘Moralia’
bl. 1029 B; 1134 F; 1142 F; 1243 A, E. - T h e s a u s u s l i n g u a e g r a e c a e , vol. VII
bl. 1544 - G e v a e r t ‘Histoire de la musique’ I bl. 91-93).
α
σιος: moet in actieve beteekenis worden begrepen. Dit woord kan in godsdienstigen
zin worden gebruikt, ook in medicalen. Steeds komt zijn beteekenis hier op neer: 't geen
zuivert, loutert. (cfr. STENGEL ‘D i e G r i e c h i s c h e n K u l t u r a l t e r t ü m e r ’ in collectie
Ivan Müller, bl 116, 119 en 146: waar betoogt wordt dat α
σιος dikwijls is: een ritueele
zuivering die slechts een symbolische waarde heeft en wier uitwerksel niet altijd wordt
voortgebracht ‘ex opere operato’).
P l u t a r c h u s gebruikt het woord meest in medicale beteekenis: ‘D e s a n i t a t e
p r a e c e p t a , bl. 128 C; ‘P l a t o n i c a e q u a e s t i o n e s ’ bl. 1000 D; ‘D e a u d i e n d i s
p o e t i s ’ bl. 19 F; ‘D e p r o f e c t u i n v i r t u t e ’, bl. 76 B-C; ‘D e I s i d e e t
O s i r i d e ’, bl. 384 A. - Minder dikwijls in ritueele beteekenis: ‘M o r a l i a ’ bl. 814 B; 997
A. cfr. ‘T h e s a u r u s l i n g u a e g r a e c a e ’ Vol. IV bl. 768-769 - Voor den tekst van
‘D e M u s i c a ’ raadplege men: ‘E d i t i o n c r i t i q u e e t e x p l i c a t i v e ’ door Weil
en Reinach, Parijs, 1900.
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Uit tal van texten blijkt dat steeds het woord α
σιος het begrip inhoudt:
wegnemen van iets. Dat wegnemen is: een zuivering, een loutering.
Drie termen zijn te onderscheiden: datgene wat zuivert - datgene wat weggenomen
wordt - en datgene wat gezuiverd wordt. In onderhavig geval is de muziek het
zuiveringsprinciep; de ziel wordt gezuiverd: τ τ ς ψυχ ς σ στημα α
σιον;
en 't is een moreel of intellectueel gebrek dat weggenomen wordt. In denzelfden tekst
van ‘De Musica’ wordt de muziek nog gekarakterizeerd als: μμελ ς α
να μ νιον. Zij heeft dus voor uitwerksel: een geordend en harmonisch akkoord
dat zuivert. Wat in de ziel wanorde brengt weten we door Plutarchus' psychologie:
't zijn de driften, die huizen in het niet-verstandelijke deel der ziel. De zuivering
waarvan spraak is moet dan wel een moreele zuivering van driften zijn(1).
2o Van welken aard nu is die zuivering of loutering?
Zij is: homoeopatisch en allopatisch.
Homaeopatisch eerst. Want volgens Plutarchus' theorie begint de ziel met de
gevoelens of driften op te wekken die zij moet louteren

(1) Bewijzen: 1o Teksten van algemeenen aard, waar P l u t a r c h u s uitdrukkelijk zegt dat de
muziek zedelijke wanorde doet verdwijnen: ‘De Iside et Osiride’ bl. 383 F-384 A; ‘De
superstitione’ bl, 167 B; ‘Quaestiones conv.’ l. III qu. 9. 2o Teksten van meer specialen aard,
waar P l u t a r c h u s het uitwerksel der muziek op speciale gevallen van wanorde beschrijft,
als b.v.: droefheid, krijgsovermoed, enz.: ‘Quaest. conv.’ bl. 657 A; ‘Vita Marcelli’ bl. 371;
‘Vita Lycurgi’ bl. 64; ‘De Musica’ bl. 1037, 1137.
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en waarvan zij, stilaan, de ziel bevrijdt. Zoo zegt hij in ‘Quaest. conv.’ (bl. 657 A):
‘De treurliederen en fluiten der rouwstoeten wekken droefheid op en doen tranen
vloeien; doch, nadat zij in de ziel gevoelens van medelijden hebben doen ontstaan,
werken zij stillend en doen van lieverlede de treurnis wijken(1).
Allopatisch ook. Want de muziek is: σ στημα να μ νιον. De harmonîe werkt
op de driften in; zij neemt weg wat die driften overdreven in hebben opdat de ziel
geordend weze. In Vita Licurgi verhaalt Plutarchus dat deze muziek spelen deed om
de soldaten moed te geven; maar die marschliederen moeten ook beletten dat krijgslust
te hevig worde: alles wordt geordend door maat en harmonie der muziek(2).
3o Hoe gebeurt die loutering?
Wat wezenlijk eenvoudig is, staat niet bloot aan driften. (De Iside et Osiride bl.
373 B: μιγ ς α
πα
ς). Maar de menschelijke ziel is tweevoudig. Het
niet-verstandelijk deel schommelt tusschen lichaam en rede. Daar vinden de driften
hun zetel. Zij zijn niet anders dan een ongeordende neiging, en, omdat die neiging
niet verstandelijk is, is zij ook van geweldigen aard. Daarom vergelijkt Plutarchus
ze bij de ziekten van het lichaam: zij zijn als zieletempeesten die den mensch niet
toelaten zich in te toomen en kalmte te bezorgen aan zijn geschokte rede. (Animine
an corporis affectus sint pejores, bl. 501 C. - 502 E).
Practisch, zou degene die geen driften gewaar wordt, volmaakte orde kennen en
zich heelemaal kunnen wijden aan de beschouwing der Ideëen. Nochtans neemt
Plutarchus aan dat er eerzame vermaken zijn die zich richten tot de zinnen en tot de
driften. Maar hun bestaansrede vindt hij juist in hun rol van ‘moderatores’(3).

(1) Droefheid is één der bronnen van muziek. - Dat de muziek juist die gevoelens doet ontstaan
waarvan zij ons bevrijden moet, kan hieruit worden afgeleid dat P l u t a r c h u s aan de
muziekinstrumenten zelf die gevoelens toeschrijft: ‘De instrumenten zijn doordrongen met
de gevoelens van degenen die ze bespelen’ ‘De virtute morali’ bl. 443 A.
cfr. nog: ‘De E apud Delphos’ bl. 443 A.; ‘De Alexandri seu fort. seu virt’, bl. 335 A; ‘Vita
Lycurgi’ bl: 64.
(2) ο τε φ βον ο τε υμ ν γγιν σ αι πλεον ζοντα... λλ ε στα
ςφ
νημα (Vita
Lycurgi, bl. 64).
(3) Driften zijn bizonder: verlangen - vrees - droefheid - wellust - gramschap - nijd: ‘Quaest.
conv.’ VIII qu. 9. - ‘Animine an corporis affectus sint pejores’ bl. 502 A.
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Welnu in die bedarende en ordenende rol is de rede machteloos. 't Is het failliet van
't verstand op 't gebied van de meesterschap over de driften. De ondeugd doodt de
kracht der ziel. De rede kan geen kalmte opleggen aan de gramschap, noch droefheid
tot stillen brengen, noch vrees tot bedaren(1). Deugd is het resultaat van een levendig
gevoel van harmonie. Daarom worden de goden voorgesteld met
muziekinstrumenten(2). Men moet dus in de ziel orde en harmonie doen heerschen of
ze er in terugbrengen als ze, door de driften, werden verstoord. Daarvoor hoeven
indrukken van buiten(3). De Musen kunnen dat: want door woorden en door zang
doen zij in ons een overtuiging ontstaan die ordent en bedaart(4). De macht van het
woord - of beter van den klank - wordt door PLUTARCHUS als volgt uitgelegd: de
menschelijke ziel is als een snaartuig. De snaren zijn de neigingen der ziel. Als een
klank die snaren treft, dan trillen zij en de ziel neigt naar het voorwerp der perceptie.
Welnu: muziek is orde, harmonie. Het verstandelijk deel der ziel aanschouwt het
princiep van orde dat met indrukken van buiten in het niet-verstandelijk deel der ziel
wordt ingestort; dan trillen de driften mêe op de kadans van orde en harmonie, zij
verliezen wat zij overdreven hebben. De ziel, in beide hare deelen, geniet, gelouterd
en gezuiverd, de verlokking der muzikale harmonie,(5) en beide deelen gedragen zich
naar het princiep van orde dat zij van de muziek hebben ontvangen. Aesthetisch
genot en ethisch goed zijn èèn geworden. De katharsis is een moreele zuivering die
werkt op medicale wijze(6).
BESLUIT. De bepaling van Aristoteles zou ik dan verklaren: medelijden en vrees
worden opgewekt door het treurspel in het niet-verstandelijk deel der ziel.
Homoeopatisch, bedaren zij door het feit zelf dat die driften zijn opgewekt.
Allopatisch, neemt het princiep van harmonie dat alle kunst bezit - treurspel is bij
definitie kunst - alle overdrijving weg. Het verstandelijk deel aanschouwt het orde-idee
en geniet van die aanschouwing hooger genot. De

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

‘An vitiositas ad infelicitatem sufficiat’ bl. 498 C-D.
‘De procreatione animae in Fimaeo’ bl. 1030 A-B.
‘De Stoiiorum repugnantiis’ bl. 1046 B.
‘Quaest. conv.’ IX qu. 14 hoofdstuk: VI.
cfr. ‘De genio Socratis’ bl. 588 - ‘De audiendo’ bl. 38 A-B.
De citaten in deze studie volgen den tekst der uitgave: Dochner en Dübner: ‘Plutarchi vitae
et Plutarchi moralia’ 5 Vol. Paris - Didot 1846-1855.
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driften zijn gezuiverd en geordend: er heerscht harmonie in de ziel, dus; deugd. Het
schoone heeft het goede gebaard. Of beter: het schoone is het goede. Ik houd het met
BÉNARD (Esthétique d'Aristote) tegen MüLLER, ZIMMERMAN en DÖRING: dat de
wijsbegeerte der Ouden verwarring heeft gesticht tusschen de drie begrippen: het
ware - het goede - het schoone.
Dr Karel Elebaers.

Liefde's Boodschap
EEN prille page kwam in zwart fluweel;
hij neeg aandachtiglijk en zei zijn deel.
Even daarna rees weer het rood gordijn
voor wat een tooverspel van vreugd zou zijn.
Hij was een prins in plechtig-wijd samaar,
Onder een eglantier zoo stond hij daar.
Hij zei zijn woorden langzaam en zeer zacht.
Men voelde 't naderen van een langen nacht.
Maar niemand trad onder den bloemenboom
en toen hij zweeg was alles als een droom.
Na het aplaus zijn de lui weer heengegaan
en zagen prins en page toen te buigen staan.

Karel Verland.
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Kunst en Volkshuishouding
UITGAANDE van het begrip: kunst is doorvoelde waarheid, kan elke uitdrukking
dezer waarheid, welke de menschenziel in beweging brengt, een kunstgevoel doen
ontstaan. Daar die waarheid om esthetisch gevoel te verwekken de zenuwbanen moet
beroeren langs den weg van zinnelijke waarneming, zoo biedt de volkshuishouding
een geschikt middel om kunstgevoel te verwekken en door hoedanigheidsproductie
het menschelijke leven te verrijken.
Alhoewel de waarheid dezelfde blijft, moeten de vormen harer uitdrukking, en
dus de kunstvormen, aangepast zijn aan het sociaal-psychologisch milieu waaruit de
kunstgedachte is ontstaan. Daarom kan de kunst niet in blijvende vormen worden
vastgelegd. Menschelijk toch moet ze immer blijven en wat als diep menschelijke
waarheid op treffende wijze werd uitgedrukt, zal immer het menschenhart raken.
Doch daaruit volgt niet, dat kunst bestaat in het zuiver nabootsen van klassieke
schoonheid, evenmin als het fabriceeren van nieuwe gothiek, barok- en
renaissancestijlen ons nieuwe bouwkunst kan geven.
Het gaat niet oude tijden weder levendig maken, al waren deze dan grooter dan
de onze. Om op kunstgebied iets te scheppen, dat de gewrochten onzer voorvaderen
kan evenaren, mogen wij niet nabootsen, maar hernieuwen, omdat het psychologische
en het sociale milieu andere levensvormen eischen.
Kunst immers is waarheid, zij verkrijgt haar stijl door op vatbare wijze uit te
drukken wat men in werkelijkheid is.
Menschelijke arbeid moet bezieling zijn der stof. Dan wordt iedere arbeid
kunstarbeid. Arbeid en kunst zijn begrippen die door elkander vloeien. Want elke
arbeidsprodukt, het weze een bloemenvaas of een kam, kan door de gedachte die er
uit spreekt een ideaal doeleinde dienen en kunstprodukt wezen.
Zoo het lichaam door de ziel, zoo moet ook het economische leven door den geest
worden beheerscht. De hoogste doelmatigheid van een voorwerp eischt de gepaste
aanwending van het geschiktste materiaal in dienst van het te bereiken doel. Zulk
werk bevredigt het schoonheidsverlangen door de logiek der samenstelling en door
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de esthetische inwerking van de gebruikte stof. Deze kunstproduktie openbaart niet
alleen zedelijke orde, vakkennis, en kunsopvoeding der verbruikers, maar zij verrijkt
het leven en sterkt de nationale nijverheid in de concurrentie der natiën. Door zijne
kunstproductie had Duitschland de wereldmacht veroverd. Ook ons land kan op dat
gebied en in die richting zijn productie inrichten om door hoedanigheid te winnen,
wat wij aan hoeveelheid missen.
Er gaat door ons leven een zucht naar nationaliteitsbevestiging, naar ontplooing
der volkskracht. En daar de kunst zoowel als de taal een sociale uiting is, zoo moet
de nieuwe kunst een nationaal en raseigen karakter dragen, want kunst is waarheid
en schoonheid. Daarom kan de kunst zich uitdrukken in alle levensvormen. En geen
gebied is zoo geschikt om het zieleleven tot uiting te brengen en zelfs op te beuren,
als het economisch leven. Want kunstproductie drukt niet alleen de schoonheid van
het volksleven uit, maar vereenigt het nuttige met het schoone, verrijkt en verheft
het gansche leven van den mensch. Kunstproducten en kunstwaren veronderstellen
kunstwerk, gekwalificeerde arbeid, die in onzen machinestijd sterk in het gedrang
werd gebracht.
Kunstarbeid en kunstenaar eischen eerlijkheid en kunstzin van den arbeider;
eerlijkheid en kunstzin van den kooper welke schoonheid genieten wil; echtheid van
de verwerkte stof, zòò dat hare hoedanigheden in de bewerking tot hun volle recht
komen en dergelijke arbeîd veronderstelt eene geordende maatschappij.
Gekwalifieerde arbeid en kunstwaar zijn produkten van welstand en orde, zorgeloos
werk en levenlooze waar zijn een strijdprodukt, een produkt van wanorde.
Werd er daarom kunstwerk verricht in de periode der huishoudelijke bedrijvigheid,
het was vooral in de periode der stedelijke bedrijvigheid dat het handwerk met die
getrouwheid en eerlijkheid werd verricht welke kunstproducten voortbrengen.
De burgers onzer Middeleeuwsche steden waren vooral handwerkers. Deze hadden
staatsburgerlijke plichten tegenover de algemeenheid. De meester moest degelijken
arbeid leveren. Marktmeesters hadden toezicht over de kwaliteit der te verwerken
stof. Voorschriften zegelden de arbeidsmethoden. Niet alleen inzichten en sociale
verordeningen, maar ook de zelfeerbied van het ambacht waren oorzaak dat ten tijde
der stadseconomie de arbeid kunstarbeid werd en bleef. Het heerschende begrip van
gekwalificeerden
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arbeid beinvloedde de karaktervorming van het individu. De volkspsychologie en
de eerbied in de levensopvatting bepaalden de voorwaarden van een economisch
leven, waar kunst als een natuurlijk produkt alle waren bestempelde.
Doch, ‘les institutions périssent par leur victoire’, zegt ergens Montesquieu. Een
nieuwe tijd kwam; tusschen het einde der XVIIIe eeuw en het begin der XIXe eeuw
voltrekt zich in Europa de verkondiging der economische vrijheid, welke de
maatschappij op nieuwe banen sturen zou. Daaruit ontsproot economische wanorde.
De heerschappij van gekwalifieerden arbeid wordt door eene grenzelooze voortbrengst
van minderwaardige produkten verdrongen. Machinale voortbrengst,
arbeidsverdeeling, scheiding van kapitaal en arbeid, een onvoldoende sociale
wetgeving waren als zooveel oorzaken, welke den kunstarbeid der Middeleeuwen
deden vervallen.
Kwaliteitsarbeid is de vrucht van eene geordende maatschappij. Alleen met het
werkelijke streven naar geordende sociaal-economische toestanden, kunnen wij
spreken van een propaganda voor moderne kunstproducten en kwaliteitsarbeid. Doch
enkel dan kan men naar nieuwe kunstproduktie streven wanneer naar een woord van
Ruskin WORK of kwaliteitsarbeid de hoeveelheid LABOUR zal verminderen.
Deze economische productie, waarin de ziel van een volk moet leven en tot
uitdrukking komen, kan enkel dan zijn kunstkarakter bereiken, wanneer bij
arbeidnemers, bij arbeidgevers en verbruikers het sociaal-psychologische midden is
geschapen, waarbij het recht op waardig leven, op eigen kultuur en harmonische
ontwikkeling der krachten voor ieder lid der maatschappij wordt erkend.
Onze wereld nu is democratischer, kapitalistischer en mechanischer geworden.
Vooreerst dezen die kunstarbeid verrichten zijn andere menschen. Kerk, adel en
vorsten zijn op den achtergrond getreden. Daarmede heeft de kunst hare grootschheid,
hare traditie, haar dekoratieve doeleinden verloren. De kunst wordt met een ‘ticket’
betaald door mannen of vennootschappen die allen kunstzin hebben verloren, die in
den arbeid niet het kunstige, maar alleen het nuttige beschouwen. Vroeger, ter oorzaak
van eenheid van levensopvatting, hadden vorsten, kerk en adel alle belang, maar ook
het recht de waarheid door kunstuiting te steunen en het leven van het volk te

