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ZICHT UIT HET ATELIER IN DEN GANG VAN HET ‘TORENHUIS’.

ZICHT OP ACHTER- EN ZIJGEVEL VAN HET HUIS SAVERYS.
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Over een paar werken van August Desmet
Ingenieur-Architect

LANGEN tijd was het hier, en vooral in zekere middens, van zelf sprekend een
bouwkundige zonder meer als niet-kunstenaar te klasseeren, wanneer hij den titel
van ingenieur-architekt verworven had. De zware en droge ingenieur-studiën
doormaken scheen onvereenigbaar met het tot ontwikkeling brengen van
kunstenaars-eigenschappen - al was de kunstgeschiedenis ook daar met de bewijzen,
dat al de groote bouwmeesters van het verleden, de ingenieurs van hun tijd waren.
En, al is er nu door de onontkoombare verdeeling van de steeds ingewikkelder
wordende studies, steeds minder kans op, zóó universeel aangelegde kunstenaars te
zien groeien, het is toch een zeer verheugend verschijnsel, dat den tot bouwkundige
geroepene ook ingenieur-studiën doet.
Al heeft het ingenieur zijn van architekt August Desmet nu juist geen opvallenden
invloed uitgeoefend op de werken waarover deze korte studie handelen zal, het is
misschien juist daarom van belang dezen titel in het licht te stellen, om, zoo 't nog
noodig ware, te bewijzen, dat de positieve en nuchtere kennis, den voelenden
kunstenaar niet in slechten zin beïnvloeden kan.
Bij het inzage nemen van de werken, waarover het hier gaat, zal zelfs de kenner,
op eerste zicht allerminst, aannemen, dat August Desmet iemand is, die er een stel
stevige theoriën op nahoudt, en deze in al zijn werken doorvoert. En nochtans is
zulks, volgens de verklaring van den kunstenaar, wel het geval.
Van in zijn studietijd werd zijn aandacht reeds bijzonder geboeid door de
samenstellingssystemen in alle groote bouwkundige perioden toegepast tot vaststelling
van evenwichtige verhoudingen, en hij maakte een bijzondere studie van die
eurythmische figuren, welke, volgens een uiting van architekt J. De Lange, in ‘De
Bouwgids’ (5e jaar, 1913, blz. 142) als de ‘Onveranderlijke Basis van de Architektuur’
zijn te beschouwen. Zoo ontstond in 1910 het boekje ‘Des Tracés eurythmiques’ dat
een samenvatting was van de in den inter-universitairen wedstrijd bekroonde studie.
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Daarin werd een algemeen overzicht gegeven van de verschillende methoden, die
door de eeuwen heen, gebruikt werden om door juiste verhoudingen, orde, eenheid
en evenwichtigheid te bereiken en aldus het gebouw tot de meest volmaakte
schoonheid te brengen. Dit overzicht, dat als een onontbeerlijke aanvulling van alle
stijlenstudie, de oorzaak aan 't licht brengt van de zuivere verhouding van de klassieke
monumenten, en even klaar de beteekenis van de triangulatuur in de samenstelling
van de gothische gebouwen doet uitkomen, eindigt met een reeks voorbeelden uit
de moderne Nederlandsche bouw- en toegepaste kunsten. De werken van Lauweriks,
De Groot, De Bazel, Berlage leveren bewijzen te over, dat het gebruik van die
eeuwenoude princiepen, tot het ontstaan van vele moderne kunstwerken hebben
bijgedragen.
Het besluit van den schrijver luidt: ‘Puissent ces quelques dessins et illustrations,
et la conclusion que presque tout le cachet si distingué de l'art hollandais moderne
est dû aux triangulations les plus largement comprises, augmenter l'intérêt et l'attention
qu'on pourrait accorder à celles-ci’. Elders (blz. 66) heeft hij er echter uitdrukkelijk
op gewezen, dat het slechts gaat om een middel: ‘Répétons ici que ces tracés ne
peuvent jamais devenir un but, doivent toujours rester un moyen, un guide. Ces tracés
ne sont rien, ne peuvent rien; il faut avoir du goût pour choisir les points nécessaires.
Ces tracés sont inertes: l'inspiration seule peut leur donner le souffle de vie’.
Zoo blijkt het ten slotte waar, dat de kunstenaar zelf de wegen zoekt en gebruikt,
die hem tot zijn doel leiden. Indien de groote architekt Berlage meetkundige stelsels
aanwendt om zijn samenstellingen tot hun volmaaktste uitdrukking te brengen, er
zijn andere, even hoogstaande bouwmeesters, die alles uitsluitend aan hun persoonlijk
gevoel voor verhoudingen overlaten en evenzoo schitterende resultaten bereikten.
Dat de methoden in kwestie in de oudheid en de middeleeuwen algemeen in gebruik
waren, heeft zeker veel bijgedragen tot de stijleenheid, die we heden nog zoo op prijs
stellen; dat ze in de toekomst nogmaals als het canevas van alle komposities zullen
worden, is niet onmogelijk, maar vooreerst nog onwaarschijnlijk. Immers, er lijkt
alleszins de eerste basis voor afwezig: eenheid in het wetenschappelijk bouwkundig
onderwijs.
August Desmet gebruikt dus regelmatig eurythmische figuren bij het composeeren.
Zulks kan overtuigend blijken uit de kapel te Berchem-Luithagen, gebouwd voor het
Carmelieten-klooster, maar zijn verbouwing van een paar arbeiderswoningen tot een
woning met atelier voor den schilder Saverys, noch het Torenhuis voor den schilder
Servaes, laten het aanwenden van de bewuste compositie-procédés erkennen,
uitgezonderd wellicht atelier en torengebouw van het huis Servaes. Het plan van
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het eerste is trouwens geheel gebonden aan grondvestingen die, aangezien nog in
goeden staat, gebruikt werden. Geen kamer van het kleine huis van Saverys is
regelmatig, wat bij een goedaangepaste meubeleering niet opvallend is, en gunstige
kamerzichten (stadszicht, stadsbeeld) of kamerbeelden niet uitsluit. Zonder stijlkunst
of bepaald regionalistische vormen te huldigen, is dit huisje toch
overleveringsarchitektuur, uitstekend aangepast aan de nieuwe gestelde eischen. Dit
komt vooral uit in de twee groote atelier-vensters in den achtergevel, en den buitentrap
met overbouwden bordis, die een heel levendig lijnenspel aan den nuchter-kalen
zijgevel geven. Méér dan een welgelukte proeve om van een hoop puinen, met een
minimum van onkosten, iets te maken, dat opvallend is door soberen eenvoud, is dit
werk niet. Hoe zelden echter kan reeds dát van een dergelijke opdracht gezegd
worden?
Blijft het huis van Saverys een kleine landsche woning, waarvan den oorsprong
overal onmiskenbaar duidelijk is, met de opdracht van den machtigen kunstschilder
Servaes voor hem te Laethem a.d. Leie een woonhuis met atelier te bouwen, had de
bouwmeester een taak die hem moest toelaten zijn bouwkundig kunstinzicht geheel
tot uiting te brengen. En dat is o.i. niet gebeurd.
Het plan is in zijn verdeeling zeker wel overzichtelijk. Gunstig is de verdeeling:
't woonhuis in 't midden, met de woon- en muziekkamer; schuin over de deur van de
woonkamer die der keuken. Links van den gang het zeer ruime atelier en geheel ten
einde rechts de slaapvertrekken en den trap naar de bovenkamers. Een blik door de
atelier-deur in den gang toont den bescheiden eenvoud van het interieur, maar tevens
de zuivere verhoudingen der nuchtere konstruktie. Maar in het geheel schijnt een
zeker gebrek aan eenheid, aan samenhang, om niet te zeggen aan symetrie.
Het uitzicht van het groote landhuis nu geeft die innerlijke verdeeling zeer duidelijk
weer: de groote vensters van woonen muziekkamer, ten Westen; naar het Zuiden de
bescheiden huiselijke vensters van de slaapvertrekken; ten Oosten de ombouwde
binnenkoer en ten Noorden de reusachtige ateliervensters. Die hoedanigheid is het,
die alvast tot nadeel van het algemeen uitzicht is gekeerd. De architekt heeft een
samenhangende eenheid opgeofferd aan het detail der onderdeelen: geen bindend
motief houdt het geheel tesamen. En dat is een gebrek, dat bij iemand met de theoriën
van Desmet nog al vreemd moet schijnen. In zijn geheel spiegelt het Torenhuis
duidelijk den zelfden geest als het huisje van Saverys: een mengeling van goed en
modern opgeloste bijzondere eischen, met een onwillekeurig opgaan in een zekere
ouderwetschheid. Daardoor schijnt het gebouw iets, dat uit verschillende perioden
stamt, maar
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bezit dan ook het, hoewel betwistbaar, voordeel van als in het landschap vergroeid
te zijn, evenals de boomen errond.
Het was een wensch van den kunstschilder aan zijn atelier een toren aangebouwd
te krijgen, vanwaar het mooie, heerlijke Leie-landschap zeer ver zou te overzien zijn.
Dat dit bouwkundig element vanzelf het domineerend akkoord van de compositie
werd, is duidelijk. En het is dan ook de mooiste en stevigste partij van het gebouw
geworden. De toren is flink konstruktief opgevat, zonder het minste streven naar
dekoratieve mooidoenerij; de steunbeeren teekenen mede het volumen en vormen
natuurlijk de zijmuren van de eenvoudige zadeldakbekroning. Uit het Noord-Westen
gezien lijkt het ateliergebouw met den aanpalenden toren, niet onaardig op een
gemoderniseerde dorpskerk, zooals er wel in Saksen en in Zwitserland door
voortreffelijke bouwmeesters werden opgericht. Wat hier geenszins als een blaam
jegens den bouwmeester dient te gelden.
Ofschoon niet bepaald opvallend, is het nu wel iets van denzelfden geest, die uit
dat deel van het Torenhuis spreekt, maar dan met bijzonder inzicht aangepast en
uitgewerkt, die ook in de kapel der Carmelieten te Luithagen tot volle ontplooiïng
is gekomen. Hier heeft de architekt met vrije hand een werk kunnen verwezenlijken,
waarin heel zijn scheppingsvermogen zich heeft kunnen uiten, hoewel binnen zeer
bescheiden perken gehouden. Hier kunnen we nu nagaan in hoever de theoriën over
eurythmische figuren werkelijk zijn toegepast, en hebben bijgedragen tot het ontstaan
van de zeer opvallende zuiverheid der verhoudingen van dezen kleinen Godstempel.
De meeste kunstenaars, kunstkenners en bijzonder gevoelige menschen kwamen
onder den indruk van het reine en eenvoudige verhoudingenspel.

VOOR de kapel werd als compositie-canevas gebruik gemaakt van den cirkel, de
meest perfekte geometrische figuur, en den gelijkzijdigen driehoek, den stabielsten
driehoek, tesamen dus wel de volmaaktste figuur voor een kerkgebouw. Bijgaande
illustraties geven in groote trekken de gebruikte methode aan. Daaruit blijkt dus, dat
dezelfde cirkel welke de breedte der kapel bepaalt, tweemaal achtereen geplaatst de
diepte ervan, een derde maal de diepte van het koor en ook de hoogte van hetzelfde
aangeeft. De cirkel in kwestie geeft ook de lijn aan van het tongewelf, dat de zoldering
der kapel uitmaakt. Het groot dekoratief paneel van Albert Servaes, voorstellende
de H. Theresia in extase, volgde den in boogvorm iets kleiner. De rondbogige
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vensters waarvan de middellijn door de kruispunten van de dooreen getrokken cirkels
wordt aangegeven, dragen mede tot het vormen van de sprekende eenheid, die het
geheel beheerscht, bij.

IN de samenstelling van den voorgevel wordt dezelfde cirkel gebruikt om de hoogte
van het sterk hellende pannengedekte dak, en in onderdeelen, om de verhoudingen
van het voorportaal aan te geven. Het uiterst eenvoudige lijnenspel van die kapel,
geheel herleid tot zuiver konstruktiviteit, doet wonder-aangenaam aan. Het lage,
voorportaal met de groote rondbogige opening, het groote vlak van den puntgevel,
alleen door de enkele steunbeeren en het in baksteen ingebouwde kruis wat
verlevendigd, is van het mooiste, dat men zien kan. En heel dit omhoog strevende
deel in verhouding tot de laag gestrekte zijgevels is van een zelden bereikte
evenwichtigheid. Zulks mag ook gezegd worden van het klokkenverhoog op den
achtergevel, waarin tot heden nog de klok ontbreekt.
Binnen staat (of stond, hierna volgt waarom) tegen de gewoonten in het altaar niet
juist in 't midden, doch een weinig naar rechts. De predikstoel, in baksteen, stond
links in 't koor. De communiebank is een eigenaardige samenstelling, waarbij baksteen
en eik voordeelig werden gebruikt; bij het deurtje, dat tot het koor toegang geeft, is
ijzer met eik gebruikt, en het lijkt een vreemd element in het koor-ensemble. Het is
wel eigenaardig, dat dit deurtje geheel afwijkt van de vormen die bij de rest van de
communiebank overheerschen, en onbegrijpelijk, dat Desmet het niet geheel in eik
ontwierp.
Een gelukkige vondst mochten wel de uitgebouwde hoeken geheeten worden, die
gelegenheid boden tot een zeer gunstige plaatsing van twaalf der staties van den
prachtigen in houtskool geteekenden kruisweg door Albert Servaes, ook voor kapel
geschapen. Er is destijds heel wat herrie gemaakt rond dit hoogstaand werk, uiting
van modern godsdienstig kunstgevoel. Niettegenstaande den krachtigen tegenstand
geboden door den Eerw. Pater Jeroom, een filosoof van beteekenis, een kenner van
al de groote mystiekers en kunstbewonderaars, alsook van vele bekende figuren uit
den katholieken kunstwereld, heeft hedendaagsche kleinzieligheid in zake voorstelling
van gewijde onderwerpen, de bovenhand gehad, en den eenigen waarlijk
diepgodsdienstigen kruisweg uit al de kerken van de Antwerpsche omgeving, werd,
op bevel van hoogerhand, verwijderd.
Met dit groot kunstwerk verloor de kapel een stuk van voornaam belang. Sindsdien
verdween ook nog het paneel van
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KAPEL TE BERCHEM-LUITHAGEN. VOORGEVEL.

PLAN VAN HET ‘TORENHUIS’.
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KAPEL TE BERCHEM-LUITHAGEN. DOORSNEDE.

KAPEL TE BERCHEM-LUITHAGEN. GRONDPLAN. (Op de helft der schaal van voorgevel en
doorsnede.)
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Servaes, waarover we daarstraks reeds repten, en dat door zijn zeer dekoratieve
opvatting een machtigen monumentalen indruk maakte. Fierens-Gevaert overschatte
misschien wel naar den vorm, maar zeker niet naar den inhoud, wanneer hij eens zei,
dat men tot de groote Italiaansche kerkdekorateurs van de 14de en 15de eeuw moet
teruggaan om een dergelijke innigheid en diepte van godsdienstig gevoel, vertolkt
te vinden in lijnen en kleuren.
Kort na den Kruisweg van Servaes, onderging de kapel een verlies, dat er bijna
aan gelijkgesteld kan worden, door de verplaatsing van den Eerw. Pater Jeroom. Met
hem verdween den kunstzinnigen en begrijpenden beschermer der kapel, die al haar
noodwendigheden geleidelijk en in den besten kunstvorm zou weten te
verwezenlijken. Sinds zijn heengaan werd het werk van August Desmet al ergerlijk
verknoeid! Het portaal, opgevat als een open voorhal, kreeg in zijn zijopeningen
groote glasramen, en den rondbogigen ingang, langs waar men de dieper gelegen
tempeldeur zich noodend zag openen, werd door een domme eiken deur afgesloten.
Het onlogische van die toegevoegde deelen valt dadelijk op bij het nagaan der
konstruktie, die er duidelijk op berekend is, ruime openingen te vertoonen. Binnen
staat de zaak nog veel slechter. Er werden drie altaren geplaatst, een reeks
heiligenbeelden en een kruisweg, alles van de meest suikerachtige St. Sulpiceriën,
waarvoor de reeds besproken hoek-uitbouwen dan nog geofferd werden. Onder dat
alles lijdt het bouwkundig koncept ontegenzeggelijk. Maar dat zulks kan en mag
geschieden zonder dat den ontwerper van zulk werk erkend en om raad gevraagd
wordt, is ergerlijk in hooge mate.
Met de kapel te Luithagen heeft August Desmet eens te meer bewezen, dat eenvoud
en schoonheid zusters zijn, die allerbest hand in hand kunnen gaan. Hij heeft daardoor
zijn werk tot een voorbeeld gemaakt, dat velen nog dienen kan. Wanneer we even
denken, dat het soort slecht schuurgebouw, thans aan den Groenen Hoek te Berchem
opgericht, voor vele lange jaren een voorloopige parochiale kerk daarstelt, dan groeit
het werk van architekt Desmet in machtige verhoudingen, en zijn beteekenis in de
zoo sterk uitbreiding nemende Antwerpsche omgeving is vooreerst niet te overzien.
Zeker, er is nog veel overlevering in de vormen van het gebouw, maar het is alles
zoo natuurlijk en van zelf sprekend uit de gebruikte materialen ontstaan, het zit alles
zoo logisch ineen, dat er haast geen bezwaar kan tegen ingebracht. Er is ongetwijfeld
nog een reusachtigen afstand tot een moderne godsdienstige architektuur als die
welke Otto Wagner met zijn kerk ‘Am Steinhof’ te Weenen (mits voorbehoud op de
detaileering), verwezenlijkte, maar alle verhouding hier in acht genomen, blijft de
kapel van Luithagen een
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bouwwerk, dat een stap in de richting eener gezonde ontwikkeling van onze
godsdienstige bouwkunst daarstelt.
Edward Leonard
De hoofdletters en zicht der kapel zijn houtsneden van architect August Desmet en
worden hier voor de eerste maal gedrukt.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

12

De Trem
SCHELT de tremschel schel schel
snelt de trem
over de helle sneeuw
let wel
het konsert van hel schel snel
vangt aan.
Verliefden wandelen in de maan
en diplomaten zingen niet
o dactylo
het gonzen van je remington
op je buro
o aristo die koud wordt als het sneeuwt
de cello klaagt
het oudje geeuwt.
Verliefden wandelen in een droom
en diplomaten treuren niet
hoor de stroom
aristo
dactylo
in de handen van de wattman
crescendo
diminuendo
en het knetteren van de troley
let wel
het konsert van hel schel snel
speelt in majeur
eilaas mineur
miniatuur
détails
partituur
op de zwarte notebalk van de rails.

Gaston Burssens.
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Gedrang. Tijdrevue in 4 bedrijven en een naspel, door Victor J.
Brunclair(1).
TOONEELKRITIEK is in Vlaanderen een liefhebberij. Vulsel voor snipperuurtjes
‘nuttig en aangenaam’.
Een recensie bij een welkdanig stuk, men mag door heel de Vlaamse theaterpers
grasduinen, blijft in de regel een uitgebreide korte inhoud met zeer subjectieve
oordeelsuiting over speeltrant en inscenering. Zeer zelden is er een poging merkbaar
om dit onderhavige stuk te situeren in zijn kultuurhistories verband met tijd en sociale
omgeving. En wordt hierin toch voorzien, dan gaat de kritieker doorgaans tewerk
als een katalogeermeester met folianten, die wel eens met overtuiging op een verkeerd
rekje worden gezet. Zo slaan we er bijv. de bespreking op na van de D-journalist,
dagblad de SCHELDE, waar hij het heeft over DE MACHT DER VROUW VAN
GEORG KAISER.
We leren daaruit dat GEORG KAISER als HERMAN TEIRLINCK voor ongeveer
4/5 jaar de kwakzalver en de fumist uithing en zich aan dezelfde domme fratsen
vergreep, maar dat hij nou met de macht der vrouw eens een proefbeetje gaf van wat
aan expressionistiese smaak hoeft te beantwoorden.
Het is natuurlik al te veel eer voor H. TEIRLINCK hem bij Kaiser te vergelijken,
en wat met voormelde ‘domme fratsen’ werd bedoeld is ofwel GAS ofwel HOLLE
WEG ERDE. De D-journalist zegt daaromtrent jammer genoeg niets. Maar het is
toch een feit, dat DE MACHT DER VROUW, fel ibseniaans en nog een brokstuk
van ontledende psychologie, waarin nu de antwerpse kritiek het prototype van Duits
expressionism ontdekt, een werk is van oude datum, en dat GAS met zijn beruchte
telegramstijl en HOLLE WEG ERDE (klownerij volgens de D-journalist) de jongste
produkten van Kaiser uitmaken, dus tiptop expressionisties zijn. Het is dus een
komiese vergissing te beweren, dat Kaiser is teruggekomen tot de ernst van het
Toneel, als we als maatstaf nemen wat de D-journalist daardoor verstaat, want DE
MACHT DER VROUW staat tot GAS en HOLLE WEG ERDE ongeveer op dezelfde
tijdsafstand en in dezelfde esthetiese verhouding als bij H. Heyermans GHETTO tot
DE WIJZE KATER.
De kritiek mist toetstenen. Haar beoefenaars zijn te eklek-