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

350
verrijken. Zij waren, in zekere mate, de opvoeders der kunst-arbeiders, wijl nu veelal
juist het tegenovergestelde voorkomt. De tegenwoordige ondernemers, welke de
voortbrengst leiden, vormen eene vennootschap; de bestellers zijn een schoolkomiteit,
eene stedelijke commissie, een rijksorganisme, met een woord alle werken, waar de
kunst een rol kan spelen, gaan uit van comissies. vereenigingen of komiteiten, waar
het plan en de uitvoering maar al te vaak, zooals in politiek, de vrucht zijn van een
COMPROMIS, welke de noodzakelijke eenheidsgedachte uitschakelt en de waarheid
van het werk verloochent.
Nochtans door die collectieve productievormen wordt meer dan vroeger de
uitvoering van groote werken aangedurfd. Geen tijd als de onze zag zulke groote
bouwkundige opdrachten, bruggen, spoorhallen, woningen, sanatoria, reuzenscholen,
reuzenkasernen, ministerieele huisvestingen. En nochtans al deze werken missen
doorgaans een kunstkarakter, omdat er geen eenheidsgedachte uitstraalt, omdat de
volksziel er niet in leeft. De gekwalificeerde arbeiders zelf hebben door innerlijke
en technische invloeden van het moderne leven, het klare bewustzijn, de kunsttraditie
verloren.
Vroeger immers waren de kunstenaars door het gilde verbonden en stonden onder
hooge bescherming. Door de werking dezer factoren ontstonden scholen, een traditie.
En zoo bij het bouwen van Kathedralen of Belforten de bouwmeesters sterven,
anderen, in het zelfde midden opgegroeid, konden ongemerkt het begonnen werk
voortzetten. Het werk zelf arbeidde voort. Denk maar eens aan de Vlaamsche
schilderschool. Wie dit woord uitspreekt, weet welk kunsttype zich voor te stellen Want gelijk men door de kennis van enkele knoken eene geologische laag
onderscheiden kan, zoo kennen wij ook, door de kultuur-overblijfselen van enkele
perioden, het karakter der tijden, waar sociale eenheid van gedachte heeft geheerscht.
De nieuwe tijd nu bracht in de plaats der collectieve vrijheid van het
Middeleeuwsche leven een individualistische vrijheid, waarbij men uit oog verloor,
dat alle vrijheid niet met waarheid en geluk overeenstemt. Het individualisme werd
methode.
Het peil der kunst zinkt. Want zoolang de kunstenaars niet georganiseerd zijn,
zoolang de concurrentie hen als vijanden tegenover elkander stelt, zoolang ook kan
geen reine en groote kunst naar boven komen. Kunst immers is eene sociale
verschijning, iets dat buiten
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katalogen en schouwvenster leeft, iets dat moet kunnen begrepen en onderzocht
worden. Eene zuiver-individualistische behandeling dezer sociale verschijning kan
slechts tot onverkwikkelijke uitslagen leiden.
De Engelsche kunstbeweging geleid door Ruskin en Morris wilde terug naar de
tijden van het handwerk. Deze geestdrift kon min of meer gerechtvaardigd worden
in de periode van opkomst van het machinisme. Het is nochtans verkeerd de moderne
techniek en de arbeidsverdeeling te beschouwen als niet in staat om kunstvoorwerpen
voort te brengen. Daar waar het handwerk in eere blijven kan, daar moet het
ondersteund en door zijn kunstkarakter zelf behouden blijven.
Doch de machine- en arbeidsverdeeling staan geenszins het vervaardigen van
kunstvoorwerpen in den weg. Kunst is toch niets anders dan het gebruiken van
hulpmiddelen voor de verwezenlijking van een ideale gedachte.
Daarom moet vooral hier verstandhouding bestaan tusschen arbeiders en
ondernemers in de kunstindustrie. De klassenstrijd op dat gebied beteekent den
ondergang der kunst zelf. Verstandelijke samenwerking, gemeenschappelijk voelen
zijn noodzakelijk. De kunstnijverheid immers eischt smaak, rhytme, schoonheidszin
van alle medewerkers. Want zoo er geen kunstzin en liefde voor de zaak voorhanden
zijn dan blijft er niets meer over dan doode waar.
De arbeiders mogen in de kunstnijverheid niet behandeld worden als gewone
aardewerkers of straatvegers. Degelijke arbeid eischt niet alleen een menschwaardig
loon maar ook degelijke vakkennis en eene zeker kunstopleiding. Veel kunstenaars
zien maar al te vaak hun werk verknoeien, omdat de arbeider die het moet uitvoeren
niet de genoegzame kunstliefde, gevoel en fijnheid bezit om het gevraagde stuk te
vervaardigen of af te werken.
Daarom ook moet het midden waarin de toekomende kunst-arbeider leeft,
opvoedend op hem inwerken. Iemand kan in een alledaagsche omgeving trouw en
deugdzaam leven. Doch kunstzin wordt niet opgewekt bij dezen, die tusschen slechte
planken, op wankele stoelen, met vormloos getuig zijn leven moet slijten.
Het arbeidsvolk moet door zijn syndikaten dat kunstbewustzijn opwekken en
verlevendigen, ten einde hun eigen bestaan schooner en rijker te maken. De vakschool
kan zeer veel. Nochtans het eerste opvoedingswerk zelf moest reeds in huis, in de
lagere school aan-
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gepakt worden. Arbeidsgeest kweekt ook den kunstzin aan, welke, door de vakschool
ontwikkeld, door handwerk of kunstnijverheid kunstenaars zal voortbrengen om zoo
stoffelijk als zedelijk het volksbestaan te verheffen. Daaruit volgt in elk geval het
groot belang der vakschool welk niet alleen eene economische, eene esthetische maar
ook eene sociale beteekenis heeft.
Waar vakkennis en kunstzin voorhanden zijn, daar wordt beter en meer gezocht
werk geleverd, dat ook beter betaald wordt en een hooger levensstandaard aan den
arbeider verzekert.
Om dus het economische leven met kunstwaren te verrijken en daardoor het leven
te verheffen ware het wenschelijk kunstenaars, ondernemers en arbeiders op het
gebied van kunsthandwerk of kunstnijverheid te organiseeren ten einde door
gemeenzame tentoonstellingen, gemeenzame boekerijen, gemeenzame onderzoeking
en samenwerking bij het uitvoeren van belangrijke bestellingen, hun leven economisch
te verbeteren, vooral de kunstenaars en de kunst-arbeiders of -arbeidsters niet te laten
uitbuiten, en met hun ziel en lichaam ook hunne kunstvaardigheid te verknoeien.
Hoe rijk en opbeurend zou ons economisch leven niet zijn, wanneer, zooals in de
Middeleeuwen, uit de menigvuldige stoffelijke voorwerpen welke dienen om onze
behoeften te voldoen, er een ziel sprak, de waarheid van een gezond psychologisch
midden. Doch waarheid is uitdrukking van orde en orde is schoonheid. Waar dus
geen waarheid heerscht en leeft, kan ook geen schoonheid stralen.
De kunst nu, als sociale uiting moet steunen op sociale waarheid en die waarheid
wordt jammerlijk al te zeer verdrongen door dwaling die het egoïsme kweekt en
vernietigend inwerkt op orde en op schoonheid.
Onze maatschappij is nog al te zeer doordrongen van de invidualistische mentaliteit,
welke niet alleen de sociale orde, maar daardoor zelfs de kunstorde schaadt.
Kunst zal enkel dan weer eene sociale beteekenis krijgen en het economisch leven
verrijken, wanneer het volk zijn raseigen leven zal ontplooien en meer belang zal
gaan hechten aan zijn ziel en de kracht der christene waarheid, de orde in het
maatschappelijke leven zal herstellen. Dan zal eigen kultuur en zieleleven de kunst
in de volkshuishouding doen bloeien!
Dr Berthold Missiaen, o. cap.
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Conflict
EENS zal de man die dan mijn zoon zal zijn
met open handen voor m'n stilte staan.
Zijn oogen zullen wondre vragen zijn.
Zijn voeten hunkren nieuwen weg te gaan.
Zijn woord zal groeien tot een blij bazuin:
Gij gaaft mij waarheid die mij leugen bleek.
Ik zal in verre streek
mijn nieuw geloof - een zonbelichte lentetuin gaan zoeken.
Hef de wonderklamme doeken
van Uwe liefde weg. Bezie den man die voor U staat
en wil niet dat hij zonder Uwen zegen door het leven gaat.
Hij zal m'n angstig oog
aanschouwen
of ik mijn hand tot bee zal vouwen
mijn grijze haren buig.
En zal hij, bang, zijn eigen handen vouwen,
- geknielde knie - zijn eerlijk woord berouwen,
dan zal ik slaan om deze laffe pijn
zijn blij gebruind aanschijn,
maar voor hem knielen, op mijn zachtste toon
hem vragen
Zegen gij mijn hoofd, mijn beter hart, mijn Zoon.