(1) Voor recht van opvoering: Goudbloemstraat, 21, Antwerpen.
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ties geschoold. Wie een bepaald credo belijdt, krijgt het verwijt exclusivism te horen.
De kritiek verkiest daarboven open veelzijdigheid. Zo kan ze overal binnen, maar
wat voornamer is, overal buiten. Andere dan strijdbare kritiek is op de ganse lijn
nutteloos. Tijdverdrijf voor bedillers en sensatiejagers. Laat ons de doelpunten in
ogenschouw nemen, die ze zich kan stellen: voor de massa denken en ze voorlichten?
Dan maakt ze zich illusies over de stand van de massasmaak of ze vulgariseert het
patrimonium van de geestelike voorwacht tot gemeengoed. Het verliest daardoor aan
diepte wat het wint aan breedte. In beide gevallen ziet de kritiek haar vermogen een
minderwaardige rol toebedelen.
De kritiek durft zich op de voorlijn wel eens in slagorde opstellen, maar de schansen
dieper het land in, liggen opgehoogd met gemeenplaatsen om de achterhoede te
dekken als het gevechtsterrein zich ongunstig verplaatst. De kritiek koketteert met
alle ultra-stromingen, maar behoudt een strikte reserve, wat betreft uit deze stromingen
richtlijnen af te leiden voor haar estheties normenstel. Want kijk, de wending die
eens door de kunst wordt ingenomen, de ontwikkelingsvormen waarin zij zich
realiseert en steeds hernieuwt, dat alles blijft voor de kritiek dode letter. Immers,
hangt met een bepaalde richting aan, en het verloopt falikant (de richting wordt door
de toonaangevers van de massasmaak gedoodverfd) dan valt het odium ook op de
kritiek, die zich ervoor heeft gespannen. En daar heb je de kompromissie. Lieveheer
nee, alles kan je van de kritiek verwachten, maar niet dat zij zich opoffert aan een
estheties dogma. Ismen worden door de kritiek beschouwd als momentane
verschijningen. Boven hun kruisvuur rijst een immanent gebod: schoonheid. Dit is
alweer, geloof ik, een variante voor gemeenplaats. Want, wardoor is schoonheid
precies levensvatbaar dan door het tijdsgehalte dat haar beïndrukt, en waaruit
geslachten kunstenaars opvolgenlik nieuwe waarden aanmunten voor kulturele
omloop? In de uitrusting ‘schoonheid’ geharnast kan men onaanvechtbaar schermen.
Het is een pantser waarop alles afstuit. Maar het wordt nooit een wapenfeit. Vage
stereotiepen van dit slag zeggen niets, want alles. De kritiek is een zeer dankbaar
bedrijf, vooral wanneer zij geen estheties vertrekpunt aanlegt. Zij kan overal
inspringen, aanranden en zonder kleerscheuren terugtreden. Dit omdat ze zich,
substantieel nooit blootgeeft.
Onaantastbaar dus, hanteert ze naar willekeur wierookvat en roskam en tussendoor
ijkt ze stempels van goede smaak. Een paar monsters van haar werkwijzen:
Een tendens? Maar zijn de akteurs geen spreektrompet voor 's schrijvers
opvattingen? Ja. Konklusie: marionetten zonder vlees en bloed. Heeft in een
soortgelijk drama, instee te betogen, de schrijver zijn held(en) overgenomen van een
reëel
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plan dan is het nog tijd om te zeggen: de typenschildering is afgekeken.
Heeft de schrijver dan geen greintje fantasie? Beweegt zich het drama tussen
realiteit en verbeelding, dan ligt de uitspraak voor de hand: vis noch vlees.
Verstoppertje spelen achter dergelijke redeneertrukjes is voor de kritiek steeds
een behagelik spel geweest, om nooit haar schuilhoek te moeten verlaten. Niets loont
meer dan met gladde virtuoziteit stukken van waarde kelderen op grond van een
leuke zeg of een ‘vondst’. De goede gemeente staat paf, maar er wordt niets ter
motivering aangevoerd. ‘Spoken’ is een pessimisties stuk. Gebrek aan levensgeloof.
Dus voor onze tijd die immers in het teken der opstanding staat, waardeloos. Komt
een auteur, die zijn held eventjes dwepen doet en die is aanstonds een onmogelike
idealist en een onervaren hemelklimmer, die met een brekebeen neertuimelt van de
Jacobsladder. Met ieder stuk verlegt ook de kritiek haar stellingen (de gemeenplaatsen
blijven: nooduitgang bij paniekstemming), en dit liefst naar de antipode van 's
schrijvers belijdenis. Door de tegenstelling ietwat toe te spitsen, duikt wel ras een
punt op dat betwistbaar lijkt. Averechts ontleden en je bent er.
Zin voor vinding, goedkope syllogismen, waarvan de slotsom zwaarwichtig wordt
beklemtoond en de gelegenheidstitel ‘parodoks’ krijgt als de praemisse een dwaling
of een banale kenspreuk inhoudt, et le tour est joué. Gochelaars vreten vuur en leggen
eieren.
De middelmaatkritiek van onze gewesten, doet onder geen enkel voorwendsel
afstand van bepaalde stelregels, waaraan een stuk dient te beantwoorden. Blijft het
ten overstaan van deze programpunten niet in gebreke, dan is het berechtigd, misschien
wel eens een meesterwerk te worden. Zondigt het tegen dit stelletje esthetiese
vooroordelen, dan zijn nog altijd die goede toneelisten present, om uit het stuk te
halen wat er uit te halen was. En de prijsuitdeling met grote onderscheiding of met
vrucht neemt aanvang. Deze aksiomas zijn aldus te rangschikken:
1. Psychologiese: de karaktertekening is tot op het einde vol te houden. Het
zielkundig verloop moet overgaan van oorzaak tot gevolg. Gebeurt dit niet dan is de
handeling onaannemelik. Anders gezegd: het begripsvermogen van de aanschouwer
mag niet verstoord worden. De auteur dient alles te weten en bevattelik voor te
schotelen. Hij levert zowat de proef op de psychologiese som. Eeen opvatting, die
lijnrecht uit de burgerlike treurspelen van de naromantiek vóór het naturalism is
overgenomen. Zij springt in 't water, want hij heeft haar bezoedeld (dat is nog geen
reden, beweert de filister die sociaal breedgeestig denkt) en verlaten (ah, dat verandert
de zaak, besluit onze zegsman. Nou versta ik het: zij kan haar schande niet overleven.
Dat was een zeer aandoenlik stuk).
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Toneel was toenmaals het bewerken van een geval. En waar zulk een klein stramien
op het getouw stond, was het natuurlik nodig het rag uit te spinnen, tot in zijn
fijnnervigste vezels. De handeling mocht zich verwikkelen, maar moest zich
ontknopen. Is het niet begrijpelik dat dadelik resepten opdoken voor toneel zoals
voor kookkunst en dat massaproduktie op zulk eenvormig schema weldra een hinder
werd om het toneel naar ander oogmerken op te stuwen.
2. Klimaks: Zal ie z'n liefje afzoenen en de wuftelinge volgen in haar boudoir?
Zal de avonturierster met het koude hart onder de gloed van zijn liefde ontdooien,
bekeerlinge worden en berouw betonen?
Spanning op 't toneel die steeds stijgt naarmate de situaties zich ontrollen, moest
voor stuiverlektuur niet onderdoen. Op situaties, die boeien, is de kritieker zeer
gesteld. Ook wordt hij terecht de man van de situatie genoemd.
3. Toneelschrijven is tewerkgaan als met een puzzle of een bouwdoos. De gebinten,
net als de fundamenten moeten evenwichtig elkaar schragen. Er zijn raakpunten
tussen de techniese struktuur bij de oude Grieken en bij H. Bataille. Hmmm. Bataille
dankt zijn sukses aan zijn vaardigheid in het ontwarren van een dooreengeworpen
zenuwkluwen (doorgaans de anymaliese erotiek van overspelige dametjes), en worden
de oude Grieken precies niet voor hol en deklamatories uitgekreten, omdat hun helden
anders geaktiveerd worden dan door touwtjestheater? Ontkent dit een technies
richtsnoer bij de oude Grieken? Helemaal niet. Het is alleen maar opgezet
overeenkomstig de tijdgeest en daardoor bewogen dramatiek. Eenvormige faktuur
voor al wat toneel heet, doorheen alle tijden, zou ongeveer leiden tot hybrydiese
mengstijlen in Plankenland zoals we die ook in de architektuur ontmoeten:
Kathedralen in baksteengothiek, Stations in Renaissancestijl. Zulke scheppingen
kunnen waarachtig, zuiver vakkundig gesproken, drommels stevig en hecht in mekaar
zitten, maar blijven estheties een ketterij. De toneeltechniek wijzigt zich in nauwe
samenhang met haar dramatiese inhoud. En om bij de geliefde vergelijking met de
architektuur te blijven: de bouwmeester concipieert het plan, een doodgewoon
aannemer voert het uit. Valt de bouw in duigen, dan kan dit liggen aan een defekt in
het ontwerp, maar ook aan materiaalgebruik. Wordt door een aannemer een
steenkompleks opgetrokken, dan heeft hij misschien het recht, dit KERK te noemen
en het zal zeer potig op zijn basis rusten, maar als de bouwmeester langswandelt
bestaat er kans dat hij zijn esthetiese zin gekneusd voelt, omdat hij streeft naar stijl.
Slagers en stukken die technies ineenraderen als een mekaniek, staan ambachtelik
sterk, maar kunnen niet altoos in evenredige verhouding aan het stijlgevoel voldoen.
Het is dus een stuk uitsluitelik afhankelik te maken van zijn techniese
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vaardigheid. Wie dat wel doet, noemt in één adem P. Veber en de Bouhelier, de Curel
en Crommelynck voor Frankrijk, en Sternheim en Kaiser voor Duitsland, alhoewel
deze auteurs zich estheties als tegenvoeters verhouden. Een stukkenmaker staat tot
een dramaturg als een rijmelaar tot een rasdichter. En er zit meer ars poetica in het
gestamel van een rasdichter dan in de bloemige welsprekendheid van een rijmelaar.
Ook zo voor Toneel. Techniek is daar een zeer bijbehorig element, dat dienstig wordt
gesteld in samenhang met de innerlike gang van 't spektakel, en niet een factor die
deze gang in zijn fazen bepaalt. Bij de innerlike ontlading van gevoelens in de
wezensgrond van een bepaald dramaheld, is de techniese tegenwaarde als zuiver
stemmingsmiddel aan te passen. Blijft het stemmingsmiddel dominant en wordt het
niet door psychiese spankracht, die achter het onmiddellijk opties gebeuren werkzaam
is, verwekt, dan bereikt men hoogstens surrogaatkunst. Een voorval op de planken,
dient het eindpunt te zijn waar de latente gevoelens van de voorgestelde typen tot
aktie openbarsten. Drama, in zijn hoogste uiting is onmiddellike beeldvorming binnen
de kreits van het aanschouwelike, voor innerlik, of bovenzinnelik gebeuren.
Men zal dus een verkeerd spoor platlopen, als men in het drama kausaal
aangeschakelde feitenreeksen naspeurt. Een personnage van I behoeft niet noodzakelik
in III nog present te zeggen. Hij kan verloren vallen, als hij de geestelike kurve maar
hielp aanstippelen. Komt hij zuiver episodies in III terug, dan wordt in de hoger
aangehaalde situatiekunst vervallen, en dan heeft inderdaad de auteur alle
mogelikheden voor de hand: intrigue en epiloog inbegrepen. En de kritiek, die een
stuk toch beschouwt als een gegeven, waarvoor een dramatiese oplossing is uit te
denken, heeft weer haar gading, en kan naar believen lauweren of neerhalen met als
kriteria: goede smaak en waarschijnlikheid.
Na deze aanloop open ik mijn pleidooi voor ‘GEDRANG’.
Het is geen offer aan heersend snobism en maakt geen aanspraak op een etiket.
De kunstkritiek krijgt algehele volmacht voor de rubricering. Formuulgochelaars
kunnen voornaam en plechtstatig aan waaghalzerij doen. Wat ik heb beoogd: een
tijdspiegel, die van de hedendaagse intellektuele en geestelike verwildering een
afglans wéérkaatst en de levenshouding van Geest daar tegenover. Is Geest in te
spannen voor de hervorming van maatschappijverschijnselen? Kan de aloude droom
Utopia zich aards omzetten? Zal de weergeboorte van onze geslagen landen herrijzen
uit een sociologies experiment of uit een religieuse opstanding? Of zal Geest, uit
heimwee-betrachting naar het onvervulbare, in waanzin verdwazen?
Ik hoor zeggen: vraagpunten voor een staathuishoudkundige verhandeling of een
apologeties betoog. Een ogenblik. Zijn
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het beschouwingen in abstracto, dan is de opwerping juist. Maar als deze
beschouwingen toneelmatige konkreetwording zijn, als iedere ‘speculatio’ een
realistiese of symboliese tegenwaarde krijgt, als, liever andersom de aangebrachte
realistiese of symboliese motieven deze ‘speculatio’ wekken, dan heeft het Toneel
een groote rol, zijn rol heroverd: de tijdssimptomen ontleden en een partituur schrijven
voor toekomstmuziek. Dit tweeledig oogmerk jaagt GEDRANG na.
Het gegeven neemt aanvang in plattegrondsrealistiek. Gunnar, een jong idealist,
die de wereld regenereren wil, wordt door Toxon, een grootindustrieel aanzocht door
sensatienieuws de valutastand kunstmatig op te drijven, de nationale munt dus te
ontwaarden om zijn door speculatieve misslag bedreigd fortuin te handhaven. Gunnar
weigert zich tot persreptiel te verlagen, en nadat Toxon wraak nam door broodroof
daalt hij in de straat met Toxon's dochter Miriam, die door het hervormingsideaal
werd begeesterd.
II. In Mikado-bar krijgen we een optocht van parasieten en verschoppelingen. Na
de intrede van Gunnar en Ottokar, een vriend, die zijn geestelike tegenpool is, wordt
in het licht van de vorige episodiese voorvallen, de bodem van het konflikt gelegd.
Gunnar tomeloos idealisties, Ottokar door skepsis ten overstaan van alle
maatschappelike hervormingen tot desperado ontgocheld.
III. De situatie Gunnar-Miriam, die in I werd aangezet, wordt niet tot een iddylies
slot doorgedreven. Miriam sneeft tijdens een relletje en Gunnar maakt haar door dit
verscheiden tot zijn geliefde. Haar holokaust voor zijn ideaal maakt dit ideaal voor
hem dubbel heilig. Het bewind is omgeworpen, en de tonelen die nu rond het
tweemanschap Gunnar-Ottokar wentelen, brengen de praktiese realisering van het
hervormingsideaal in voeling met het menselik geweten. Havelozen staan rond het
vuur (de verzinneliking van geloof) en naarmate het gebeuren daarrond op het
chimeriese en onvervulbare van Gunnar's idealen uitloopt, belicht dit de
stemmingsbeelden met harmoniese kleurvlakken. Nadat de Brilleman, inkarnatie der
ontgocheling, die berust in de broosheid van haar waan en de Werver, inkarnatie van
machtsbegeren, rondgang hielden, en de havelozen hun volgelingen worden, dooft
het vuur en Gunnar aanroept de Madona, zich over zijn zielenood te ontfermen.
IV. Het tweemanschap Gunnar en Ottokar heeft dus één affiniteit: ontgocheling.
Zo gaan zij hun weg. Moeizaam door sterrenloze nacht. Aan de laatste lantaarn van
het bergpad beland, staan ze voor een tweesprong. Als het daagt, volgen beiden de
neervaart van het licht en scheiden onbewust. Gunnar gaat naar de abdij, Ottokar
naar het gekkenhuis. Zo zet de tegenstelling, die in kiem bij hen aanwezig was, zich
door. Gunnar zal van deze wereld afsterven en in bespiegelingen het
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goddelik arkanum trachten te vinden. Ottokar mist een mystiek tegenwicht om uit
zijn ontgocheling nieuw heil te bereiden en verkiest het gruwzaam gekkenhuis boven
de nog gruwzamer samenleving, die hij afzwoer.
Slottoneel is het metaphysies kulminatiepunt waar de wegen uiteenwijken: Gunnar
stilt zijn smart in godsbetrachten en Ottokar komt tot pantheistiese waanzin.
Het doek sluit met de angstvraag zonder antwoord welke weg de ware was: de
lafenis met godendrank of het koen gebaar dat prosit klinkt bij het zuipen van de
wilde kervel.
Jan., 1923.
Victor J. Brunclair.

Dramatis personae:
Toxon, grootindustrieel; Jaap, boekhouder; Van Kranendam; Gunnar Smart, reporter; Miriam,
Toxon's dochter; Pilbitz, wisselagent; Riri, naaktdanseres; Ottokar, Gunnar's vriend; Bobby,
reserveofficier; Tribol, breukmeester; 1e Man en 2e Man; 1e Minnaar en 2e Minnaar; de
Vrouw; de Brilleman; Jurist; Gigolo; de Werver; Nummer 109, Nummer 241, Nummer 151
(drie gekken); Waker I en Waker II; een Broeder; een Knecht; een Sekretaris; de
Hoofdkommissaris en Schabletters; Havelozen; Klaagkoor.

Bedrijf I: speelt bij Toxon.
Bedrijf II: de naaktdans van Riri (hoogstsensationneel).
Bedrijf III: speelt op straat.
Bebrijf IV: speelt in 't gebergte.

Toxon praat met ondergeschikten zeer afgebeten. Waar hij berekenen moet wordt
zijn stem pluimstrijkerig. Hoe hij zich ook voordoet, hij behoudt het onbeschaafd
cynism van de self made man, die omhoog viel.
Gunnar heeft de dweepzuchtige aandrift van de storm en drang jeugd. Bij de minste
stoot met de realiteit, kantelt zijn idealism om.
Ottokar is de levensmoee dandy, afzijdig van alle sociologiese leerstellingen of
literatuur, wier ondoelmatigheid en hersenschimmigheid hij ongenadig over de hekel
haalt. Hij vervalt ondanks zijn geestelike elukubraties, nooit in het
koddig-extravagante. Wat hij aan aforismen opdist wordt zonder effektbejag
vooruitgesteld, voor de mond weg.
De speeltrant moet van alle gezwollen pathos vreemd blijven, ook en vooral in de
gedeelten die de toneelkritiek natuurlik deklamatories zal vinden.
Bedrijf II (het barmidden) dient gesitueerd in zijn weeë laag bij de grondsheid.
De lolletjes die daarin voorkomen zijn niet berekend op de prikkelbaarheid der
lachspieren. Er zal niettemin misschien wel
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met het ganse stuk gelachen worden. Echter: geen charge. Zoals in alle behoorlike
bars geschiedt sigarettenroken ad libitum.
In bedrijf III wordt de handeling, die bij uitstek een innerlike is, en niet verwart
in een net van situaties of een kausale keten van gebeurtenissen zoals ‘theater’ heet
te zijn, verlegt uit de realiteit naar een verbeeldingsplan. De schilderachtige typen
krijgen stilaan hun symbolies affekt. Dit zet in met het optreden van de Brilleman.
Hij draagt een wijde mantel met het suikerbroodvormig hoofddeksel van de astrologen.
van natuurgetrouw wordt het spel tans expressief. In hoofdzaak: mime en gebaar als
voertuig voor de uitdrukskracht van het woord. De zegging is niet alles. Breken met
de gangbare opvatting, dat gebaar en mime dekoratieve onderlijningen zijn voor het
woord, dat in de hoogte gaat als een prijsduif, met het plasties gebaar van hem, die
oplaat. Hier dient de werking van woord, grime en gebaar simultaan de
gewaarwordingen naar buiten te keren. Geen gebaar, geen gelaatstrek of het moet
psychies gemotieveerd worden.
De braserobelichting kan in sirkelsektors gesch eden: ieder toneel met
overeenkomstige sektor en dito kleur. De huizenrij daarachter blijft egaal grauw.
Zodra het toneel gespeeld, valt overeenstemmende sektor in duister en de spelers
kunnen exit.
Te beachten in IV: de lichtkegel van lantaarn mag niet uitstralen tot in de zaal, die
egypties donker moet blijven. Onder geen voorwendsel mag het dekor van IV, voor
zonsopgang zichtbaar worden, zelfs niet ‘te raden zijn’. Dus lichten gedoofd op de
engelenbak.
V.J.B.
N.B. - Een toneel is geen schavot. Geen dalend doek, dat het spektakel afsnijdt, maar
een gordijn dat er stil op toevalt.