E. Van Looy.
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Een jeugd
Laat deze slotbladzijden uit het In Memoriam van een lieven kameraad, wiens dood
zooveel schoone verwachtingen in den knop brak, hier voor ‘een Jeugd’ getuigen,
die Vermeylen nooit gekend heeft, en die het voedzame meel is voor het Vlaamsche
volksbrood, waarin nog maar alleen de geestelijke zuurdeesem intenser moet gaan
werken.
Het is geen makkelijke taak, voor wie de herinnering aan een lieven doode te
heilig-schoon vinden in haar eenvoud om ze panegyristisch te gaan ‘verfraaien’, de
sobere beteekenis vast te leggen van een nog vóór bloeitijd gebroken jongensleven.
Denk maar aan schetswerk uit de jeugd van een kunstenaar: hoe de vaagheid van
een krabbel of een verdoezelde kleurveeg iets van de weidsche diepte van den droom
suggereert die hier naar verwezenlijking drong. Tot de nóg zoo pompeuse
uitvoering-op-doek de armoe van de inspiratie en de plastische onmacht in
ontnuchterende klaarte stelt.
Zelfs in de meest amorphe zielen komt, bij het opengaan der jeugd, een drang naar
boven die verwachtingen wekt van rijker levensontvouwing. Kijk maar eens na een
paar jaren waar de geestelijke wrakken van kollege- en bondsmakkers aanspoelden.
Zalig de jonge dooden, door de goden zóó zéér bemind, dat de bloeseming van belofte
afgeplukt werd vóór ze vergroezelen ging in slijkerig karrespoor. En ons den troost
van ongerepte illusies nalieten.
Vóór uit kontakt met den rauwen proefsteen van het bittere leven hun loutere
duurzaamheid gebleken is, hebben jeugdidealen zeer geringe zedelijke waardij.
Romantiseerende braafheid is in kiemvrijë kaslucht zoo 'n allergezapigste
levenshouding voor slappe zielen, die op het kollege al even erg karakter missen om
eens eigendunkig uit den tammen band te springen, als later om in volle zee de
meezuigende drift te ontspartelen. Maar zoo was hij niet. Er zat zoo 'n
mooi-steigerende, opstandige veerkracht in die ziel. Het is heel waar dat menschen
met onbeheerschte aanvechtingen van kontradiktie-geest even blinde slaven van hun
temperament zijn als kuddemenschen van hun milieu. Dezelfde afhankelijkheid van
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uiterlijkheden. Ze reageeren er alleen ànders op. Maar als levenshouding is
opstandigheid voor de jeugd vrij wat verkieslijker toch: omdat ze zooveel dieper en
rijker zielekrachten wakker schudt, die in jaren van bezinning de gediciplineerde wil
naar hooger doel opstuwen kan.
Het strijdlustig katje-van-de-baan, dat zich wel eens de weelde veroorloofde er
over heel wat dingen een opinie op na te houden, die soms bedenkelijk afweek van
de verstarde politieke dogmas van gezaghebbende pruiken; dat zich in het Vlaamsche
wereldje met een zoo verbazende vrijheid van allures bewoog die witjes met alle
mogelijke reglementen lachte, wist wel dat het bij de intrede in het klooster iets heel,
héél liefs ten offer moest brengen om te worden, in rustige overgave van zich zelf,
de zachtste en de deemoedigste.
Niet wat me aan gaven meekregen en zelfs niet het uitleven in rijpe volheid van
natuurlijken aanleg maakt een menschenleven groot voor innerlijke oogen. Naar
richtlijnen van gedachte, al gaat het onze gevoelsnatuur wel eens tegen de vleug,
dient gestuurd. Wie grootsch droomt kopieert de architektuur van zijn leven niet naar
het knus-pittoreske van als organisch uit het landschap gegroeide landelijke
bouwvormen, maar overweldigt het natuurlijke met de ascetisch gestyleerde
lijnenvlucht van den eigenmachtig scheppenden geest, die zich zelf vernietigt om
zich zelf te kunnen veroveren.
Die jonge ‘dweper’ heeft dan toch een heerlijk voorbeeld nagelaten van
gedisciplineerden wil in dienst van een tot passie ontvlamde overtuiging. Dat een
onbewuste gemoedsdrang hem wel naar het flamingantisme zal gedreven hebben,
gaan we niet loochenen. In die jaren neemt men het niet al te nauw met de
verstandelijke motiveering van romantische idealen. Met zijn eigenaardig temperament
moest hij zich aangetrokken voelen tot de Vlaamsche beweging. Waar kan een
jongmensch met een sterk gevoel voor geestelijke dingen, geschikter zijn razende
dadendrift uitwerken? Koppige strijdlust had flinken weerstand noodig om er jonge
slagtanden aan te slijpen. Daarbij dan nog in een eerste ontwikkelingsperiode zijn
bijzondere ontvankelijkheid voor het meer rethorischromantische. Zoo iemand moest
in de Vlaamsche strijdliteratuur wat naar zijn gading vinden.
Maar als jeugdidealen later geen granieten grondslag van beredeneerde overtuiging
krijgen, brokkelen ze weg zoodra het aanwassend tij van praktische levenszorgen er
aan komt knagen. In de jaren van
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aanrijpende mannelijkheid leggen de meesten hun flamingantisme af als een minder
beminnelijke hebbelijkheid van droomzieke jeugd, lang nog vóór het maatschappelijk
decorum voor het lidmaatschap van een voetbal-klub doet bedanken.
Hij was tot de helderheid van theoretisch inzicht in het Vlaamsch-Belgisch
probleem gekomen, die karakteristiek gaat worden voor heel de jongere
oorlogsgeneratie, maar in die dagen tamelijk zeldzaam was onder de meer
konservatieve kollegestudenten. Dat lag weer in zijn aard. Geen met dilettantische
Gleichgültigkeit pro en contra eeuwig afwegende sceptikus. Zijn leerstellige
apostelgeest had bonkige, vormvaste, geometrisch-heldere gedachte-konstrukties
noodig. Die geestesrichting gaf ook een persoonlijke toets aan zijn prozastijl.
Aanvankelijk wat wild overwoekerd door taalgulzigheden en bonten overvloed van
verbeeldingen, kristalliseerde die zich tot een heldere soberheid, waarin gedachte
zich aan gedachte en zin aan zin voegde, als steen aan steen in vasten bouw; het
ornament versmadend om de konstruktieve logika tot volle recht te laten komen.
Hij had het wel noodig theoretisch vast in zijn schoenen te staan. Aan
taalflamingantisme alleen - al deed hij alleen meer af dan menig studentenbond heeft hij nooit genoeg gehad. Zijn arbeidsveld dijde zich geleidelijk uit. Daar was
zijn intensieve drankbestrijders-aktie. Tusschen klaswerk door studeerde hij zooveel
mogelijk het sociaal vraagstuk in, liet geen les van Hoogeschooluitbreiding ontsnappen
als er maar wat bij te leeren viel. Het Zondagpatronaat, waaraan hij zijn laatste vrije
uurtjes offerde, was voor hem sociale oefenschool. Van hoeveel bonden en
studiekringen hij steeds een der meest aktieve leden was, wat hij voor
Geloofsverdediging, Gebedenhond, enz. al niet gedaan heeft, valt niet te relateeren.
Een krachtversnippering is dat in menig geval geweest: nooit is door die veelzijdig
zich vertakkende belangstelling zijn nationalistisch ideaal één oogenblik op den
achtergrond geraakt. Samenhang en kern der dingen trachtte hij stevig vast te houden.
Wie onder de jongeren heeft meer geijverd voor drankweer? Maar geen oogenblik
gaf hij toe aan de eenzijdige verblinding: dat Franskiljonië moest instorten den dag
dat heel Vlaanderen voor afschaffing zou gewonnen zijn. Hij had al heel vroeg
begrepen dat België, niet het ideale staatsverband der patriotische redevoeringen,
maar de historisch uit eeuwen van Vlaamsche onmondigheid gegroeide eenheidsstaat,
de negatie van Vlaanderen was. Slechts Groot-Nederland waarborgt een Vlaamsche
kultureele zelfstandigheid.
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Dat was eenvoudig, eerlijk, liet geen achterpoortjes open. En daar hield hij van. Zoo
is hij minder en minder gaan voelen voor een Vlaamsch politiek, die, al is ze zooveel
idealistischer in haar beweeggronden als onbaatzuchtiger in haar streven dan de
Belgische partijstrijd, toch maar dezelfde lamme boel geworden was van remmende
kompromissen, schuwe begripsverdoezeling, goochelpartij met voorzichtige leuzen
die voor geen inhoud staan, hetzelfde lammenadig spel van ‘aap, wat heb ge mooie
jongen’. Hij verstond nu eenmaal de kunst niet om met een gladvroom gezicht twee
heeren dienend, beiden om den tuin te leiden. En Jan Kordaat heeft dan maar
geprobeerd op een andere wijze Vlaanderen te dienen.
De studie-notas en knipsels die hij links en rechts verzameld heeft, geduldige
kompilatiearbeid dien hij later synthetisch hoopte te kunnen verwerken zoodra hij
de wijsgeerige vorming achter den rug had, toonen duidelijk hoe zeer zijn
Vlaamsgezindheid zich aan het verintellektualiseeren was. Maar de oude gloed
daarbinnen was nog niet verlaaid. Er is iets heerlijk-warms in de strijdbare liefde
voor Vlaanderen zooals die, onvermengd met egoïstische motieven, gaat ontwaken,
in de jaren van vage behoefte aan trouwe aanhankelijkheid en ridderlijk beschermen.
Liefde die alleen ons tot het offer bereid maakt.
Helderheid van begrippen zonder zonnewarmte van gevoel, is nog maar vrieslucht
waarin geen zaad van offer kan gedijen.
Het allermooiste in dat voorbeeldig jongensleven was wel de bescheiden toewijding
waarmede hij steeds gedaan heeft, niet wat hij eigenlijk het prettigst vond te doen,
niet wat met zijn bijzonder talent best overeenkwam en waar dus de meeste lauweren
meê te oogsten vielen, maar altijd en alleen wat hij meende in het onmiddellijk belang
der zaak te zijn, waaraan alles ten offer gebracht werd.
Veel gevoel voor kunst had hij. Aanleg voor literatuur. Hij had begrepen dat de
studenten woekeren moesten met hun tijd, omdat geestelijke zelfstandigheid, door
zelfstudie op een verfranschend onderwijs veroverd, de explosieve kracht wordt, die
het politieke juk aan spaanderen slaat. Hij hield van stille zelfbezinning. Vaak moet
het hem pijn gedaan hebben te bedenken hoe de vruchtbaarste jaren van geestelijke
ontwikkeling, die Vlaanderen later heel wat rijkelijker zouden ten goede gekomen
zijn, feitelijk
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moesten vergooid worden aan vaak miezerig propagandawerk. Terwijl minder
begaafde elementen, die er heelemaal voor geknipt waren, het eenvoudig vertikten
in hun vooze loomheid, liefde voor Vlaanderen in daden om te zetten.
Maar de brandende apostelijver, die pijl naar het doel was, vloog over al die
bedenkingen heen. Als er ondankbaar werk op de plank lag, liet hij zich nooit hard
noodigen. Hij achtte het niet te min adressen te pennen en uitnoodigingskaarten te
bestellen. Kwam er een nieuwe brochuur op de markt, dan was hij natuurlijk
depositaris en ijveraar voor de kollegejeugd. Met onweerstaanbare overredingskracht
wist hij de dingen aan den man te brengen, draafde na klas ook al de kennissen af,
kwam afrekenen met bewonderenswaardige stiptheid. Dan smokkelde hij dagelijks
nog een heel stelletje brochuren in het college binnen. Die leende hij links en rechts
uit om de peripatetische propaganda op koer of straat een houvast te geven. Hij was
een wandelend arsenaal. In het troostelijk geloof dat de dienende liefde waarmede
we iets doen, ook aan de kleinste daad iets van de wijding en de waardij van het
eeuwige geeft, aanvaardde hij rustig de ironische reputatie van commis-voyageur in
flamingantisme.
Het heimwee naar stilte en studie was gegroeid met de jaren van rijpende vorming,
verzwarenden rompslomp en heeft het verlangen gevoed naar de kloosterstilte. Hij
wist zijn wereldschen strijd met ongeblutste wapenrusting voltooid. Hij deed afstand
van wat men dacht zijn innigste persoonlijkheid te zijn: zijn luidruchtige strijdlust,
onverzettelijke opstandigheid, druk zich bewegende vrijheidsliefde. En toen... vond
hij pas zich zelf in het klooster. Zooals in een groote stad, mét toegezogen deur, het
schrilkleurige marktrumoer wegzoemt in de ijl-grijze stilte van een weidsche
kathedraal. En we beluisteren in eindelijken zelfinkeer de belijdenis van een innerlijke
stem, wonderbaar vreemd en eigen, als een diepruischende bron.
In zijn studententijd domineerde een sterke toon veelmeer van innige vroomheid
dan van kombatieven geloofsijver. Als flamingant kon hij wel in uiterlijke aktie
opgaan. Maar in religieus beschouwen vond hij sterkende gemoedsrust. Hij schuwde
den omgang met andersdenkenden niet, voelde er eigen standpunt alleen door
verstevigd. Maar met franskiljons kon hij onmogelijk over de baan.
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Dat zijn zonnige maanden geweest van meditatie en blij-moedige ascese in het
klooster. De diepe en rustige vreugde van het nieuwe leven straalde uit al z'n brieven.
Zich eindelijk alleen te voelen met zich zelf, is wel de meest bevreemdende
kennismaking. In de helderheid van dat nieuw gevoel moet hij zijn vroeger leven
overschouwd hebben, zooals iemand die na jaren de vertrouwde speelpleintjes en
knusse straathoekjes van de oude heimat weerziet van uit de torenhoogte zijner
mannelijkheid: als een wonderbare Neurenberger bouwdoos tegen de heuvelende
vlucht van lokkende verten. Maar door het prisma van trouw herinneren heen, zien
we de getaande dingen met randen van goudelende kleur verheerlijkt...
In elk stadium van ontwikkeling kunnen we Vlaanderen op telkens andere wijze
dienen met onze beste kracht. De periode van agitatie was nu voorbij. In het
beschouwende leven had de gedachte, dat al ons offeren in stilte het groote braakland
met de luttele arbeiders even vruchtbaaar bevloeit als het labeur der handen, een
warme mystieke tint gegeven aan zijn steeds even sterk flamingantisme.
Even nog vòòr zijn dood is hij in de oude atmosfeer terug geweest. Dat was een
vreugde. Zoo als de strijddrukte hem weer aanzoog en beroesde na maanden van
stilte! Maar hij was zoo klein en zacht geworden in het te wijde kleed en de lippen
gloeiden van koorts. Al wat er op Vlaamsch gebied van de pers gekomen was moest
hij natuurlijk dadelijk inzien. Hij had allerlei plannetjes voor de toekomst. Wou hard
gaan studeeren na dit heerlijk jaar van meditatie en zedelijke zelfkultuur. Zou vooral
wijsbegeerte aanpakken en flink Nederlandsch wetenschappelijk proza leeren
schrijven.
Toen hij, na die enkele dagen van koortsige uitgelatenheid, in het studiehuis
blijmoedigen vrede weergevonden had; toen in de kloosterstilte over de
hartstochtelijke vox humana die even weer doorklonk, aarzelend zich verwijdend de
vox caelestis heenzweefde in stijgende innigheid van modulaties, heeft de goede
dood een rustig orgelpunt gezet op den allerzuiverst-uitzinderden klank van dit
levens-preludium.
October 1919
W. Meyboom.
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Komt, kindren...
KOMT, kindren, laat ons weer
gaan bidden naar het veld.
Laat ons die heetgestookte hoofden weer
gaan koelen in Gods dauw.
Laat ons weer blij zijn als
de dagen open gaan,
en dankbaar om de zon.
Laat ons de vreugd
weer langs de wolken rapen,
en elke smart
weer strelen tot ze bloeit.
Laat alles vreugde zijn:
Maak eerst dit ballingland
tot smart en maak
de smart dan vreugd,
en laat onz' overtocht
een dans zijn naar Gods hart.
Komt, kindren die mijn broeders,
mijn broeders en mijn zusters zijt,
komt speelt uw spel,
en heft uw vader tot uw jeugd,
en zoekt me dauw en lilas uit
aan d'oevers van het paradijs.

Brasschaet, 24 Juli 1921.
Paul Verbruggen.
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Kronieken
Nederlandsche letterkunde
Moderne Hollandsche poëzie
I. Adama van Scheltema
SCHELTEMA behoort tot de zuivere, fijn-lyrische volksdichters al heeft hij soms
picturale epiek die dikwijls zeer visionnair aandoet en een socialistische prosodie of
poezieleer die allerminst zijn Muze typeert.
Henriette Roland Holst is meer uitgesproken-programmatisch en Scheltema's
‘Levende Steden’ konden ook gerust door een ander dan een socialistisch dichter
geschreven. Opvallend dat deze boekjes vijfde en zesde herdrukken zijn; een succes
dat gaat vooral naar den ‘individualistischen’ dichter en veel minder naar zijn
socialistisch programma, al is Scheltema de poëet van menig prachtig-oproerig lied.
Ja, in zoo ver bleef zijn literaire afkomst verwant aan de Tachtigers zoodat, nog
zoolang niet geleden, Frans Coenen in ‘Groot Nederland’, gewagende over zijn boek
‘Italië’, heel te recht spreken mocht over ‘bedenkelijk individualisme’. Scheltema
moet het nu reeds ondervonden hebben dat zijn grootste roem niet de ‘Grondslagen
eener nieuwe Poezie’ waren al is dit maatschappelijk-prosodisch werk van hem
bedacht als antipodisch aan de Kloos' formuul van '80 en mag hij zich voorzeker een
proletarische borst zetten om de menschelijkheid van eigen on-burgerlijke Muze.
Zijn lyrische menschelijkheid is zijn grootste karakteristiek: Henriette Roland Holst
schijnt naast Gorter veel meer beredeneerd en vol programmatische abstractie; zij
heeft een broertje dood aan proletarisch intellectualisme. Scheltema doet veel minder
aan die geleerde sociale dingen; ten minste niet altijd probeert hij een stuk programma
dichterlijk te verwerken in zijn liedjes; hij droomt en mijmert uit niets-meer-en-minder
dan uit doodgewoone menschelijkheid; ons zuid-Nederlandsch hart houdt het meest
van hem om zijn hollandsch-atmosferisch liedje dat zoo écht vergroeid is met land,
wolken en lucht; in menig vers van hem proeft men de hollandsche herfstatmosfeer
b.v. veel iniger dan in het flauwe, weeker sentiment eener Helene Swarth; en daarbij
de fijngekrabbelde visie van het Veluwsch landschap en de Amsterdamsche stad.
Zijn pantheisme blijft daar naast voor ons onaannemelijk materiaal en zijn
‘charivarisch’ sarren met den ‘goeden God’ iets van verfoeilijke onverdraagzaamheid
tegenover heilige dingen wier behoud-in-ons toch zooveel van eigen inspanning en
hooger genade vergen dan dat ze
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Mephistopheles-glimlachjes verdienen. Maar ‘à part cela’ is Scheltema als een dichter
te erkennen die mijlen hoog staat boven veel wat in tijdschriften en boekjes
tegenwoordig op de hollandsche boekenmarkt verschijnt(1).
Karel Van den Oever.