1e Bedrijf.
(Toxon aan buro in clubzetel, midden. Streng vertrek. Donker behang. Eiken meubelen,
simili-Smyrna tapijt. Twee clubzetels in het vertrek geplaatst. Toxon, ongeveer 50, de
opgewerkte mindere man, vulgair gezicht, iets diklijvig, afgebeten diktie, die soms ronder
wordt als hij joviaal doet. Niets opzichtige plunje, eer sletig.)

Tafereel I.
Toxon - Boekhouder.

TOXON
(aan telefoon):

Dadelik ja... hierheen... Gunnar Smart ja... Begrepen?... Smart... Nou ajuus.
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(Haakt aan)

. Jaap, hoeveel beloopt het inkassa pond sterling?
(Jaap slaat boek op en sijfert)

. Snel wat man. Mijn tijd is gemeten.
(Poos. Toxon trommelt zenuwachtig op buro. Vliegt uit)

. Jawel. Haast je langzaam. Air connu.
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Bedienden. Te mooi zo'n woord. Georganiseerde lediggang ja.
JAAP
(onthutst, dan onderdanig):

Ik ging de optelling juist afsluiten. Hebt u me doen schrikken. Nou mot ik ze weer
overmaken.
TOXON:

Stik vent, waar is de rekenmasjiene?
JAAP:

Kan ik toch niet bestendig met me omdragen.
TOXON
(lacht bij het idee):

Dat zou je nochtans lang niet zo kwaad staan. Met een mooie halsketting. Net een
schapulier of een talisman
(schatert met z'n eigen grappigheid waarin hij lol heeft).

JAAP:

Plus minus 150 mille...
TOXON:

Alle donders. 150 mille. Dat is, laat 's kijken... Met een koersverschil van... Nee dat
is te veel. Ik heb het die Pilbitz nog zo gezeid. Zo'n waaghals. Zo'n gelukzoeker.
Natuurlik doet dat kreng er een zaakie aan. Niemand mag je nog vertrouwen. Jaap,
nee niemand.
(Plots).

Maar wat klets ik met jou. Marsj, hoepel op.
JAAP
(lichtelik ironies):

Uw dienaar.
TOXON:

Ruk uit.
(Jaap af. Toxon loopt over en weer. Kauwt op een sigaar. Wil iemand opschellen. Bezint zich.
Jonkheer van Kranendam op. Een doorgetobd nobiljon, schraal en boonstakerig, heertje op
jaren, verlopen. Praat onuitstaanbaar geaffekteerd.)
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Tafereel II.
Toxon - Van Kranendam.

V. KRAN.:

Bonjour.
(Stilte).

U loopt te ijsberen?
TOXON:

Goeie middag aristo.
V. KRAN.:

Druk in de weer?
TOXON:

Laat me uitbroeden. Jij bent een kuiken.
V. KRAN.:

Charmante stemming.
TOXON:

150 mille...
V. KRAN.:

Wat?
TOXON:

Kersepitten, aristo, kersepitten.
V. KRAN.:

Ik heb een schitterende koop voor u.
TOXON:

Zo? Schilderij natuurlik. Op voorhand dank. Mijn huis lijkt nou al een
miniatuurmuzeum.
V. KRAN.:

Mis. Gladmis. 'n Rariteit van onschatbare waarde.
TOXON:

Permitteert. Laat me lachen. Onschatbare waarde. Net iets voor jou. En hoe komt
een Cresus als jij in 't bezit van een voorwerp van onschatbare waarde?
V. KRAN.:

Of u nou gekscheert of niet. Het is een unicum. Trouwens een deskundig onderzoek
heeft het uitgewezen.
TOXON:

Laat horen.
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V. KRAN.:

Een haarlok van Catharina de Medicis.
TOXON:

Allemachtig... Een haarlok van... van Catharina de Medicis. Waarom geen melktand
van Napoleon? Maar je bent aan een verkeerd adres, adelborst. Met dat spul mot je
bij de kapper wezen... Posticheur.
V. KRAN.:

't Is wel te merken, dat u een leek is in oudheidkunde. Afgedaan. Zand daarover. Aan
liefhebbers ontbreekt het niet. Ik dacht er u 'n genoegen mee te doen.
(Naar telefoon).

Mag ik Vrielandt en Co. effen opschellen?
TOXON:

Wat mot jij bij m'n konkurrent?
V. KRAN.:

Doodgewoon, de man had er zo'n zin in dat...
TOXON:

Vrielandt zou de haarlok wegkapen? Nou maar dan heeft ie zonder de waard gerekend.
Van Kranendam noteer de bestelling: Toxon koopt de hele chignon van Catharina
de Medicis.
V. KRAN.:

U maakt malligheid. De haarlok in kwestie is alles wat van deze grote Franse figuur
nog vindbaar is. Het wordt bewaard in een kostelik gedreven schrijn met
parelmoerbekleedsel en edelstenen. Eén schittering.
TOXON:

Reusachig mooi, zeg. Hoeveel?
V. KRAN.:

12.000 pop.
TOXON:

Kristus!
V. KRAN.:

Heus een buitenkans.
TOXON:

't Is goed. Breng het spul straks hier dat ik het monster. In ruil schrijf ik een chek.
V. KRAN.:

Ah, ik wist wel dat uw goede smaak de bovenhand zou halen. Heus al kunstkenners
zullen u benijden.
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TOXON
(vette lach):

En Vrielandt zal sip kijken. Zo'n nijdas.
V. KRAN.:

Is Miriam zichtbaar?
TOXON:

Nee sater.
V. KRAN.:

Wat jammer.
TOXON:

Wel kijk me zo'n minnaar 'ns an. Wat een sentiment kerel. Jeugdvlees hé, dat doet
je lekkerbekken.
V. KRAN.
(hoogborstig):

Heus m'n waarde Toxon, laat alle ironie hier varen. Ik verdraag wel een mop, maar
als het hierover gaat... Nee, met de hand op het hart... het grieft me...
TOXON:

Tatata, 't is uit met smoessies. Je weet Van Kranendam, dat ik Miriam graag tot een
stand heffen zou, waarin haar aangeboren zielenadel zich zou kunnen uitleven.
V. KRAN.:

En u Toxon zou hoeven te weten, dat een edelman door hoger gevoelens bewogen
wordt als hij spijts het heersende castebegrip een mésaillance aangaat, omdat het
geluk van die hij verafgoodt hem dierbaar is.
TOXON:

Mooi gedraaid zeg zo'n tirade. Hij mot verzen schrijven. Na, al wat je met daar opdist
kan waar wezen. Ik

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

23
bekijk het geval echter nuchter en pozitief. Voor wat hoort wat. Jij huwt m'n dochter.
In ruil voor jouw titel krijg jij komtanten. Je ziet ik ben een eerlik man.
V. KRAN.
(is zeer gekrenkt en nerveus).

TOXON:

Pas op man, je rotting bibbert als een onheil.
V. KRAN.
(terzij):

Zo'n plebeër.
TOXON:

Sinjeur, ik groet u.
V. KRAN.:

Bonjour
(aan de deur loopt hij op G. Smart. Wijkt uit. Beide groeten. Af. G. Smart een jongmens met
energiek dwepersgezicht).

Tafereel III.
Toxon - Smart.

SMART:

U liet me ontbieden?
TOXON:

Ik? O ja... Gunnar Smart van de ‘Beursberichten’. Aangenaam. Ga zitten.
SMART:

Waaraan dank ik...
TOXON:

Vooraleer ik van wal steek, jonge man. Proficiat, voor uw dageliks overzicht. U
situeert de dingen met een schranderheid, met een kennis van zaken, die een financier
van oudere datum bewondering afdwingt. Daarbij uw kernige, bondige stijl. Heus,
u schrijft merkwaardig vlot en, ja waarachtig, u is ekonomies zeer beslagen.
SMART:

Nu ja, je bent kopijleverancier à rato van 2 kolommen per dag of je bent het niet.
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TOXON:

Daar merk ik het al. Vals bescheiden. Maar geloof me, uw rubrieken zijn
buitengemeen doordacht.
SMART:

Natuurlik: zij vragen me ook een heel half uur tijds. In ieder geval zeer vereerd
mijnheer Toxon. Zeer vereerd.
TOXON:

Alleen. Er is één geschilpunt.
SMART:

Zo?
TOXON:

Ja uw laatste hoofdartikel schijnt erop te duiden dat u de stijging van onze munt
steeds crescendo voorziet.
SMART:

Inderdaad, dat ligt voor de hand.
TOXON:

En waaraan schrijft u die opwaartse beweging toe?
SMART:

Hoor ik u dat vragen, u Toxon de grootfinancier? De meest onervaren beginneling
zou het u betoogen. De oogst, die rijk is dit jaar, staat juist in de schoven. Voorheen
was de toevoer van uitheemse produkten zeer aanzienlik en door de dekking van
deze aankopen op de vreemde marten werd de nationale munt omneergedrukt. Nu
is de toevoer geschorst. De terugslag doet zich gevoelen. Die stelselmatige
ontwaarding van ons geld moet ophouden.
TOXON:

Hm... Hm...
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SMART:

Vooral omdat op deze bodem een zeer nijverig volk woont.
TOXON:

U zei daar dat de oogst tip top is. Weet u dan niet dat in sommige streken de halve
voortbrengst door hagelslag werd vernield?
SMART:

Dit fait divers heb ik nergens gelezen.
TOXON:

Kijk, u bent van de krant en weet niet wat erin staat. Ziet u wel. En dan stelt u de
dingen voor net of de krizis is van de lucht. Begocheling mijn waarde. De ekonomiese
status van ons land is zeer ontvricht. Ja, het is pijnlik dat we dit moeten vaststellen,
want alle wensen we zohaast mogelik weer huizen op te trekken waar ruïnen liggen.
Maar feiten zijn feiten.
SMART:

Tastbare gegevens zijn er niet om er een daling van ons geld uit af te leiden.
TOXON:

Maar in Godsnaam wie volgt in dezen toch methodiek. Dat valt verkeerd uit.
SMART:

Meent u?
TOXON:

Dit vraagstuk is niet wiskundig op te lossen. Waardoor ontstaan beurstendensen?
Wordt de koopkracht van onze munt bepaald door 's lands behoeften meent u.
(Poos).

Wie dat gelooft is te naïef om los te lopen.
SMART:

Pardon, wie anders denkt moest men achter de tralies zetten.
TOXON:

Hé, dat is koen gesproken. Maar ik zei u reeds: feiten zijn feiten. Met goede
voornemens en platoniese wensen schiet je niet op.
SMART:

Met zwendel evenmin.
TOXON:

Onbekookte praat. Jong. Jong. De schikgodin van ons leven, manlief dat is de Valuta.
De verpersoonliking van alle ongewisheden. Om beurten fee en feeks op een
tovertombola. Gaat het je voor de wind, dan ben je haar geleider in de duizeldans en
haar glimlach is van goud, 24 karaat. onvervalst. Keert de kans, dan holt ze je als
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een dolle maagd voorbij en je wentelt verloren in de draaikolk, die ze deed opwarrelen
langs haar pad.
SMART:

Was ik dokter, ik schreef u Deauville voor. Bij het baccarat zou u mooi figuur slaan.
TOXON:

Ik heb nog nooit in mijn leven gespeeld. Daar zal ik me wel voor wachten. 't Is
aftruggelarij op grote schaal. En dan, ik sta op mijn fatsoen.
SMART:

Daar twijfelt natuurlik geen sterveling aan.
TOXON:

U zit me warempel voor de gek te houden.
SMART:

Dat beeldt u zich maar in.
TOXON:

Nu dan. Komt de winst die ik in mijn ondernemingen opstrijk niet ten goede aan de
nationale rijkdom? Waaruit bestaat de welstand van een land en wat is de graadmeter
van zijn internationaal krediet? Het zaken-
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cijfer van zijn nijveraars en kooplui, het bankwezen niet te vergeten. Daalt dit cijfer
dan verarmt de staat in rechtstreekse verhouding. Is dit klaar?
SMART:

Kristal meneer Toxon, kristal. Maar deze vereenzelviging van privaatbezit en nationaal
belang dunkt me gewaagd. Immers er is een keerzijde aan de medalje die ik me
veroorloof u voor te houden. Uw boni komt niet ten goede aan de algemeenheid.
Waardoor verhoogd de levensstandaard? Waarom breekt staking na staking uit? Wat
u daarbij als staat afschildert, is een vermolmd idool.
TOXON:

Staking, staking. Niksnutten en klaplopers. Kijk 'ns hier jongmens. Voor 5 jaar liep
ik op m'n tandvlees langs de haven. De kasseien zijn hard om kauwen, mag u geloven.
En kijk nou. Onverpoosd heb ik gevroet, berekend, alles blootgegeven, op Gods
genade gedreven, maar eindelijk heeft de fortuin me bedacht. Ja zonder risico wint
je geen stuiver. Maar alles ligt in je gesternte.
SMART:

U hebt zin voor mystiek.
TOXON:

Kan zijn. Maar nou zit ik er boven op. Ja bovenop. Dat is veel gezeid. Eerlik bekend,
ik zit in nesten. Maar u Smart, met al uw aanleg, u zult me uit de steeg halen. Kijk,
nou kunnen we weer bij ons onderwerp aanknopen. Waartoe al dat gezanik en die
bespiegelingen. Brengt geen aarde aan de dijk. Ik houd van de man, die onmiddellik
zijn slag slaat als de gelegenheid zich aan hem voordoet. De man die mikt en raakt.
Is u bereid me te helpen?
SMART:

Ik ben reporter en kan u binnen de perken van dit amt ten dienst staan.
TOXON:

Mooi zo. Nou praat u redelik. Ziehier de toestand: mijn zaakgelastigde heeft een
flater begaan. Benul van zaken? Dankjewel. Voor drie maand heeft hij al mijn baar
geld belegd in pond sterling, termijnrekening die morgen vervalt. Zijn koopprijs is
echter aanzienlik hoger dan de aktuele waarde van die vreemde valuta.
SMART:

Een dakpan?
TOXON:

Ja maar het kwaad kan verholpen. Dat hangt enkel van u af.
SMART:

Ik ben geen tovenaar.
TOXON:

Hoeft u niet te wezen. Maar u hebt toch fantazij.
SMART:
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Daar schiet je in huishoudelike kwesties nogal mee op. Kom.
TOXON:

Stel me nou niet te leur. En uw doorzicht dan?
SMART:

Totaal blindgeslagen.
TOXON:

Nu dan, ik ga het u zeggen. De eerste editie van uw blad brengt morgen
sensatienieuws.
SMART:

Zo, de hoofdredakteur heeft me niks gezeid.
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TOXON:

Natuurlik. De brave man weet er nog niks van.
SMART:

U is paradoksaal. Ik raak er niet uit wijs.
TOXON:

U zult dit sensatienieuws in de wereld zenden.
SMART:

Ik?
TOXON:

U schrijft: de legerbegroting is met twee of drie miljard verhoogd. Is de minister van
landsverdediging de kluts kwijt, nou we zo in de pinarie zitten? of ‘De syndicaten
besluiten tot algemene werkstaking’. Maar om de drommel, u bent toch vakman of
mot ik u de pap nou helemaal voorschotelen?
SMART:

Maar dat opzet verbergt bedrog.
TOXON:

Inderdaad. Maar in de avenduitgaaf herroept u het. Waarde lezers: een kwakkel.
Tussen de twee edities in breng ik m'n ponden aan de man. Aan koopprijs. Let wel
ik eis geen meerwaarde. Ik ben dus geen profiteur.
SMART:

Edelmoedig voorwaar. U wilt dus, kort en goed een beurspaniek verwekken?
TOXON:

Wat al grootspraak. Beurspaniek. U doet me schrikken. Ik verwek doodgewoon een
beurstendens. Zo gebeurt het trouwens in de meeste gevallen. We praten er onder
ambtsbroeders zo vaak over. De kranten zijn daar om in nette stijl de factoren kenbaar
te maken. Om dat toe te schrijven aan staatkundige of ekonomiese oorzaken. Vlak
naast de kwestie natuurlik.
SMART:

Wat u me voorstelt is zo gemeen, zo ploertig. Maar dan is heel die schaar statige
geldmagnaten een bende schuimers en fortuinjagers.
TOXON:

Inflatie heeft haar voordelen, vriend.
SMART:

Nu wordt me veel klaar. Tot zulk een maneuver leen ik me nooit.
TOXON:

Dat woord slikt u weer gauw terug in. Het spreekt van zelf dat ik u niet om een dienst
verzoek. Salaris mag u zelf bepalen.
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SMART:

Omkoperij dus?
TOXON:

Malle vent. Loon naar werken. Neem alles niet zo tragies op, sla toe, komaan.
SMART:

Nooit!
TOXON:

U is vies gevallen.
SMART:

Grootnijveraar Toxon, aandeelhouder van een trits vennootschappen, geldwolf ik
heb de bodem van je ziel doorschouwd. Welhoe, die schaar bezitters die ik alle mooie
inzichten voor het verrijken van de volkswelvaart en de leniging van de nood heb
toegedicht, bestaat in de grond uit een bende wisselaars die geld ronselen uit woeker
en loense negotie. Ze houden dus de maatschappelike wonden open, ze buiten de
ellende uit en in de gegeven omstandigheden is iedere winst die ze opstrijken roof...
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TOXON:

Maar stommeling. Je praat als die pedante staathuishoudkundige van ‘Het Kapitaal’.
Die schijngeleerde Marx. Oh, zulke lektuur moest in de ban geslagen worden, men
moest ze de jongelui verbieden, net als andere pornografie.
SMART:

Maar ik klaag die zwendel aan.
TOXON:

Jawel, naar de andere zijde der barrikade. Gezel, heb je geen rolletje pruimtabak?
SMART:

De ware factoren van ons verval komen aan 't licht.
TOXON:

Maar denk toch na, schrandere bol. Geen mens zal naar je prietpraat luisteren. Ik ben
vereeremerkt met een vracht ridderorden manlief. Een hele blikslagerswinkel vol.
Allo komaan, wat vermag je daartegen?
SMART:

Ik dans niet mee in de sarabande rond het gouden kalf.
TOXON:

Dan zal je zelf een kalf blijven. En van dansen gesproken. Doe het liever in een
deugdzame gelegenheid. Je mot met me meekomen. Heus ik meen het warempel
goed met je. Je moet nog wat ontgroend worden. Daarom kom vanavend mee naar
‘Mikado’ Le nu classique. Fijn.
SMART:

Dring niet aan.
TOXON:

Drommels ik heb geen sukses. Maar dwarskop toch je verkijkt een reuzekans. Zie
dat nou met z'n geluk spelen. Je vergooit heel je toekomst, broekvent. Je mag me
vragen al wat je wil. Het direktoraat in een van mijn nijverheden. Wacht, je doet
zeker aan esthetiek. Ja kunst vervrolikt het leven, dat al zo droef is. Ik geef je een
vorstelik geschenk, toe nou, de haarlok van Catharina de Medicis. Jij hebt goede
smaak en ik geef er geen lor om.
(Miriam op. Jonge dame, smaakvol maar niet opzichtig gekleed.)