II. Ernst Groenevelt en Martin Permys
VAN het verfijnd Nederlandsch intellektualisme heeft Vlaanderen alles nog te leeren.
Sedert de schranderste geesten in de zestiende eeuw Spaansch Vlaanderen verlieten
om in het vrije Noorden de grondslagen eener zelfstandige kultuur te helpen leggen,
bleef ons niet veel meer over dan een artistiek zeer vruchtbare, maar vreeslijk
onkritische zinnelijkheid, die we even nog mooi konden uitvieren in de dekoratieve
fantasieën van de Barok, vóór we de periode van geestelijk pauperisme ingingen die
een Vlaamsche hoogeschool mogelijk eens afsluiten zal. In Vlaanderen is de
wetenschap steeds een geimporteerd weeldeartikel gebleven. In de volksche
verbeeldingen onzer literatuur alleen kon zich de nationale geest manifesteeren.
Daarom was het Vlaamsch Risorgimento ook een taalbeweging. In Holland moeten
we nationaal Nederlandsche kultuur zoeken, willen we de Vlaamsche achterlijkheid
eindelijk te boven komen. Maar wat voor de wetenschap geldt, is nog niet de waarheid
voor de literatuur.
Het is een feit dat de Vlaamsche letterkunde der XIXe eeuw maar waarde voor
Holland heeft inzooverre ze partikularistisch was; Vlamingen die zich door
Hollandsche modellen lieten inspireeren vonden er nooit goed onthaal. Om de goede
reden dat de Hollanders het zooveel beter konden en aan die epigonen bijzonder
weinig hadden. Maar de primitieve natuurpoëzie die Gezelle soms uit de ziel welde,
daar kon de nuchtere verstandelijkheid, de beschaafde burgerlijkheid van het Noorden
weer niet aan.
Het is geen paradoks te beweren dat we juist in onze intellektueele ontoereikendheid
de heerlijkste literaire mogelijkheden voor onze letterkunde konden vinden. Had
voor het Europa van ‘La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres’ een volksche
kunst van vrome zinnelijkheid en primitieve natuurbekoring, niet even veel kunnen
beteekenen als even te voren Constable's landschappen? Ongelukkig was er in Gezelle
zelf te veel folkloristische onnatuur en dekadentische verschuchtering van gevoel.
De verkeken kansen bejammeren helpt niet. Wat hebben we van de Vlaamsche
tusschen-hamer-en-aambeeld tragiek kunnen

(1) Zingende Stemmen, Eenzame Liedjes, Zwerversverzen, Meidroom. Uitgegeven door W.L.
en J. Brusse te Rotterdam.
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realiseeren in onze oorlogsliteratuur? Een bijzonder treurig symptoom was wel de
invloed van ‘De stille Lach’ op jonge Vlamingen die het oorlogsgebeuren toch zooveel
onmiddelijker hadden kunnen aanvoelen. Het ‘eighen zelf beleven’ is door geen
vreemde literatuur te verersatzen.
En als we dan toch onze inspiratie willen laten prikkelen door wat het buitenland
aan nieuwe schoonheid zocht en vond, komt de Hollandsche literatuur voor ons zeker
niet in de eerste plaats in aanmerking.
Een toeval is het niet dat we in het Noorden nog maar krachten der toekomst vinden
in het werk van Semieten en Socialisten. Aan literair talent is er zeker geen tekort.
Het meest gewoon romannetje dat we van een schrijvende jonge dame in handen
krijgen, geeft nog lezenswaarde lektuur om vele bladzijden van fijne observatie en
ontleding. Maar wat staat heel die literatuur toch buiten het leven! Een bijzondere
vaardigheid in het samenschikken van woorden schijnt de eenige aanleiding tot
schrijven bij de meeste auteurs. Van aandrang van geest of gevoel voelt men zeer
zelden de innerlijke zindering weer. Burgerlijke nuchterheid heeft geen idealen meer,
buiten misschien een bleek humanitarisme dat te verzadigd is om nog te bezielen.
Literatoren leven van hun werk. Het leven wordt literatuur. ‘Kunst moet dienen’.
Maar wat valt er te dienen? Dichters leuteren over hun eigen dichterschap. In romans
en op het tooneel krijgen we echo's van andere literatuur in plaats van direkte
levensaanvoeling. In essays wordt alles nog eens herkauwd. En als we een nieuw
geluid te hooren krijgen, is het weer echo van buitenlandsche literatuur. Dostoyefski
vooral in den laatsten tijd. Maar dan hoeven we niet eerst een omweg te maken over
den Moerdijk om die geestelijke golvingen op te vangen.
Wat deze kritiek zoo streng maakt is zeker niet overschatting van wat in Vlaanderen
gepresteerd wordt op dit oogenblik.
We hebben ander zorgen dan mooi literatuur. Maar als weer eens een
schrijversgeneratie aan het woord mocht komen, dan hopen we zeer dat ze over de
Van Nu en Straksers heen naar Rodenbach zullen teruggrijpen omdat onze literatuur
enkel in den strijd der Vlaamsche demokratie de bezieling zal vinden die haar
dienstbaar en gezond maakt. En dat we daarom nog geen valsch geluid zullen laten
hooren in het internationale koor en dat we daarom ook het allermodernste zullen
blijven aandurven, dat voelen we zooveel sterker na de desillusie die de lektuur van
een paar recente Hollandsche verzenbundels in ons naliet. Wij hebben alle waardeering
voor wat ‘het Getij’ voor jongere kunstrichtingen heeft kunnen doen. Maar als de
geestelijke leiders van deze revue in 1921 nog met gedichten voor den dag komen
waarin van de nieuwe visie en den nieuwen geest in de kunst geen spoor te merken
is, kunnen we met
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satisfactie terugkijken op wat in Vlaanderen door Van Ostayen, Moens, Van den
Oever, Gysen en Brunclair gepresteerd werd.
‘De Narcis’(1) van Ernst Groenevelt is niet veel moderner en staat zeker niet veel
hooger dan het werk van Reddingius, waar ‘het Getij’ wel eens den draak mee stak.
Groenevelt geeft versjes van een lauwe ‘oolijkheid’ en zoetaardige sentimentaliteit,
die verkleuren naast een simpel-gevoelig dingetje van de Genestet.
‘O Benjamin, gij wordt met deugd omringd.
Dit is een droom: en méér: een glazen
tuin, waarin een vreemde vogel zingt.
Het is het God'lijk wonder der extase’.

En ook dit zoetelijke nog uit ‘Strindberg's Paschen’:
Spreek van Gods goedheid ons in zoete tale.
O, geef uw handen, lief. Omsluier met uw voile.
de schouders van den man, die sterk moet zijn in 't eind.

Maar er zijn aantrekkelijker gedichtjes vol zingenden eenvoud als een lied. Jammer
hooren wij er steeds de ruischende wijs van Van Scheltema door heen. Groenevelt
geeft niet als deze scherp geobserveerde details in een atmosfeer van geconcentreerd
levensgevoel. We hooren in Slaapliedje bv. alleen de verwaterde melodie van dat
heerlijke ‘Golven’ uit ‘Zingende Stemmen’:
‘Wieg mij, wieg mij in Uw droomen.
'k Luister naar Uw zachten tred.
'k Vouw mijn handen om te komen
tot een kinderlijk gebed’.

De liefde-gedichten zijn nog onnoozeler als de religieuse: brandende innigheid, het
steigerende spel van ziel en zinnen missen wij in beide even zeer.
In het hortende en kleurlooze van allerlei details verraadt zich telkens de nuchtere
verteller die er zelf niet aan gelooft.
Voelen doet Groenevelt wél de geestelijke zending van het dichterschap. Maar
hoe dit inhoudloos gedicht als grootdoenerij aandoet:
Ik zwaai de vlag tot 't vreeselijke sein.
Ik sikkel zelf den zeis en reik mij zelf den beker
van zingenot en lust en zoet venijn. Zandlooper in mijn hand. De tijd gaat zeker.
Maar zoo kent niemand mij. Ik drink den wijn;
ik verf mij met een lach en ik, luidruchtig spreker,
voer 't hoogste woord; en geen vermoedt hier schijn. Zandlooper in mijn hand. De tijd gaat zeker.

(1) Van Munster's Uitgevers maatschappij, A'dam.
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Zoo ben ik clown, dus kind-en-grijsaard in één leven.
Ik ben het in één dag. - Ik ben het in één uur.
God heeft mij schat en scha in ééne hand gegeven.
Ik weet van schat en scha geen scheiding op den duur
Ik werp de ballen op en houd mijn hand geheven. Zandlooper in mijn hand. De tijden staan geschreven.

Neen we vreezen dat er zeer velen schijn zullen vermoeden in dat vlagzwaaien tot 't
vreeslijke sein...
De verzen van Martin Permys hebben een kleurigen, bijna jovialen klank. ‘Zwaluwen
om den Toren’. Al dripselt als een beiaardwijs het toren-motief door de meeste
gedichten van dit kleine bundeltje, heterogeen is de inhoud. Verscheidenheid van
inspiratie, als U wil, maar inspiratie die een echo is van literatuur van anderen. Er is
Hollandsche klein-malerei in impressionnistische landschapjes:
De schaduw rekt
Zich breeder over 't land, en plekt
Het groen in donkre meren
Waarover late raven scheren.
Een rosgevlamde koe
Buigt, avondmoe,
De loomgedweeë knieën, strekt
De trage pooten schuin, en dekt
Haar heele schaduw toe.

Er zijn dingetjes die heel dicht bij Gezelle staan (De Zwaluwen), een enkele maal
komt er oolijkheid à la van Scheltema bij (Avond op de Amstel). De symbolische
verbeelding ‘Lenteland’ herinnert aan den Gorter der ‘Nieuwe Verzen’, maar valt
meer in de opgeschroefde smakeloosheid van R. De Clercq's episch werk. De invloed
van Verhaeren domineert in de gedichtenreeks ‘Torens’. Aamechtig doet een
gewelddoenerij als deze aanhef aan:
‘Daken! overal daken!
Nooit geziene, uitheemsche daken,
Grijze, verbijsterde leiendaken
Roode, geweldige zonnedaken;
Stormige, puntige bergenzee:
Gespannen touwen, rookpijpen, masten
Die reuzenkinderen met krijt bekrasten.
Schuimroode, pluimige bergenzee,
Versteende, onstuimige bergenzee, Te veel! ze zullen elkander verkraken!
Toch krijschend tot pijnlijke puinen verkraken!
Tè dronken! - Duizeling-duizenden daken!
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Het kan moeilijk chaotischer. Moderne kunst moet toch in de eerste plaats naar
geestelijke concentratie streven! Maar uit de Torenhymne zijn wel een paar keurige
details te citeeren:
De torens! die geduldige koketten,
Die iedren morgen heel dien gouden wingerd
Waarmee de zonsopgang haar hoofd omslingert,
Langzaam en glimlachend in krullen zetten!
..........
En dan die avondtorens: zware kandelaren,
Gevoed met heel een dag van zomerschijn,
die in het donker wake', als alle wandelaren
innige droomers zijn.

Elke nieuwe verzenbundel kan niet de beteekenis krijgen van de ‘Experimenten’ en
het ‘Sienjaal’. Maar het minste dat men kan vragen is toch wel de affirmatie van een
literaire persoonlijkheid. Wàt in dezen bundel tenslotte het eigen geluid van Permys
zou kunnen zijn, is niet uit te maken. Is voor moderne intellektueelen poezie niet een
puzzle-van-woorden geworden als in de fraaiste rederijkersperiode? We dachten aan
de bittere ironie van den Reisgids voor eenvoudlievende touristen, die Permijs in
‘Het Getij’ publiceerde... Na de korte illusie van het expressionnisme, zal de
impressionnistische geest moeten ondergaan in de oververzadigde parodie van
‘poëtische stemmingen’ waaraan zelfs verliefde dwazen zich niet meer willen
vergapen.
En dàn gaan we misschien nog eens terug naar de school waar matres Anna Bijns
de plak zwaaide: Kunst moet leeren dienen.
Chr. van Esch.

Tooneel
Essays
Euripides and Shaw. - Gilbert Norwood.
Methuen & Co Ltd. Londen. 1921.
DE titel geeft onvolkomen den inhoud aan. Het eerste hoofdstuk brengt een
vergelijkende studie over Euripides en Shaw. Maar het tweede en derde,
respectievelijk handelend over ‘De huidige herleving van het Engelsch Tooneel’ en
‘Wezen en methoden van het drama’ loopen in andere richting. Voor den Vlaamschen
lezer die minder op de hoogte is van locale Engelsche tooneeltoestanden ligt het
zwaartepunt der belangstelling in het eerste en laatste hoofdstuk.
Euripides en Shaw! De aanrakingspunten tusschen die twee schrijvers zijn talrijker
dan men vermoedt. Norwood situeert beiden in een reactie-tijdperk. Zij vertolken
het cynisme hunner tijdgenooten. Behalve door de
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analogie der tijdsomstandigheden, zijn Euripides en Shaw aan elkaar verwant door
hun geest van verzet tegen alle gevestigde overtuigingen, hun ongenadige oprechtheid,
hun zelfkritiek. ‘Beiden durven het aan hun eigen beredeneerde stelling in het
belachelijke te trekken alsof het de oppervlakkigste aller posen ware’. Verder nog
deze knappe formule: ‘Het is een bestendig doelwit van Shaw zijn hoorders te
bevrijden van de heerschappij der loutere phrasen. De betoovering dier machtspreuken
ligt in het feit dat zij zich aan de oppervlakte van onzen geest voordoen met een
gevoel van waardigheid en bovenal van volkomenheid. Daarom is de weigering om
ze als dusdanig te erkennen, de bedenking dat zij open vragen zijn, nog het zekerste
middel om het spel te breken...’
De maatschappelijke vraagstukken - vooral diegenen welke opgeworpen worden
door de betrekkingen tusschen de geslachten en de economische ongelijkheid - hebben
even sterk Euripides als Shaw aangetrokken: met dit verschil dat de oude Griek meer
aandacht heeft voor het vrouwenvraagstuk. Shaw is feminist en socialist; Euripides
gematigd democraat, voorstander der middenklas. Schrijver heeft zelf de behoefte
gevoeld te wijzen op het gebrekkige der aanknoopingspunten op dit gebied, vermits
de maatschappelijke toestanden - door meer dan twintig eeuwen gescheiden - lang
niet meer dezelfde zijn.
En ten slotte vertoonen beide schrijvers enkele overeenkomstige stijl-eigenschappen
en ook het onthaal bij de tijdgenooten brengt de twee namen te zamen. Dat onthaal
was en is niet zoo hartelijk-eensgezind, maar zooals Euripides den eerbied der
jongeren wist te winnen en alzoo de toekomst te forceeren, zoo ook, hoewel de rol
van Aristophanes tegen hem door de pers met veel minder brio werd overgenomen,
blijft de toekomst aan Shaw voorbehouden. ‘Reeds betreedt hij zijn koninkrijk en
geen naam staat zoo hoog aangeschreven bij de ontwikkelden der nieuwe generatie
als de zijne...’
In het tweede hoofdstuk, wordt de gedachte uitgewerkt dat het aan Ibsen te danken
is dat de Engelsche dramaturgie herleefde.
Een derde en laatste essay ‘The nature and methods of drama’ onderzoekt de
grondslagen der dramatische techniek. Het is een dogmatische uiteenzetting van de
eischen waaraan het drama moet voldoen.
Ieder drama stelt als onontbeerlijk bestanddeel voorop de aanwezigheid van ‘een
of andere moeilijkheid, een raadsel, vraagstuk of mysterie. Zij zijn voor het drama
wat het sap is voor den boom’. Maar dat is niet genoeg: de gebeurtenissen moeten
verloopen volgens een bepaald plan. Norwood verdeelt de dramatische literatuur in
vier groote groepen. Naar gelang de tooneelschrijver het leven ernstig of comisch
inziet, zijn wijze van behandeling diep of oppervlakkig is, ontstaat tragedie of klucht.
‘Stelt een stuk de plechtige zijde van het leven voor met diepte van behandeling,
zoodat de handeling gevoeld wordt algemeen menschelijke
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belangen te typeeren, dan is het stuk een tragedie. De oppervlakkige tegenhanger
der tragedie is het melodrama. Er kunnen in een melodrama zooveel smart, zonde,
en dood gevonden worden als in een tragedie, maar onze verbeelding (hoe het ook
zij) wordt niet opgevoerd van individueele tot universeele belangen. Dezelfde
beginselen gelden voor een standpunt dat uitgaat van de lachwekkende zijde des
levens. Een comedie is een drama dat algemeene belangen zoekt te behandelen en
in hun beteekenis of invloed uit te beelden, maar het doet beroep op onzen lachlust
en niet op onze ontvankelijkheid voor tranen en gruwelen. Zijn oppervlakkige
tegenhanger is de klucht. Het belachelijke als middel om onze aandacht te winnen
voor zaken die ons hart of onze belangen niet raken..,’
Dat die theoretische classificatie mank gaat aan een zekere strakheid weet Norwood
best en hij geeft dan ook grif toe dat er in de werkelijkheid allerlei verbindingen
kunnen ontstaan; hij wordt er zelfs toe gedreven de vraag: of een drama tegelijkertijd
tragedie en comedie kan zijn, bevestigend te beantwoorden, althans voor sommige
tooneelen en bedrijven. ‘Horace Walpole zei dat “het leven een comedie is voor
degenen die denken, een tragedie voor degenen die voelen”; daarom, geef mij een
schrijver wiens geest en hart - even groot - elkander harmonisch ter zijde staan en
zulk drama behoort tot de mogelijkheden’. Norwood heeft gelijk: ‘ahnde’ niet reeds
Plato, dat de groote tragicus ook een groot comicus moest zijn?
Meer duidelijkheid in de karakteriseering van de tragedie hadde geenszins geschaad.
Op een gegeven oogenblik schijnen de dood van den hoofdheld, plechtigheid en
‘awe’ criteria te zijn van het tragische. Een paar regels verder komen ‘Oedipus’ en
‘Medea’ getuigen dat de dood van den hoofdheld geen onontbeerlijk tragisch
bestanddeel is.
Op het onderzoek naar het wezen van het drama volgt de studie van 't doel en de
methoden. Wij staan even stil bij de bespreking van het dialoog-proza: ‘Het moet
genoegzaam op conversatie taal gelijken om ons in den waan te brengen dat wij ons
's anderendaags in het gesprek zouden kunnen mengen; het moet evenwel krachtiger,
zuiverder, rijker zijn dan deze...’. Wilde draagt ook in dit opzicht 's schrijvers
sympathie niet weg; Ibsen wél. ‘Zijn (Ibsen's) gesprekken glanzen gestadig in stee
van te glinsteren en te flikkeren bij pozen’.
Een ruim deel van zijn ‘essay’ wijdt de schrijver aan de studie van het dramatische
plan. Er wordt in ieder drama een probleem gesteld, dat dient opgelost. ‘Het ideale
plan zorgt voor een oplossing die in 't probleem zelf latent besloten ligt. Al de
benoodigdheden voor de oplossing moeten aanwezig zijn, maar het is volstrekt
verkeerd de zaken zoo voor te stellen dat iedere toeschouwer bij machte zij den afloop
te voorzeggen. Het genot dat een goed drama ons schenkt, berust op een eigenaardig
compromis tusschen het element van waarschijnlijkheid en het
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element van verrassing. Het waarschijnlijke mag nooit overslaan in het
onvermijdelijke, het verrassende in het ongelooflijke’.
Die studie ware onvolledig, indien zij niet gepaard ging met het onderzoek naar
de wijze waarop het antwoord uit de vraag groeit. Ettelijke bladzijden worden dan
ook in beslag genomen door beschouwingen over het deel der handeling dat men
pleegt te noemen: crisis, katastroof of nog: peripeteia. ‘De peripeteia is het hoogtepunt
van het drama. Er moet een plotselinge schok ontstaan die de betrekkingen tusschen
de personen en de onderscheidene gezichtspunten van de situatie wijzigt’. De theorie
aan de praktijk toetsend komt Norwood vóór Shakespeare's ‘Julius Cesar’ te staan.
‘Oogenschijnlijk denken de meeste lezers dat de catastrophe gelegen is in den
moord op den dictator; maar tegen deze opvatting kan nog al wat worden ingebracht.
Vooreerst, wordt de oorlog tusschen Brutus en Cassius, Antonius en Octavius dan
niet een verbazend lang en nutteloos aanbreisel? Vervolgens, (indien het ons
toegelaten is de normen door ons zelven aangegeven in te roepen) waar is het
verrassende dat wij aanstipten als een van de drie hoedanigheden eigen aan de
tragische peripeteia? De moord op Julius wordt in de eerste tooneelen onomwonden
voorbeduid en staat dus gelijk met den moord op Duncan.
Daarenboven - alhoewel er dient toegegeven dat dit argument er een is van
twijfelachtige toepasselijkheid - die moord was onvermijdelijk bekend aan een gehoor
uit Elisabeth's tijd, net zoo bekend als de uitslag van Waterloo aan een modern
Engelsch gehoor. Ten vierde, indien die gebeurtenis het hoogtepunt uitmaakt der
tragedie, waarom heeft de dichter Caesar dan zoo zwak gekarakteriseerd? Op die
leemte werd reeds dikwijls gewezen. Wat een der mooiste momenten kon uitmaken
in de letterkunde, het oogenblik waarop de grootste der schrijvers den grootsten der
mannen van de daad uitbeeldde, dat zou een halve mislukking zijn? Het komt
bevreemdend voor. Waarom heeft Shakespeare van Caesar een veel minder
inbeslagnemend figuur gemaakt dan van Hamlet, Ottello, Macbeth, Shylock en
Falstaff? Al die moeilijkheden vinden hun oplossing, zoo wij ons slechts tevreden
stellen met te letten op hetgeen de tooneelschrijver heeft gewild en niet op hetgeen
wij hem opleggen. Indien wij naar een plotselingen, ontstellenden en verklarenden
ommekeer in de gebeurtenissen uitzien, dan vinden wij dien aanstonds, niet in den
moord, maar in het sidderend plotseling optreden van Marcus Antonius als geduchte
tegenstander der republikeinen. De grondvraag van het stuk is niet: Wat moet er
geworden van Caesar? maar: Wat moet er geworden van den republikeinschen
opstand? Antonius' lijkrede is de peripeteia en de oorlog die de laatste bedrijven vult
is geen toevoegsel maar een prachtige en volkomen geschikte ontknooping’.
Frans van Rooy.
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Schilderkunst
Henri de Smeth
GEBOREN in 1865 is de schilder Henri de Smeth een tijdgenoot van Evert Larock,
Romaan Looymans en Karel Mertens. Maar terwijl de kunst van deze zijne vrienden
over een heele spanne tijds kon evolueeren, bleef de zijne wat zij was vóór ettelijke
jaren, toen hij met blindheid werd geslagen en de blijde wereld van kleuren en vormen
voor hem niet meer bestond.
Het werk dat van hem vertoond werd, in de Jan van Beerszaal, te Antwerpen, is
als een nagelaten arbeid en ofschoon de maker nog leeft, behoort het toch geheel tot
het verleden en moet het reeds gezien worden in het verloop der geschiedenis van
de Antwerpsche Schilderschool der negentiende eeuw. Maar het wordt des te
aandoenlijker omdat het leven, zooals hij het mijmerend en genietend heeft beschouwd
en wij het alleen nog door onze verste jeugd-herinneringen kennen, zoo heerlijk
bewaard is gebleven op zijn doeken in den zachten gloed van het echte, het diep
doorvoelde.
Geestelijk en technisch behoort hij tot de school van Henri de Braekeleer, maar
terwijl deze zijn onderwerpen met voorliefde zocht in de laatste oude huizen dezer
stad met hooge marmeren schoorsteenen, in lood-gevatte-ruitjes en Cordowaansch
leder langs de wanden, keek Henri de Smeth naar de kamers en de gangen der huizen
van zijn tijd met het kleine leven der burgermenschjes die hij kende.
Het zijn de provinciale kamers met de geuren die de zorg, de wijsheid, de zeden,
de gewoonten van een geslacht, heel het geheimzinnig leven van een huis er rond
doen zweven. Ze zijn prozaïsch en zoo heelemaal verschillend van wat stijl en goede
smaak verwezenlijken op onze dagen. Maar voor den toeschouwer, die daar niet
geleefd heeft, worden zij bronnen van poëzie, omdat hij een kijk krijgt op het mysterie
dat door zijn onbekendheid alle droomen toelaat en alle veronderstellingen veroorlooft.
De schilder heeft die kamers zoo nadrukkelijk bekeken, dat de tijd van het jaar,
de stonde van den dag in de voorstelling nog aan te voelen valt. In het stuk, Bij de
wieg, waar een jonge moeder een kindje toelacht, dat alleen een spelend handje laat
zien, weten wij dat het lente en ochtend is aan het citroen-gele licht dat door het
neergelaten rolgordijn komt gezeefd. Er staan zoo vele blijde dingen weerkaatst in
de spiegelkast dat wij meenen vogelgepiep te hooren in de Mei daarbuiten.
Onbescheidenheid heeft een zomeratmosfeer. Het is te zien aan de lichtglimmingen
in de gang beneden aan den gouden gloed in de voorkamer, die toevallig openstaat
daarboven. Het is winter als de dokter de Zieke vrouw bezoekt in
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die grijze gore kamer waar de aspidistra-blaren zelfs verkwijnen. Er zijn stukken
waar ge meent een geur van fruit te ruiken uit de kasten, andere die zoo vol zijn van
stilte, dat ze wordt schier tot een tastbare zelfstandigheid.
De gevallen die deze schilder behandelt in deze provinciale omgeving kunnen
misschien bij een eersten aanblik doen denken aan Alfred Stevens. Maar deze leefde
te Parijs in een meer elegant milieu en de vrouwen die hij daar ontmoette waren
ingewikkelde naturen met met een veelbewogen liefdeleven.
De vrouwen die Henri de Smeth schilderde, bescheiden in hare zwarte japonnen,
behooren tot de kleine burgerij, die pas tot eenigen welstand is gekomen. Zij hebben
niet de verlangens en grillen van ziekelijk-verfijnde wezens en weten niets van
avonturen. De kunstenaar heeft ze betrapt in hare eenvoudige en vaak ook
klein-menschelijke doeningen. Hier staat er een behoedzaam op hare teenen te
luisteren naar wat die twee anderen beneden nog te vertellen hebben in de gang. Daar
steekt moeder een laatste hand aan haar kapsel en bekijkt zich nog eens argeloos in
den spiegel van haar waschtafel, voor dat zij naar beneden gaat voor 't ontbijt met
de kinderen. Ginder zit er eene aandachtig een brief te schrijven, maar het is vast
geen minnebrief, het moet wel zijn aan vader die afwezig is. Die dame in haar
granaat-rood fluweelen japon, die haar handschoen toeknoopt Vòòr 't vertrek gaat
voorzeker niet naar een verholen samenkomst; zij ziet er veel te bedaard en te rustig
uit. Die andere in haar blauw-grijze pakje en zomerhoed wordt weerhouden door
den kanarievogel die uit zijn kooitje ontsnapte en haar tjilpend wat toeroept. Er
gebeurt soms wel iets, maar 't blijft zoo eenvoudig: een wolkje, dat dreef over het
stille gelijke leven van elken dag: een oude pastoor die in de dorpssakristy zijne twee
koorknapen berispt, die van den miswijn hebben geproefd; een prachtig
middeleeuwsch getooid Model dat, in het groengulden atielier, het aangezicht
mokkend afgekeerd houdt en niet meer poseeren wil; doch 't is maar een luim, de
schilder weet het en rolt een cigaret, terwijl hij toeziet van terzij of de bui nog niet
over is; een zoon die wat onaangenaams heeft is vaders raad komen inroepen, hij is
zenuwachtig, ontsteld, er gaat iets vreeselijks gebeuren; maar de oude grijze man die
op zijn geluidlooze pantoffeltjes naast hem neerzit in de wijnroode sofa, in de stille
kamer, zal hem wel leeren dat met voorzichtigheid en wijs beleid alle levensdrama's
verhinderd worden, die slechts gebeuren in de boeken.
Ik weet wel: die verhalende schilderkunst van een veertig jaar geleden komt ons
thans verouderd voor, maar de gaafheid van het voorgestelde leven wijst op de
degelijkheid, het doorvoelde van den arbeid. Deze schilder in al zijne bescheidenheid
kon zijn waarde handhaven.
Hij heeft ook landschappen gemaakt; ze zijn eene eerste uiting van
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het realisme in de Vlaamsche kunst der negentiende eeuw. Het is werk dat doet
denken aan Boulenger, aan Courtens en aan de Franschen van Barbizon. Het zijn
gezichten uit onze Kempen of uit Zeeland. Merkwaardig zijn Allerzielen en
Asschenwoensdag. Op het eerste stuk zien wij de dorpsmenschen schimmig zich
spoeden naar de kerk, die wegdoezelt in donker-blauwen avondsmoor, waardoor
alleen de hoog-verlichte ramen goudig branden. Op het tweede komen de menschen
kouwerig en verkleumd door den lichtblauwen morgen-mist, alleen de torenspits
heeft wat rozig-rood van den verren dageraad.
Het is verouderd werk, maar dat zal blijven door de duurzaamheid zijner technische
hoedanigheden en het gevoel dat een gewetensvol werkman er in wist neer te leggen.
Jozef Muls.