Tafereel IV.
Toxon - Smart - Miriam.
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TOXON:

Een godsgezant. Eeven voorstellen. Mr. Smart reporter, mijn dochter Miriam, een
wonderkind. Tenniskampioen voor dit jaar en klaviervirtuoos. Ha, de modernste
dingen, hoor... Leoncavallo, de Bussy en tango's mijn waarde. Met een
vingervaardigheid waar mijn daktilo het voor aflegt.
MIRIAM:

Mijnheer Smart is een oud bekende.
SMART
(met droeve spot):

Inderdaad... de fancy fair.
TOXON:

Hé.
MIRIAM:

Welja, het verslag...
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TOXON:

O ja, mejuffer Toxon droeg een verrukkelik zijden japon... Van hem.
(Schel).

Wat nou.
(Telefoon).

Allo... wie Pilbitz... om te konfereren. Zo dadelik. Laat hem wachten in het
spreeksalon.
(Haakt aan).

Die satanse buitjager, zo iemand het vel van de benen stropen. Als ik bedenk dat...
Een moment, niet waar?...
SMART:

Dus tot mijn leedwezen.
TOXON:

Leedwezen. Meen je soms dat ik kopje onder duik? Nee hoor, ik sta nog niet
schaakmat. Miriam neem zolang de honneurs waar.
(Af. Stilte.)

Tafereel V.
Smart - Miriam.

MIRIAM:

Na het verrukkelik beeld dat mijn vader van me heeft opgehangen zal u wel min over
me denken.
SMART:

Wat zou het?
MIRIAM:

Meer dan u vermoedt. Omdat
(gaat recht op hem toe. Oog in oog)

omdat ik van je houd.
SMART:

Zo? Wat u zegt. En die pommademeneer van de fancy-fair?
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MIRIAM:

Heeft z'n gading gevonden. Stak op met een ballerine.
SMART:

Dus het amt is vakant.
MIRIAM
(heftig):

Praat zo niet.
(Stil).

Je doet me pijn.
SMART:

't Is amper drie. Straks is het weer five o'clock en wacht u mondain gezelschap. En
vanavend kan u coco snuiven. Mijn liefje, wat wil je nog meer?
MIRIAM
(woest):

Eruit, ik moet eruit.
SMART:

't Is zo zalig intra muros. Staak die romaneske bevlieging.
MIRIAM:

Gunnar, met jou wil ik...
SMART:

... door het leven gaan. En roggemik vreten.
MIRIAM
(resoluut):

Ook dit.
SMART:

Maar dan wordt je naam geschrapt op de lijsten der liefdadigheid, kindje. Miriam
Toxon 2000 pop armenzorg, kijk 'ns an.
MIRIAM:

Ik heb de roepstem der onterfden horen verluiden...
SMART:

Leve het salon-socialism.
MIRIAM:

Je bent wreed...
(Stil. Zij smeekt).
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Gunnar stoot me niet van je af... Of ik... of ik maak er een eind aan...
SMART:

Kaliber 320... warm aanbevolen.
(Miriam snikt.)

SMART
(na poos stil):

Huil niet Miriam. Maar dit moet je bekennen. Een vrouw is zo kompleks. Wat trekt
je aan? Een zendeling waarvan ik je doelgenoot zijn zal, of wil je me binnen schot
hebben en veins je daarom me naar de mond te praten?
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MIRIAM
(woest en hoopvol):

Ik heb je stapvoets gevolgd op je moeizame weg zonder staatsles. Ik heb de zin van
je streven gevat. Wat me bezielt is een gevoel, zo vergroeid, zo teder en toch zo
woest. Ik heb de strijd lief in jou en jou in de strijd.
(Gunnar peinzaam links. Toxon op, wist zich het voorhoofd af.)

Tafereel VI.
Smart - Miriam - Toxon.

TOXON:

Om van te zweten. Zo'n fielt. Maar ik heb hem een shampooing gegeven. Nooit zet
ie nog een voet hier.
(Telefoon).

Allo ja Toxon... Wat... Oproermakers... in de fabriek?... Eruit schoppen. Werkstaking...
Syndikaat... Nonsens. Nodig de leider op mijn thee... die laat zich makkelik
overreden... Och ja de man doet het immers om z'n brood te verdienen hé... Wat de
aandelen dalen... En de politie dan... Het leger. Schel effen de plaatscommandant
op... Hij lust zo graag wild. Is laatst nog met me op jacht geweest... Een zeer
inschikkelik man, ja... als het te sterk wordt... nou een prettig salvo wat? Dag.
(Haakt aan.)

TOXON:

Tegenvaller op tegenvaller. Smart ik heb geen tijd te veel. God zal 't beteren. Dus
het krantbericht voor morgen, geen algemene werkstaking hé. Ik zou waarachtig m'n
eigen aandelen helpen kelderen. Kon ik zo idioot zijn. Maar de toestand is zo
verwikkeld. Dus u schrijft: de legerbegroting is tot item zoveel miljard verhoogd.
Cijfer naar believen.
SMART
(met klem):

Komt niks van.
TOXON:

Maak me niet hoorndol snaak. Ik doe je zo'n aanbod, ik laat m'n dochter opvrijen en
je wilt deserteren. Maar nee rekel. Die toeleg zal ik verijdelen. Of meen je dat het
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van een leien dakkie lopen zal? Miriam, kind, Jonkheer van Kranendam liet zich
aanmelden. Hij komt straks weer.
MIRIAM
(droog):

Ik vertrek.
TOXON:

Zo schat, wie heeft je geïnviteerd. Ga je naar zee of...
MIRIAM
(duidt op Smart):

Hij...
TOXON:

Hij? Nee z'on armoedzaaier. Zo'n... Nee je kletst leveling. Nou aan van Kranendam
zo'n nobiljon die zijn blazoen terug wil vergulden had je niet veel. Maar zo'n scribent
van niks... zo'n rebel... Toe Miriam, blijf hier... Ach wat moet een arm man als ik
toch doorstaan? Heb ik dat an je verdiend
(heftig)

en dat als de boel op
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springen staat. Maar
(aan telefoon).

Allo 23745 ja. Allo Toxon, ben jij het Droolinck? Mooi... Zeg, die Gunnar Smart...
Wat... een bevoegde jongen. Een uilskuiken vriend... Zo'n ongerijmdheden heb ik
nog nooit in je krant gelezen. Wat maar?... Geen maren hé... Wie heeft op jullie
aanvangskapitaal ingeschreven?... Nou, je zegt niks... Ontslag hé... Alsjeblief... Zeg
Droolinck noteer eens even... De oorlogsbegrooting is zeven miljard verhoogd... Ja,
mijn vriend uit het ministerie... Ja ons arm geld hé... Zo naar de dieperik... Waar
moet het heen hé? Afijn de mens wikt en God beschikt...
(Haakt aan.)

TOXON
(ironies):

Mooie uitvinding zo'n apparaat. Zo vlakbij de hand. De moderne techniek is
wonderschoon. In 't vervolg zal ik me niet meer tot... onderschikten wenden...
(tot Miriam)

maar jij, mijn oogappel, mijn hartenagel. Je weet dat ik je op m'n handen draag.
MIRIAM:

Zo? Daarom heb je me als lokaas behandeld. Eerst voor van Kranendam een ouwe
heer met podagra en een dubieus verleden. Daarom wil je me uithuweliken om een
koop te slaan. Voor u ben ik een brok verhandelbaar goed. Je hebt niet eens de
kiesheid gehad, er ‘breekbaar’ op te schrijven. Gunnar, laat ons gaan. Meneer Toxon
ik wacht naar uw vaderlike vloek.
TOXON:

Blauwkous, verdomde blauwkous! Vooruit dan maar, ridder onversaagd voltrek je
maagdenroof... Maagd, ja bij wijze van spreken.
(Smart en Miriam lopen naar elkaar en staan omprangd).

Miriam, weet je nog wel, die officier van de marine, met z'n mooi uniform en zijn
zwarte snor, waar je zo graag in beet, hé likmelipje.
SMART:

Schoft, huichelaar, gauwdief in zondagskleren. Man met twee gezichten.
TOXON:

Je kijkt dubbel mannetje, laat je verzorgen.
(Telefoon).
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Ja... Toxon. Wat schermutselingen. Er op los kommandant. Tast ze naar de ziel hé.
Deugen je kogels dan niet? Bonjour.
MIRIAM:

Ik zal op hun schansen staan.
TOXON:

Ruk uit, Marianne. Dat de nikker je hale.
(Smart en Miriam ijlings af. Toxon verbijsterd maar dan zenuwachtig op en neer wandelen.)

Tafereel VII.
Toxon - Knecht.

KNECHT
(gejaagd op):

Och meneer, de kanarie is rats van zijn stek gevallen. Hij ligt voor dood in z'n kevie.
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TOXON:

Hemel. Maar je hebt het vogeltje laten verhongeren. Onmens die je bent. Gauw wat.
Oh, mijn arme kanarie, mijn arme kanarie...
(IJlings af.)

DOEK.

EINDE VAN HET 1e BEDRIJF.

Sneeuw
MUSSEN tjilpen luid
auto's snorren luider
tremmen schellen luidst
door de eeuwen heen
zijn starren symbool van ideëel verlangen
sneeuwballen starren open
sneeuw is wit op zwart
camouflage
als de koning te Nizza toeft
gooit de hofmaarschalk met sneeuwballen
en rijden de lakeien per slede
met de leden
van het parlement
de mussen vliegen verloren
en tjilpen luid
de barometer noteert veranderlik
sneeuw is camouflage
op Kerstnacht worden geen kinderen geboren
in een autogarage.