Geloofsleven
Twee ‘heiligen’
De Heilige in haar Hoekje. - door Alexander Irvine; (Van Loghem te
Arnhem). Geestelijk Dagboek van Lucie Christine (Teulings, den Bosch).
DEZE roman schijnt een voorwendsel tot de thesis: on-kerksch geloof is het beste,
want liefde is meer dan godsdienst (van een kerkgenootschap). Niet de ‘kleur van
een lint of de belijdenis van een kerk’ bepalen uitverkorenheid of uitverkiezing, maar
als God liefde is heeft Hij al zijn Kinderen lief ‘en is op geen hunner vertoord’; van
waaruit de vertoorndheid der kerken en secten onderling anders dan uit haat? Haat
dan die geen liefde is, maar tegenstrijdig met Gods Liefde. Jammie en Anna hebben
beiden zoo hun christelijk leven ingericht, echter met een onoverkomelijke afkeer
voor het Methodisme; afkeer dan als een lichtere graad van haat! De vergissing dezer
‘heilige’ is wel degelijk het scheiden van liefde uit godsdienst en dit laatste
verwerpelijk want zonder liefde. Even verwerpelijk voor deze ‘heilige’ zijn de
‘symbolen en ceremonieele gebruiken van de eene of de andere secte’, wat niet
wegneemt dat Anna, Jammie en de gansche Iersche familie het grootste geloof stellen
in de theeblaren van den leegen trekpot en er zich dikwijls in verdiepen! Anna is
onkerksch en oorspronkelijk van roomsch--katholieken godsdienst; haar resteerde:
een sterk geloof in God dat zij op eigen ervaring regelt zonder tusschenkomst van
een Anglikaansch of Prebyteraanschen dominee; het is eenvoudig protestantsche
religie tot haar individueel uitgangspunt teruggebracht: het ‘kerkje’ spelen eener
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vrome familie, buiten de andere ‘kerken’. Op het individueel begrip van godsdienstige
zaken stuit men dikwijls: o.m. heeft Sabbath-viering niets te maken met theologie,
want gewoonte, geen wet. Het komt geen oogenblik bij die twee op dat ‘haat’ ook
een uiting van liefde zijn kan: strijdende secten hebben alleen een ander aanvoeling
der liefde van waaruit het conflict tusschen kerkgenootschappen. Uit eigen
Godservaring weten wij, Roomschen, die een Kerk aanvaard hebben, dat het niet
hetzelfde is God in je hart te brengen als je mond te stoppen met een aardappel.
Protestantsche voorlichting daarin van deze ‘heilige’ lijkt wel het inloopen van een
open deur. En wél zeker is God iets meer dan een ‘gedrukt boek dat rondgebracht
kan worden door een man in mooie kleeding, noch een gouden kruis dat bengelt aan
den horlogeketting van een priester’; als met het eerste de dominee bedoeld is als
uitdeeler van het gedrukt bijbeltje dan is dat ongeveer de waarheid; en heeft Anna
Gilmore verderop het oog de roomsche priester dan weet zij als vroegere ‘vurig
Katholieke’ dat die paapsche ambtsdrager zijn God nog op een ander manier
‘ronddraagt’ dan op de wijze van een gouden kruis aan een horlogeketting. Als Eliza
Conlon haar jongen verloren heeft praat Anna met haar in een zeer hoog-christelijk
gevoel; het gaat tusschendoor over de handen-oplegging die ongeveer bij haar de
beteekenis krijgt der ‘christian science’; maar hoe kan nu een ex-katholieke vrouw
zoo essentieel van de vroegere geloofskennis afdwalen dat zij de handoplegging van
een Bisschop vereenzelvigt met de handaanraking van welk andere leek ook? Deze
vervlakking van den Geest Gods is in deze ‘roman à thèse’ weer eens typisch
protestantsch; alle geloovigen zijn feitelijk ‘ambtsdragers’ en ‘priesters’ want al ‘die
handen zijn door Zijn Geest aangeraakt...’.
De laatste indruk dezer ‘heilige’ blijft dat zij een onmiddelijker Christendom
voor-zich-zelf heeft opgeeischt dan haar het formalistisch Protestantisme geven kan;
bij een Calvinist reeds moet er een tegenstelling bestaan tusschen zijn theologie en
het ‘warm menschelijk gevoel’; echter is het dan juist niet zeer aannemelijk dat Anna
Gilmore van huis uit een Roomsche was; er is daarvan zoo weinig of liever geen
‘na-geur’ in dit boek zoodat deze constateering zich psychologisch van-zelf opdringt;
wie den eucharistischen God ervaren heeft krijgt ergens anders niet honderdvoudig
meer: dit is een sociaal geloofsexperiment bij Roomschen. En zonder eucharistisch
heimwee is deze christelijke ‘heilige’, die door haar individueele heiligheid meer
genade verdiend heeft dan haar nieuw inzicht geven kon, voor een
Katholiek-van-geloofservaring uiterst onaannemelijk. Laat hier nog bijgevoegd
worden dat de uitgevers van deze roman, de heeren Van Loghum Slaterus en Visser,
ex-dominees zijn der Nederlandsche Hervormde Kerk, wat hun voorliefde eenigszins
verklaart dezer uitgave: een boek voor liberaal Christendom.
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Literair heeft deze roman een koele objectiviteit in eenigszins eentonigen verhaaltrant.
En na deze natuurlijke, bijna huiselijke protestantsche ‘heilige’-uit-een-roman de
lyrische, onaardsche warmte eener Lucie Christine (1870-1908) zooals zij uit haar
‘Geestelijk Dagboek’ blijkt. Het is bij deze fijne, roomsche natuur een eucharistische
heiligheid-zonder-meer; haar innerlijk leven is sacramenteel met de
aanvaarding-zonder-voorbehoud eener positieve Kerk als objectief Gezag en
ronddraagster van genade; haar grootste onmiddelijkheid: de sacramenteele Christus.
En deze genuttigd: innerlijke bevestiging daarvan en het ondergaan Zijns Persoons
als een ‘status’. Geen oponthoud aan de slagboomen van het formalisme; in zoover
is de mystieke Lucie Christine on-critisch; het geloofsbezwaar wordt totaal opgeheven;
cerebrale beredeneering van het geloofsfeit - wat voor velen geloofsverminking
beteekent - blijft afwezig; ‘unum est necessarium’: zij verlangt heilige directheid,
terwijl de ‘Heilige in haar hoekje’ bijgeloovig talmt aan theeblaârtjes en steeds met
koele passie loskomt tegen de versteende kerkgenootschappen. Lucie Christine doet
geheel anders: zij treedt slechts critisch op tegen haar-zelf in haar liefdeverhoudingen
tot den sacramenteelen ‘Deus absconditus’, en constateert als thermometrisch,
afwijking en stijging harer ‘oraisons’; de ‘Christus Eucharisticus’ is het sumum harer
liefde; als ‘mysterium fidei’ wordt Christus haar een onophoudelijk bezit: de
dagelijksche Communie geeft Lucie daarvan de brandende ervaring. Om God te
bereiken uit liefde doet zij niet origineel-onkerksch zooals de ‘Heilige’ en legt
evenmin telkens catechiseerende verklaringen daarover af, noch houdt redeneeringen
over het geloof; zij neemt geen uiteindelijk genoegen aan een buitenkerkschheid als
onmiddelijkste liefdeband met God, maar erkent steeds eigen ontoereikendheid en
betreurt God niet voldoende te beminnen. Lucie-Christine is, om zoo te zeggen,
vulkanische mystiek met een nerveuse beschouwing Gods die elke geloofsvraag
overbodig gemaakt heeft; zij is het ‘natuurlijk Christendom’ voorbij, dat zich-zelf
een christelijke liefde schept buiten het positief-kerkelijk Christendom. Voor
Lucie-Christine blijft de Kerk de geestelijke spreekhoorn Gods en het officieel kanaal
der genade, waar buiten niets overvloediger tot deze aarde komt. En niet minder
beweert zij: ‘Aldus is van mijn ziel: haar doel, haar begeeren: God alleen. Het meest
volmaakte (dat is) het middel, de manier om rechtstreeks te komen tot God, Hem
vereenigd te blijven in alle dingen en door alle dingen’. Het zal wél waar zijn
daarneven dat ‘Gods Geest komt tot ons - aldus de “Heilige” - langs even vele wegen
als zijn komst noodzakelijk is en dat zijn er niet weinig’, maar experimenteel heeft
Rome gansche zekerheid; de eucharistische bron geeft de grootste overvloed van
Gods Geest. Van deze roomsche zekerheid is het getuigenis van Marie-Christine's
‘Geestelijk Dagboek’ een warme, lyrische weerglans.
Karel van den Oever.
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Recht
Over rechterlijke speciën
IN de prochierekeningen (1660-68) van mijn dorp lees ik uitvoerige aanteekeningen
rakende een gelach of tractement. Niets buitengewoons zal men zeggen: onze
voorvaderen, 't is genoeg bekend, hadden voor gewoonte de meeste zaken bij pot en
glas te bespreken en te regelen. Sluiten der prochie- kerk- en armenrekeningen,
bespreken der polderrekeningen enz., 't gaf alles gelegenheid tot een defray of gelach.
Doch hier vind ik iets buitengewoon. Lees maar eens:
‘Betaelt aen Jan Ceurs ende Dierick van Ranst de somme van zes schellingen acht
gr. ende dat over levering van visch als namentl. spurinck ende snoeck als de President
hier was. - Aen Pr. Saey de somme van dry schel. en vier gr. ende dat over diversche
voyagen ghedaan thebben naer Bornhem om visch te haelen. - Item aen Joos van
Fraeyenhove de somme van sesthien schell. gr. over leveringhe van visch om
daermede te tracteeren den president. - Item heeft den rendant verschoten ende betaelt
de somme van seven pondt schell. thien gr. over vlees visch specery ende anderssins
ghebruyckt in het tracteren en deffrayeren van mynheer de president. - Item aen
Mathys de Cock de somme van vyfthien schell. gr, over eenen halven vetten hamel
met vier voeten van den selven ende een pont lardeerspeek. - Item aen Anthony
Vercouteren de somme van twee ponden seventhien schell. ende ses gr. over
leveringhe van veerthien pont boter tot een schel. het pont en vijffentwintich eyeren
een deel witten ende tarwen brood ende noch in diversche reysen dry vijffentwintich
soo mutsaert als vasthout ende andere winckelwaeren... Item heeft den rendant betaelt
aen suster Benedicta predicheerinne de somme van dry ponden twee schell. gr. by
haer beleyt te Antwerpen in tcoopen van visch vlees mitsgaeders suyckerspeysen tot
het tractement van mynheer de president. - Betaelt aen Caerel Janssens schuytman
de somme van vier schel. ses gr. over ghevaren thebben naer Antwerpen omme te
haelen twee quartiens wyn. - Item heeft den rendant betaelt aen Gysbrecht Trussers
de somme van neghentwintich guldens ende dat over de leveringhe van twee quartiens
wijn een rensch ende een fransch’ enz. enz.
Bij welke gelegenheid werd dit tractement ingericht, en wie was wel die President?
Wij vinden dat te dien tijde de prochie in proces was tegen den abt van St Pieters te
Gent. Deze was, als groote tiendeheffer van Temsche, verplicht te voorzien in, of te
minste bij te dragen tot het onderhouden van het kerkgebouw. En nu moesl er voorzien
worden in ‘den soberen staet van den toren der prochiekercke dewelck bevonden is
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soo van metswerck als van houtwerck in groot peryckel van alle weeren omverre te
vallen door de gescheurtheyt in de muragien als 't gebreck van het oudt houtwerck’(1).
Maar de abt liet zich hard noodigen.
In 1660 was men al zoo verre geprocedeert dat de Raad van Vlaanderen bevolen
had eene vue de lieu of te pleckschouwinge te houden en daartoe gecommiteert had
zijnen Voorzitter, hoogedele heer de la Faille. Deze kwam, vergezeld door deskundige,
tot tweemaal, op 1e April en 25 Juni, en telkens voor twee dagen te Temsche
verblijven. Men ziet dat hij er treffelijk ontvangen werd.
Was het maar uit beleefdheid tegenover zulk hooggeplaatst ambtenaar? of met
eenige bijbedoeling? De prochie die hem ontving was immers partij in zake. Er was
meer, er was plicht. Wij vinden hier een geval van wat men sinds eeuwen les épices,
de speciën noemde (zie Wielant e.a.) geschenken door de partijen rechtstreeks aan
den rechter aangeboden.
In geleerde werken loopen de meeningen nogal uiteen over den oorsprong van dit
oude rechtsgebruik; men verwart meermaals de begrippen gerechtskosten en speciën.
Het zou te verre leiden dien oorsprong van de eene tot de andere, of, beter, van de
eene én de andere te gaan opzoeken, gelijk sommige schrijvers, tot in den codex
hermogenius. zooals Cujace, of zooals andere in de decimalitis van het latere
Frankisch-Romeinsch recht. Het is genoeg eraan te herinneren dat in de
Middeneeuwen de rechters geen jaarwedde genoten; dat er zelfs geen gevestigde
rechtbanken waren, zooals wij die nu kennen. Het was eerst de graaf, later zijn baljuw,
die de rechter was en zijn gerecht hield, omringd door zijn leenmannen. En zoo bleef
het, te minste op het platte land, en voor gewone zaken, niet alleen door heel het
leenroerig en het gemeentelijk tijdvak, maar tot aan de Fransche overheersching: de
vierschare. Wij lezen het in alle leenbrieven: de leenhouder verklaart er zich verplicht
ten hove en te vierschare te gaan op elk verzoek van den heer. Rechtspreken was
een heeredienst en de rechters ontvingen geen vergoeding.
Aldus in onze landelijke rechtbanken. Wanneer, in de XIVe eeuw, uit den ‘grooten
raad’ van graaf Lodewijk van Male de ‘kleine raad’ ontstaan was, met bijzondere
rechtsmacht, en de ‘Raad van Vlaanderen’ onze groote rechtbank werd; wanneer
later het Parlement of Groote Raad van Mechelen gesticht was, werden door
bijzondere placcaeten den rang, de voorrechten en de bezoldiging geregeld der
raadsleden-rechters. Ook werden de rechtskosten, door de veroordeelde of
bezwijkende partij te betalen, omstandiger bepaald; maar benevens die gerechtskosten
bleven de speciën bestaan, als van oudt gebruyck.

(1) Bundel processtukken in 't gemeente-archief te Temsche getiteld: proces van den toren
1660-68.
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Een aloud gebruik inderdaad. Hoogst waarschijnlijk vinden zij hunnen oorsprong in
eene capitulaar van Karel de Groote (de villis C 3), die aan de dingende partijen
toestond hun rechter met eenige kleine geschenken te vereeren, zooals wijn, groenten,
kippen en eieren. Men verlieze niet uit het oog dat in dien tijd meestal recht gesproken
werd door rondreizende rechters, op de oude Frankische maalbergen, en dat het wel
billijk was die reizigers behoorlijk te herbergen en te spijzen. Bij latere verbrokkeling
der rechtsmacht bestond dezelfde rede niet meer; maar 't bleef een gebruik. In
sommige onzer oude costuymen - zoo Aalst en Oudenaarde - leest men nog wie gelast
werd met het herbergen van rechters die, voor plaatsschouwingen of andere
ambtsplichten, op weg waren; zelfs werden zekere hofsteden aangeduid, waar de
magistraten, bij ommeganck of berijdingen (equitatures) een onderkomen konden
vinden.
Het treffelijk tractement van den President, ten jare 1660 in Temsche, moet aanzien
worden als opgelegd, volgens de bestaande gebruiken. Merken wij er bij aan dat het
wel eens gebeurde dat, bij het volbrengen van dien plicht, onze prochiebesturen,
zeker wanneer zij er rechtstreeks belang bij hadden, eenigszins overdreven te werk
gingen; want in 1666 zag het hoofdcollege van Waas zich verplicht een reglement
te maken hoe te reguleren ende te menageren de wynpresenten defroyen ende
noodinghen ter tafel. Zulks moet overigens vroeger nog en elders het geval geweest
zijn; eene Fransche ‘ordonnance’ van Maart 1356 verbood al aan de rechters eenig
geschenk te aanvaarden in goud of zilver, in roerende of onroerende goederen; enkel
worden toegelaten: des comestibles en une quantité qui peut être consommée en un
jour sans brader; en ten tijde van Philips de Stoute waren het maar des confitures,
des épices(1) et du vin, non le matin, mais l'après-midi.
De geschiedschrijvers melden menig geval van bijzondere speciën. Een enkel
voorbeeld: In 1548 deed het Parlement van Mechelen uitspraak in een geding tusschen
de Staten van Holland en de Procureur-generaal, over de rechten op vrijgeleide bij
het uitvoeren van granen; en Wagenaar(2) weet te verhalen dat de Staten aan elk der
raadsheeren ééne aam wijn en drie aan den Voorzitter gaven, boven de gebruikelijke
geschenken in taarten en suikergoed.
Dr Theo De Decker.

(1) Er zijn schrijvers die uit dezen tekst willen afleiden de benaming e p i c e s aan het
geschenken-gebruik gegeven; maar niet alleen dit gebruik, ook de benaming is veel ouder.
(2) Wagenaar. Vaderl. Historie. D 5. 326.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

378

Vlaamsche gedachte
Een dekadent Vlaanderen? (Slot)
MET vinnige ironie heeft Karel van den Oever destijds de doopceêl van het ‘tijdloos’
geslacht der Davidsfondsers gelicht. Wij zouden hier de kritiek van het ‘ontijdig’
geslacht van ‘Van Nu en Straks’ moeten schrijven. Inopportuniteit is nog wat anders
dan traditieloosheid. Continuïteit met het verleden kan mooi zijn als onbewuste uiting
van gemeenschapsgevoel. Maar het is even verkeerd als in de bouwkunst het
opdringen van regionale stijlformulen, kunstenaars, die als eeuwige vormvernieuwers
tegen het rasterwerk van traditie en konventie moeten aanvliegen, in een versteend
verleden te kooien. Ligt de beteekenis voor Vlaanderen van Prosper Van Langendonck
misschien alleen in zijn dweepen met Prudens van Duyse? Maar Vermeylen heeft
toch met veel piëteit het gelauwerde beeld van Jonker Van der Noot opgegraven en
gerestaureerd! Is ‘de Wandelende Jood’ minder Vlaamsch dan Pallieter? Doet de
Shakespeariaansche ‘Starkadd’ ons vreemder aan dan de Wagneriaansche ‘Gudrun’?
Is Van de Woestijne's ‘Boer die sterft’ misschien uit Toskanië? Om de spoedige
verwording van Van Nu en Straks tot onvruchtbare dekadentie te verklaren, komen
we er beslist niet met een ‘traditieloosheid’ waarvan niemand precies de diagnose
weet op te maken. De waarheid is dat hun Europeesche vernieuwingsdrang hier
bijzonder ongelegen kwam. De broze kasplant die geen voedingsbodem vond zou
spoedig afsterven. In hun inopportuniteit schuilde daarenboven een politiek gevaar
voor onze volkskracht, waarvan we den ernst pas voelden toen we de geestelijke
leiders van Van Nu en Straks in de reaktionnaire barrikade voor Vlaanderen's
geestelijke zelfstandigheid terugvonden. We zagen reeds dat niet de halfintellectueele
flaminganten, die hun aandeel in de Belgische politiek opeischten, de diepe volkslagen
Vlaamsch mochten behouden. Het volkomen gemis aan intellektueel leven bij sjovelen
die berusten in hun minderwaardigheid, heeft ons geïmmuniseerd tegen de verlokking
van Fransche geestelijke penetratie en Belgisch expansionisme. Zoolang we geen
Vlaamsche universiteit in uitzicht hadden, liep volksontwikkeling noodzakelijk op
tweetaligheid uit. Het was gevaarlijk een geestelijken honger te verwekken dien we
toch niet met Vlaamsch brood konden stillen. ‘Vlamingen zijn om Europeërs te
worden’ was een uistekend bedoelde leus maar de werkelijkheid zag er voorloopig
heel anders uit. Over Brussel alleen kreeg men internationale verbindingen. Aan de
Van Nu en Straksers is het overduidelijk gebleken dat men van een Nederlandsch
Vlaming toch nog eerst een verfranschte Belg moet maken om er eindelijk een
Europeër uit te krijgen. Gelukkig maar dat ons volk te driehoekig
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was in zijn achterlijkheid om het op die gladde baan aan het bollen te kregen. De
verfijnde schoonheid van hun literair werk tooverde een oogenblik 'n fata morgana
boven de Vlaamsche woestijn: het kultuurflamingantisme zou van Vlaanderen het
mooiste land der aarde maken met gevoelige literatuur en fijne manieren. Het is een
vergissing geweest in het West-Vlaanderen van Guido Gezelle bondgenooten te
zoeken voor deze opinie. De Vlaamschgezinde politiek waar Gezelle een broertje
aan dood had kon niet veel meer dan den Belgischen staat zoowat aanpassen aan het
volksdualisme waarmede de mannen van 1830 geen rekenschap hielden.
West-Vlaanderen, waarin de ongerepte Vlaamsche volkseigenaardigheid, als in de
wortels van den winter-boom de levenssappen, voortleefde, hield zich schuw buiten
de taalpolitiek, die in zekeren zin reeds een compromis was, maar ook buiten de
invloedssfeer van de Belgische staatsmachine. Het kultuur-flamingantisme negeerde
steeds de geestelijke onderdrukking der Vlaamsche volkskracht, omdat estheten zich
liever niet vies maakten met politiek en ‘het verkrachten der maagd van Vlaanderen’
een belachelijk beeld vonden. Coquetteerden liever met anti-vlaamsche elementen.
Met dekadentie worden niet dadelijke geestelijke buitenissigheden of moreele
afwijkingen bedoeld. Deze zijn veelmeer slechts de uiterste symptomen van een
ontbindingsproces dat elke geestelijke groei bedreigt die niet in de goede aarde der
gemeenschap wortelt. Vermeylen, die voor een schooner menschelijkheid in
Vlaanderen opkwam, raakte buiten de Vlaamsche beweging met zijn ontijdig
kosmopolitisme. Zijn politiek quietisme wordt niet tot de bittere Vlaamsche
werkelijkheid teruggeroepen, als het anarchistisch geloof in de naderende ineenstorting
van de maatschappelijke organisatie maar waan blijkt.
Dan worden de banden ook losser die de Vlaamsche literatuur aan de Vlaamsche
beweging binden: de tweede generatie van Van Nu en Straks. Vermeylen bleef nog
even doorloopen in het voetspoor van Rodenbach, die van de letterkunde over de
politiek naar wijsbegeerte en sociologie evolueerde. Nu kregen we nog enkel
literatuur: oppervlakkige ironie van Teirlinck, aangrijpende pathologieën van Karel
van de Woestijne, wiens onvruchtbare zinnelijkheid door den kanker der erfzonde
aangevreten wordt. De justicie immanente heeft voor een bittere wraak gezorgd: de
ridikule generatie van De Boomgaard, die van heel die kristelijke tragiek van
zinnebekoring en walg der ziel enkel begrepen hebben dat de ondeugd een uitstekende
bron van literatuur is. Vlijmender dan Van de Woestijne in zijn N.R.C. brief heeft
niemand ze geteekend de epigonen die ‘van dat aristocratisme (van V.N. en S.), van
het wereldburgerschap alleen de uiterlijke verschijning gezien (hadden). Hunne oogen
bezaten de sterke en louterende stralen niet, die deze Europeanen tot op het vleesch
konden doorzien. Zij zagen alleen de Europeesche smoking
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die het vleesch bedekte, verbaasden er zich over dat Vlamingen dien wisten te dragen
en verhaastten zich eveneens zoo 'n smoking te bestellen, dien ze trouwens droegen
met nog heel wat grooteren zwier. Zij dronken weldra liever american drinks dan
faro of gersten, - waarin ze zoowaar geen ongelijk hadden. De ondeugd, bron van
uitstekende literatuur, schrikte ze geenszins af, overtuigd als ze waren dat braafheid
een negatieve deugd is’. ‘Verderf als behoud eener samenleving’ Johan Meylander
heeft het arkanum gevonden dat de Vlaamsche kultuur zal genezen van haar
laag-bij-de grondschheid ‘Een sterke en ontzaginboezemende man is hij toch: wiens
gelaat en houding bij dag de sporen niet verraden van de dolste nachten. Bij hem en
zijn tijd vergeleken staat het naïeve Vlaanderen, als een koewachterken, waarvan
het pittoreske niet redden kan het onnoozele en achterlijke dat het doemt tot blijven
wat het is...’(1). Het ethisch-nationaal perspektief dat de ex-Vlaamsche Poster geopend
heeft enthousiasmeert dadelijk Gabriël Opdebeek die ‘destijds in ‘Vrij België’ ook
wel eens buien van flamingantisch radikalisme kreeg: ‘En wij - mijn beste Meylander
- die het wagen te droomen van een... decadent Vlaanderen! zijn wij, tenslotte, niet
de grootste idealisten in dit land?...’(2).
In het Fransch waarin toch alles zoo fatsoenlijk kan gezegd worden, tempteert een
brutaal woord van Cambronne m'n lippen. Maar kom: ‘Pour reparer le retard et le
malentendu’ is Meylander Fransche boekjes gaan schrijven die te Parijs reeds een
lachsukses mochten halen. De taxander-flamingant L. Opdebeek, die de Vlaamsche
kultuur tot dan uitsluitend met Baeckelandt-romans-in-afleveringen gediend had,
bracht met zijn ‘Signaux de France et de Belgique’ de schipbreukelingen van het
Roode Zeil weer op het droge. De ‘Franco-Belge’ signalen die dit tijdschrift opvangt
zijn niet de Margerietjes en ook niet de dood van Herman van den Reeck...
En zoo raakt Vlaanderen ook zonder buitensmijters, van zijn ‘grootste idealisten’
verlost. R.I.P.
2 November 1921
W. Meyboom.

(1) Het Roode Zeil, bl. 172.
(2) Het Roode Zeil, bl. 230.
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Italiaansche letterkunde
Een Dante-boek.
LA réputation de Dante s'affermira toujours, parcequ'on ne le lit guère. Veel werd
in de laatste tijden door Hollandsche intellektueelen gedaan om Voltaire's nijdige
zet onwaarheid te doen spreken. Het Omaggio dell' Olanda bij Dante's eeuwfeest
legt een zwarte schaduw over Vlaanderen's geestelijk braakland. Van het schitterend
feest-spel van kultuur-historische verbeelding, waarvan Persijn nu een jaar geleden
in de Dietsche Warande de proloog liet verschijnen en dat alleen iets blijvends kon
beteekenen, hooren we ook al niet meer. Gelukkig nog dat de berooide Vlamingen
aan het geestelijk Convito der Nederlandsche kultuur-wetenschap mogen aanzitten.
Vulgariseerende boeken als de Dante-monografieën van Prof. Salverda de Grave
en P. Molkenboer waarvoor hier aandacht gevraagd wordt(1), zijn in Vlaanderen zeer
welkom. Wij hopen dat er gretig en dankbaar zal gegrepen worden naar een boek
zoo simpel en bevattelijk in zijn synthetische klaarte dat de wetenschappelijke arbeid
die er aan ten koste gelegd werd nooit in belezenheidsvertoon gewroken wordt op
den lezer, - en tevens zoo warm en suggestief van stijl dat vele bladzijden verfijnd
literair genot geven. Zoo familiair als Persijn durft Molkenboer zijn fantasie niet
laten spelen met een leven dat in vele wendingen een probleem is voor ons. Nuchter
verklaren gaat hem heel wat beter af dan intuitief verbeelden. Het boek ‘Virtuti et
Honori’ gewijd, wil ons het Dante-werk wat vertrouwelijker maken. Molkenboer
wil zich aan geen pseudo-mystiek fetichisme vergapen. L'altissima poeta is voor hem
toch ook de eerste kunstenaar, die zijn eigen persoonlijkheid uitsprak in zijn werk.
Molkenboer wil ons den mensch precies doen zien om den groei en de beteekenis
van het werk begrijpelijker te maken en nader tot ons te brengen. ‘Ik durf meenen,
(zegt hij in de inleiding), dat een min of meer nuchtere blik op den zes eeuwen lang
gesublimeerden zanger van Vita Nuova en Divina Commedia algemeener kansen op
't waarnemen van zijn innig poëtische verschijning biedt dan onnoodige idealiseering
of overdreven exegese...’
Dante in zijn tijd te situeeren is niet zoo'n makkelijke taak. De voorstelling die
Molkenboer van de Welfsch-Gibillijnsche veete geeft, is zeker wel de helderste die
men van zoo'n beroerden tijd geven kan zonder de feiten te forceeren. Het
Dante-portret is een kapitale bladzijde waaruit wij een enkel fragment lichten: ‘Bij
een straatfeest in Sienna was hij zóó verdiept in een boek, dat hij midden in 't publiek
niets van de vertooning merkte. Zelden sprak hij in gezelschap, alleen gevraagd en

(1) Uitgegeven te Roermond bij J.J. Roomen en Zonen.
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dan puntig, ja bits. Hij beminde de stilte, de natuur, de muziek. Hij was het type van
een “dichter”, ook het voorbeeld van een “denker”, begenadigd met een ijzervast
memorie, een scherpen blik, een wijden greep en een altijd verrassend
kombinatievermogen. Wat hij gelezen had, was van hem. Hij nam veel op, om nog
meer terug te geven. Allerlei groepen vroeg hij uit, om de gemeenschap te verrijken.
Elke werking van den menschelijken geest had zijn aandacht; zoowel politiek als
poëzie, taalwetenschap en geneeskunde, astrologie en plastiek, geschiedenis, theologie,
wijsbegeerte en alledaagsche technieken.
Zijn wetenschap heeft de veelzijdigheid van een encyklopedie, wat in den
autodidakt dubbel verbaast. Alleen schijnt de diepte soms weinig evenredig aan de
breedte en tegen een zekere pose met opzettelijke, ten minste onnoodige
diepzinnigheden is hij lang niet altijd immuun. Behalve het Italiaansch, dat hij door
den overstelpenden rijkdom van zijn prachtige en soepele woorden eigenlijk vormde,
kende en beschreef hij de veertien uiteenloopende dialecten van zijn land. Hoe
primitief zijn De Vulgari Eloquio in menig opzicht mag wezen, Dante heet terecht
“de eerste bewuste geschiedschrijver der taal” niet alleen in Italië, maar in Europa.
Hij spreekt over de herkomst van het Slavisch, Hongaarsch, Duitsch, Saksisch en
Engelsch, waarvan hij de genealogiën had nagespeurd, zonder de talen zelf te verstaan.
Het Provençaalsch en Fransch was hem eigen; het Latijn vrijwel, Grieksch niet en
Hebreewsch nog minder, ofschoon hij daarmee evenals met Arabisch tracht te
overbluffen.
Allesbehalve een kamergeleerde, beoefent hij zijn vakken wel degelijk met een
praktisch doel. Herhaaldelijk en met nadruk geeft hij te kennen, dat zijn hoofdgedicht
een zedelijke strekking heeft. Eene leuze als l'art pour l'art is bewust noch onbewust
ooit de zijne geweest. Gelijk hij zelf spiegels zocht onder de werken zijner
voorgangers, moest zijn Commedia een speculum universale voor tijdgenoot en
naneef zijn. Zijn kunstenaarschap heeft daaronder niet geleden. Integendeel: de
religieuze tendenz heeft zijne poëzie gezuiverd en verdiept. De hartstochtelijke wil
om nuttig te zijn, te stichten, te gidsen langs den weg van dit leven, bracht hem er
toe, zóó reëel en tastbaar, ja zóó onvergetelijk in zijn nooit zakkende, eerder stijgende
uitbeeldingen te worden, als ieder lezer der Commedia zich dankbaar herinnert.
Is met deze enkele schrappen het beeld van Dante voltooid? Wie zal die
gekompliceerde natuur, dat vat van tegenspraak, dien harmonischen dichter volkomen
achterhalen? Het hindert sommigen, dat er bij Dante nergens menschelijker gelachen
wordt dan met 't gegrinnik der demonen of den hemelschen sorriso van Beatrice.
Heeft die felle partijman met zijn beenig gezicht, zijn scherpe kin en kaken zelf ooit
ondervonden, dat de mensch een animal risible is? Schreien zien we hem dikwijls,
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van de Vita Nuova af, maar lachen nooit. Zijn lippenkrulling in de straten van Verona
verbeelden we ons maar, of is eerder een uiting van medelijden dan van menschelijke
vreugde. In zijn Komedie, waarvoor hij zich nog wel op Terentius beriep, ontbreekt
niet alleen volkomen de note comique, maar ook de note gaie. Was Dante te
hooghartig, te verheven voor gewoon pleizier? Al liet hij zich door een vriend moeilijk
meetronen naar een bruiloftsfeest, enkele verzen van de Commedia getuigen dat hij
het dansen der jonge paren toch goed heeft gezien. Het heet, dat hij een geoefend
schaakspeler was, hij had oog voor een volksspel, en kwinkslagen met en zonder
rijm zijn er in menigte van hem bekend. Wat was dan, behalve de studie, behalve
het teekenen, de muziek, de dichtkunst, zijn hartstocht?
Het antwoord geeft de Divina Commedia, ontbloeid immers zoowel aan de liefde
als aan den haat van den man, die als zuiderling en genie in beide uitersten even
mateloos was. Meer dan gevoelig voor de belle membra van een jonge vrouw, zoodat
hij door ontmoetingen meer dan eens uit het lood schijnt, blijft hij stug en hard voor
elken man, in wien hij een tegenstander ziet. Een kind van Beatrice, die hem met
haar oogen straft of loont, maar een tiran voor zijn vijanden. Nog vlotter dan hij een
Florentijnsch meisje vergoddelijkt, jaagt hij pausen en vorsten naar de Hel. Beide
praktijken zijn verwant of vallen te herleiden tot zijn sensitieve natuur en zijn
hoogmoed, niemand beter dan hem zelf bekend en eerlijk beleden. De wellustigen
worden gestraft in één der eerste, dus minst erge hellekringen en geboet op den
hoogsten, dus mildsten trans van den Louteringsberg. De hoogmoed rekent hij
zwaarder zonde, gedelgd immers op den eersten bergomgang, maar zijn neiging
daartoe wordt er niet minder om. Waar hij de straf van de echtbreukige Francesca
da Rimini beschrijft, verheerlijkt hij volgens de Musset de verdoemde tot een “ange
de gloire”. en nergens speculeert hij zelfbewuster op zijn toekomstigen roem, dan
waar hij allen roem als een windzucht veracht...’
Een trek uit het leven van Dante releveeren we hier nog om de treffende gelijkenis.
De zes-en-vijftig jarige Dante durfde de opdracht van zijn beschermheer Guido di
Polenta niet afslagen om in de gevaarlijke koortsmaand Augustus 1321 naar Venetië
te gaan als verzoeningsgezant. Hij kwam nog maar terug om te sterven. Van Guido
Gezelle vertelt Caesar dat hij ‘kort nog vóór zijne dood (werd) uitgenoodigd door
zijnen bisschop om hem te begeleiden op eene reis naar Engeland; hij durfde niet
afslaan hoewel hij dan reeds ziek was en aan 't vervallen’. Even terug van de reis die
hem volkomen uitgeput had, kwam de
Morte villana, di pieta nimica,
Di doler madre antica...

Theo de Clerck.
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Bibliographie
Letterkundige inzichten en vergezichten - L.J. Veen, Amsterdam.
- Van Willem Kloos verscheen het zesde deel der ‘Letterkundige Inzichten en
Vergezichten’, mede het elfde in de reeks ‘Nieuwere Literatuurgeschiedenis’. De
besprekingen gaan over boeken die rond 1912 van de pers kwamen. Tegen dat vlijtig
en zuinig verzamelen van ook de simpelste recensie in bundels valt wel wat te zeggen.
Als we alle kantteekeningen bij nieuwe boeken, die in krant en tijdschrift gedrukt
worden, nog eens in aparte bundels te herkauwen krijgen, komt er geen einde aan.
Het zou veel interessanter zijn de voornaamste kronieken tot een organisch geheel
om te werken, dat een overzichtelijk beeld kan geven van literaire stroomingen. De
lektuur van deze verzamelde opstellen werkt wat vermoeiend door de vele herhalingen
en het disparate van de behandelde boeken. Wat komen de polemische stukjes over
Gutteling's vertalingen in een boek doen? Schiften is noodzaak.
De vergezichten die Willem Kloos op de literatuurgeschiedenis opent zijn
uitsluitend retrospektief. Want DE NIEUWE GIDS blijft voor hem de grondslag van
de nieuwe nederlandsche literatuur. In elk nieuw boek zoekt Kloos tenslotte maar
de bevestiging dat het in het teeken van DE NIEUWE GIDS staat. Van
zelfingenomenheid is die houding niet vrij te pleiten en wijsheid voor de toekomst
halen we zeker niet uit dat eeuwig terugblikken. Maar omdat van andere zijde de
beteekenis van DE NIEUWE GIDS wel eens te kleineerend aangevochten wordt, blijft
de mogelijkheid open de waarheid in het midden te houden.
‘Wat is eigenlijk het hoofdverschil tusschen de poëzie-opvatting der veertigers en
die van ons?’
‘De letterkundigen van het vorige geslacht, en het publiek in hun nasleep,
verbeeldden zich dat de dichtkunst in het zeggen van “gedachten”, in het mededeelen
van belangrijke waarheden bestond, terwijl rijm en rythmus en beeldspraak, dus de
zgn. “dichterlijke vorm” zooals zij de zinnelijke verschijning der dichtkunst noemden,
daarbij alleen had te dienen als een aangename bijkomstigheid, die aan het in een
vers gezegde meer relief geven moest’. Daartegenover de formule der Tachtigers:
‘Vorm en inhoud zijn één’. ‘Want sinds dien tijd kon een gedicht, gelijk het ook
behoort, alleen als mooi gelden, indien de dichter het tot een wezenlijk gedicht had
weten te maken, door het tot in zijn kleinste onderdeelen te doen samenstemmen met
wat hij te kennen gegeven wou. Immers er mag niets in een gedicht staan wat niet
iets psychisch, iets wezenlijk in de ziel ondervondens weergeeft, en alle lintjes en
strikjes van taal, alle rethorische sieradiën, die met hun fraaidoenerij in de verzen
van vele vroegeren zoo vaak moesten dienen om het gebrek aan innerlijke, doorvoelde
essentie op die plaats te bemantelen, werden sinds '80 door hen, die onze beginselen
goed begrepen, dan ook hoe langer hoe meer uit hun dichtwerk geweerd.’
‘Ja, alle litteraire kunst heeft zoo volmaakt als maar mooglijk is, een volkomene
elkanderdekking van willen en kunnen, m.a.w. van inhoud en vorm te zijn. inhoud
en vorm, of zooals men hen óók zou kunnen noemen: bedoeling en uitvoering zijn
twee gelijkwaardige grootheden, die in een waarlijk-echt, een eersterangs kunstwerk
tezamen komen tot een onscheidbare twee-eenheid, wier beide volkomen

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 11

385
gelijkloopende factoren volmaakt aan elkander beantwoorden, en, als het ware,
elkanders spiegelbeeld zijn’.
Zóó voorgesteld, ziet de nieuwe poëtiek er wel heel verleidelijk uit. Precies omdat
we ver zijn van de formule: ‘poëzie is de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie’ die toch wel de strijdleus van DE NIEUWE GIDS was.
Dat het ‘onderwerp’ niet volstaat om poëzie te scheppen, daar raken wij het
makkelijk over eens. Maar Kloos durft niet meer de stelling verdedigen dat het
onderwerp er heelemaal niet op aankomt en de meest zinlooze taalmuziek poëzie is
als er maar allerindividueelste emotie in verklankt wordt. En ook niet dat de vorm
om werkelijk pregnant en doorvoeld te zijn allerindividueelst, d.i. noodzakelijk
buitenissig moet worden, want nieuw en nooit gehoord. Voor de verfrissching die
de 80-ers gebracht hebben, blijven de jongeren dankbaar. Zij leerden ons wat kritischer
staan tegenover veel gerijmel en rethoriek. Maar als we tot een poëzie willen komen
die de meest helder geconcentreerde uiting van een algemeen menschelijk
levensgevoel moet zijn, kan het individualisme van DE NIEUWE GIDS ons niet meer
dienen.
W. MEYBOOM.

De maaier van de dood, - De heks van de stille hei, door Edw. Halliwelles;
Keurboekerij, Nederlandsch Boekhuis, Tilburg.
- Een avontuur van Harry Gould is dubbelgang van Sherlock Holmes, maar bij Holmes
de detectiveintrigue eenvoudiger; beiden toch offeren alles aan de ‘intrigue’; aldus
niet in Poe's ‘Scarabée d'or’ die literair-psychisch blijft, wat Baudelaire deed schrijven:
‘Les fonds et les accessoires y sont appropriés aux sentiments des personnages’;
psychische atmosfeer die wel eens in den modernen detective-roman ontbreekt door
overheersching der intrigue; van daar dat ook in deze
geheimzinnige-schat-geschiedenissen het mecanisme der intrigue te veel zichtbaar
wordt als naald en draad; de gebeurtenissen hebben overheerschende duidelijkheid
en de instrumenteele personen worden schaduwig met psychologische tekortkomingen.
Echter in hun soort absolut geen draken maar vrij-goede detectieve-romans die sterk
boeien uitsluitend door kracht van intrigue.

Madeliefjes. Gelegenheidsgedichten door een Kloosterzuster. Het
Nederlandsch Boekhuis.
- Voorzeker goed-bedoeld! Het moet warempel plezierig zijn voor on-handige lui
om zoo weinig geld een feest-muze in de bibliotheek te hebben; is er zilver of koper
feest, verjaardag van pa en ma, professie of nog-zoowat ‘klaar is kees’; gauw aan de
kindertjes een glad en oppervlakkig rijmpje aangeleerd en de feestvreugde is er. Met
literatuur hebben deze rijmpjes geen uitstaans, maar we moeten de vlotte handigheid
der ‘kloosterzuster van de congregatie van Tilburg’ bewonderen die stellig in het
‘vak’ haar weerga niet heeft. Als tegengift lezen we: de ‘zuster van Ganshoiren’.
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De missie en het lager onderwijs, door Jozef Calbrecht, C.I.C.M. uitgave
De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven.
- Ons Zuid-nederlandsch priesters-intellect heeft voor de ‘paedagogische studiën’
die door Dr A. Decoene en Dr Fr. De Hovre geleid worden, groot respect. En de
redactie van ons tijdschrift evenveel; naar algemeen-nederlandschen geest wordt het
roomsch cultuurleven van Vlaanderen er fel door bevorderd. Deze brochuur is vooral
zedelijk-practisch: op de basis der christelijke wederliefde moet in het lager onderwijs
tusschen het vlaamsche kind en de buitenlandsche missies een VERBAND gelegd
worden ten goede
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van het missie-werk. Godsdienstig, zedelijk, en verstandig moet het kind reeds in de
eerste school naar die richting gevormd worden. Het succes der missies wordt er
door bevorderd. Pater Calbrecht heeft die meening pedagogisch-concreet uitgelegd
in een stijl waarvan hij den gelukkigen invloed in Holland onderging.

‘Jubelnummer van de bouwgids’ (1909-1921).
Puik verzorgd, met een overvloed aan bouwkundige platen en prenten, interessante
artiekels, alles liefst in een richting van nationale architectuur; Dirk De Vos is nu
reeds twaalf jaar de artistieke leider en uitgever van deze onmisbare revue; van Dirk
De Vos herinneren wij ons vroeger zijn fel-belovend roman ‘Marioline’ die destijds,
ook door de illustraties van Edmond van Offel, een voorname letterkundige
gebeurtenis was, welke ongeveer samenviel met den bloeitijd van Pol de Mont's
‘Vlaamsche School’. Het tijdschrift ‘Bouwgids’ is daarnaast zijn ‘OEuvre’.

Weiskirchen, roman van M. von Hertling.
- Doordringende duitsche kasteel-atmosfeer op een romantische achtergrond van
oud-duitsch landschap; de ietwat droge styl en de koelheid der karakters tegenover
tegenspoed vermindert niet de belangstelling in de intrigue: slechte verhouding
tusschen Weiskirchen en Scherenberg met de eind-compliceering der erfenis in
christelijken zin opgelost. Om atmosferisch inzicht op duitsch-aristocratisch leven
is dit romannetje teeder-interessant, niettegenstaande zijn Schmidt-achtige romantiek.

‘Hoe het groeide, door Knut Hamsun; vertaling van Margaretha
Meyboom, 1921, Van Loghum, Slaterus en Visser, Arnhem.
- Noorderwind verfrischt de lucht. Noorsche litteratuur heeft den smaak van heikruid.
In de verte is heel de aarde purper. Een land van dansende Synnöve's en sprookjes.
Maar midden in ligt de geestelijke etterbuil: het dekadente Denemarken.
Zelden vond ik een boek van dieper rust en meer ernst dan dit. Val van de
eunuchen-kunst van Bourget - het gewettigde woord is van Bloy - in de klare meren
van dit meesterlijk proza: ge weet dat de redding van den vorm uit de hoogere
regionen moet komen. Ligt de latijnsche geest niet uitgeperst, terwijl als harshout
fel deze litteratuur groeit?.
‘Hoe het groeide’ is een groot en simpel boek. De geschiedenis van een boer die
de wildernis intrekt. Hij werkt maar, en alles groeit. Anders is er bij hem niets dan
het werk. Age! Er komt een vrouw bij. Er komt een koe bij. Alles word gestald en
beschut: het eene voedt het andere. De oogst groeit en Izaak bouwt een schuur. Er
komen kinderen en er gebeurt een drama. De vrouw wordt veroordeeld en keert weer,
vervreemd van den man. Dat heeft de stad gedaan. Maar het is voldoende dat ze heel
even boven den grond opgelicht wordt opdat ze haar evenwicht zou weervinden. Ten
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slotte zegeviert toch steeds het stille geweld van den man. Een einde is er niet aan
deze geschiedenis. Izaak zal altijd nog een schuur bijbouwen. Kan hij sterven?. Ik
geloof het niet. Hij is immers een symbool.
Is dit boek hernieuwde physiocratische propaganda? Wellicht. Maar alles is zoo
zuiver dat de symbolen helder bewaard blijven. Te weinig geornamenteerd om kans
te leveren tot even kunstig als onnuttig commentaar. Het is een duidelijk pleidooi
tegen industrialiseering. Het land lost alle vragen op. Het leven van Izaak gaat
horizontaal voorbij. Dat van Inger de beschaafde vrouw daarentegen danst lijk de
lijn der lotgevallen van een kopermijn. Dan is daar nog Geissler, een prachtig type,
de intellectueel die met deus-ex-machina-allures alles redden komt. Hij zelf weet
niets op te bouwen, maar zijn kennis bevrucht de werkers.
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Onvoorwaardelijk te loven is de schriftuur van dit boek, evenals de vertaling. Het
lijkt door een eenvoudige geschreven, net op het niveau van het verhaal zelf. Heel
even soms komt een gemaakt naieve nuance verraden dat Hamsun zelf er wel meer
van weet. Van moreel standpunt is er heel wat af te dingen op ‘Hoe het groeide’. De
genoeglijke schikkingen van Jean Jacques zijn al te klaarblijkelijk geproclameerd
om door een katholiek niet opgemerkt te worden. Natuur-vereering wordt hier
vergoding ten koste van den godsdienst, die een zuiver parademachine blijkt. Huwelijk
wordt accidenteel samenkomen. Er zijn net handen noodig. En het wordt
samen-blijven door materieele nooddrift. Kindermoord is zonde tegen de volksenergie.
Het onnatuurlijke is goed: het komt dus van de stad. De paraleel tusschen de twee
kindermoorden in dit boek is zeer interessant. De stad blijft de zondebok. Alle moraal
wordt ten slotte herleid tot een eenvoudige questie van promiscuiteit. De amoraliteit
is dus in dit werk louter theoretisch. Maar het blijft een groot werk om zijn oprechtheid
en zijn sterke meesterschap over de taal. Gelukkig het volk dat de Renaissance enkel
kende in de omlijstingen van zijn spiegels en, gevoeliger, in de rugleuning zijner
salon-zetels.
J.G.
Met dit nummer, dat den XI jaargang afsluit, neemt ‘VLAAMSCHE ARBEID’ afscheid
van de uitgeverij S.V. DE VLAAMSCHE BOEKENHALLE, die op een bijzonder ongunstig
oogenblik het heruitgeven van VLAAMSCHE ARBEID mogelijk heeft gemaakt. Daarvoor
onze dank. Thans gaat de administratie van VLAAMSCHE ARBEID over in de handen
van de uitgeverij MERCURIUS, Roodestraat, 44, Antwerpen. Aan de redaktie wordt
geen wijziging gebracht.
Een proefjaar was noodig. Voor ons tasten en mistasten hebben we toegevendheid
moeten vragen. Thans kunnen we grooter uitbreiding geven aan VLAAMSCHE ARBEID.
Ons doel blijft door geestelijke aktiviteit de Vlaamsche volkskracht te verhoogen.
Zoolang de Vlaamsche Hoogeschool ons onthouden blijft, is het de taak van het
tijdschrift in het schrale land geestelijke atmosfeer te brengen, door het verwekken
van meer belangstelling voor artistieke stroomingen en wetenschappelijke problemen.
Niet langer hoeven we nu dubbelnummers uit te geven. Te beginnen met Januari
1922 verschijnen we om de maand. De XII jaargang brengt ten minste 500 blz. met
buitentekstplaten. Het Januarinummer is aan Streuvels gewijd en bevat bijdragen
van de voornaamste Noord- en Zuid Nederlandsche letterkundigen.
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