Gaston Burssens.
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Onze Zeventiende eeuw
VOOR de geestelijke vorming eener volkskracht is 't bovenal waar dat het verleden
teelt het heden. De dauwaanraking van het verleden in herdenking-met-den-harte
maakt wakker, maakt rijk en maakt sterk. Veel arbeid hangt langs dien kant ter
aanbesteding omdat het vroeger verwaarloosde gemeenschapsbegrip weer over en
door de gedachten drijvend onbekende uitzichten openlegt, zoodat zelfs eene losse
causerie in die richting kans krijgt belangwekkend te worden. Willen wij het wagen?
- Over de zeventiendeeuwsche Nederlandsche kunst.
- In het wassend bewustzijn dat voor elkeen de gemeenschap meer beteekent dan
zijn eigen individualiteit vallen er twee oordeelen te onderscheiden: een ethisch dat
de gemeenschap hooger hijscht als doel der werking, en een experimenteel dat het
leeuwenaandeel bestatigt van de gemeenschap in der eenlingen wording. Dit laatste
bewerktuigt met een kostelijk zoeklicht de historische studiën. De eenling is altijd
een product der gemeenschap; afgehakt van den boom der gemeenschap vervalt hij;
waarachtig absoluut alleen gelaten met zijn individualiteit zou hij tot het zeropunt
van mededeelbare menschelijkheid zakken. Zeker, het individu bemeestert en
verbruikt met zelfstandige vermogens de cultuurelementen der gemeenschap en
volgens de gehalte en den aard zijner begaafdheid en zijner neiging; toch wordt de
verleesting zelf in hoofdzaak door de gemeenschap onderwezen en door haar geleid
binst gansch het verloop. Diensvolgens, in de kunst o.a. treffen we niet één volslagen
individuëel werk aan.
In zekere omstandigheden gaat het zeer bezwaarlijk om na te speuren langs welke
aders, langs welke banen een kunstenaar van de vóór- en nevenbestaande
cultuurschatten zijn aandeel verwierf. In een cosmopolitisch midden, bij een eclectisch
aangelegden geest met drang naar zelfbehagelijke, persoonlijke oorspronkelijkheid,
want zijn woord niet richtend tot de menigten, zullen we bijwijlen niet weten te
zeggen welke cultuur hem als eenen harer vertegenwoordigers opvorderen mag; niet
ééne gemeenschap erlangt hem geheel. Voor zulken gerieft men zich met den naam
individualist, bij gebrek aan beters.
Voor de Nederlandsche zeventiendeeuwers stooten we op geen dergelijke
moeilijkheid; er was hier eene gemeenschap en geen der grooten van dien tijd wiens
gestalte en gelaatstrekken niet vernemen laten: ‘ik kom van haar’. De Renaissance
voerde het individualisme in, ja; doch, vooral wat betreft den
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kunstarbeid, strekt er een afstand tusschen het principiëel, door de traditie geremd
individualisme van toen en het ten top gedrevene der modernen. De prachtartiesten
der Renaissance keerden zich niet in naar het eigen ik toe als bijzonderst object van
bespiegeling, om voor henzelve de trillende rimpelingen van hun zenuwstelsel te
ontleden en uit te miniaturen, ha neen, met luidopgalmende stemmen, in meestal
voor publieke plaatsing bestemde plastiek boodschapten zij aan alle menschen van
allen-overheerschende schoonheid en waarheid, van door allen navoelbare
aandoeningen... De kunst met hare passieve neiging onderging de macht der van
gemeenschapsgeest in-doorkneede middeleeuwen langer dan het zuivere denken,
langer dan de ethische zelfopvoeding volgens de nieuwe ideeën. Evenzoo duurde de
sociale zin veel later voort bij het volk dan bij de intellecteelen, in de familie dan
erbuiten; en het is die eigenlijk illogische solidariteit die aan de Renaissance vergunde
het laatste groot cultuurtijdperk te wezen.
Of men tegen een socialen zin in de Renaissance mochte vitten wen we gansch
Europa beoogen, geen twijfel voor Nederland! Nederland is Nederland en we moeten
ons herinneren dat nergens, binst een seizoen van zooveel eeuwen, te samen in
staatkundige en sociale organisatie, in den dagelijkschen omgang en in de verhevener
geestesvlucht de gemeenschapsbegeerten werden verzadigd als in deze gewesten.
Droeg de zeventiende eeuw de kiemen in zich van den dood dier gezindheid, zijzelve
leefde nog van één leven.
De gronden van dat samenleven waren door de godsdiensttwisten erg geschokt;
niettemin de hoofdzakelijk politieke revolutie, de liefde voor de vrijheid, in Holland
weldra de begeestering der zegepralen hadden den band gesloten gehouden. In den
aanvang der zeventiende eeuw had wederzijdsche verdraagzaamheid veld gewonnen,
de meerderheid ten andere was altijd verdraagzaam geweest; het toenmalig
protestantism stond in zijn innerlijk godsdienstwezen niet zoo anti-katholiek als het
latere; algemeen bleef een rechtzinnig christelijk gelooven; en onbewuste nawerking
van de vroegere katholieke eenheid bracht, samen met de nationale beweegredenen,
in de eenig overblijvende Europeesche democratie de bewaarde gemeene elementen
zooveel mogelijk naar voren, waardoor in het gevoel, indien niet meer in de
godsdienstige verstandsovertuiging, steeds ver-eening gebeurde en juist meest in de
geledingen en standen die de cultuurtaak op zich hadden geladen. Ver-eening van
welken aard, van welke intensiteit? 't Ware noodig daarover uit te wijden, moest het
aanvaarden van een Nederlandschen gemeenschapsgeest, ook in Holland, naar waar
het brandpunt der cultuur verlegd was, onmiddellijk langs daar bereikt. Maar ik
redeneer aldus: dat blijkbaar tot dan toe geene vijandelijkheden ontketend waren
tegen de symfonische psuchê van
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Nederland bitsig en aanhoudend genoeg om diezelve, uitwerksel van eeuwen
beoefening, neer te halen, daar telkens of de vrijheidsdrift, de politiek van Oranje,
de nood van den strijd, de theorie en de praxis der verdraagzaamheid of een
traditionneel voelend vroom-zijn de godsdienstverdeeldheid verhinderd hebben, de
eenheid van hoofden en harten zoodanig te versplinteren dat geen groot
gemeenschapsbewegen meer mogelijk ware geweest.
Inzicht op het feit zou den voorkeur verdienen, want leidt alleen tot evidentie en
maakt voorgaand zijdelingsch betoog overbodig; doch allen, ook zij wien de opvatting
nieuw is, kunnen nu wel waarheid genoeg in die luttele lijnen ontwaren om tenminste
toe te geven dat wij 't recht hebben de verstandenis onzer zeventiende eeuw te
betrachten, veronderstellend dat al hare trotsche schepen op de wijdwiegende zee
van den gemeenschapszin hebben gekruist. Vanzelf wordt de veronderstelling met
de hulp o.a. van verdere getuigenissen zekerheid.
Zonder in die van scheurings- en afzonderingsmotieven ondermijnde maatschappij
een ideale gemeenschap te begroeten, ik kan ze niet anders dan als gemeenschap
zien en raad de meesten dit oordeel toegedaan; vraag dus maar aanstonds: Hoe die
gemeenschap afgebakend? - Als we beseffen dat de invloed van een
gemeenschappelijken geest zich niet bepaalt tot een geslacht, noch wisselt in het
jaartal zelve dat op zijn grondgebied een politieke lotsverandering tijdmerkt, maar
dat hij onsterfelijk heerscht vanaf hij niet voortdurend en alom en hardnekkig wordt
aangevochten, zoo zullen we bevinden mogen dat in de zeventiende eeuw ééne
cultuur, eene groot-Nederlandsche, triomfeerde èn in Holland èn in Vlaanderen. Uit
hetzelfde besef zijn meer besluiten mogelijk; reeds belangrijk genoeg dunkt me dit
eerste om alleen tot een eerste opstel te ontvouwen.
Voor het samengaan van Holland met Vlaanderen trekken we natuurlijk de grens
aan de eerste helft der eeuw. Daarna glijdt het Zuiden af in een somberen poel van
jammeren en beschreielijke vernedering. Het Noorden zet een specifiek Hollandsch
gezicht op: het calvinisme overmeestert het geheel tot van binnen in het bloed en het
calvinistisch stijfsel tast de gewrichten aan. Het striemen erop van Vondels vinnige
zweep is zijn uitwerking kwijt sinds hij tot het katholicism bekeerde, en men heeft
niet afgeleerd van Rembrandt om naar de, volgens protestantsche leer, gezaglooze
vermaningen van een zeurigen predikant simpelweg den rug te draaien. De schoonheid
die er bloesemt - Pieter de Hooch, Jan Vermeer, Jan Luyken... - toont zich beslist
van een ander geslacht als dat van Bredero en Camphuyzen, Vondel en Hooft,
Rembrandt en Hals en Van der Helst en Brouwer. In de jaren echter rijk aan al dezen
tegader wijken de poorten breed open om Rubens en zijn stoet tot een weergaloos
gezelschap er nog bij te nooden.
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Niemand voorzeker loochent een merkelijk verschil tusschen de Hollandsche en de
Vlaamsche schilders; maar van hooger af beschouwd, geldt het hier een essentieel
verschil van geest? - Te mogen beweren dat de meeste schrijvers van Holland nader
aan de Vlaamsche schilders staan dan aan de hunne verwekt terstond een twijfel
daarover. 't Is nochtans zóó dat passende illustratie voor de verzen van Vondel,
Bredero of Hooft lichter bij de Vlaamsche dan bij de Hollandsche meesters te bergen
is, tengevolge niet alleen van samentreffende onderwerpen, maar evenzeer van
eensvoelenden stijl en aanverwante rhytmendeining. We komen er naderhand op
terug. Vooreerst tusschen beide schilderscholen zelf mag de scheiding niet te grof
afgestreept. Men vergete niet dat de kunstenaars die om of na 1650 hunne werkperiode
inzetten buiten het geding blijven, waarmede de scherpst gekenmerkte Hollandsche
figuren uitgeweerd zijn. Voor de overige mogen wij ons vergenoegen met eenige
korte, maar m.i. tamelijk afdoende kantteekeningen: onder de toongevers der vroegere
is Frans Hals een Vlaamsche Hollander of een Hollandsche Vlaming; uit Vlaanderen
stamt hij als schilder en als mensch: de datums zijner levensbeschrijving berichten
't aan wie het van zijn doeken niet lezen kan. Nu, hoe dicht evenwel leunen Van der
Helst en Brouwer bij hem aan, in spontane, losse beslistheid en rauwe raakheid van
penseeltoets die terugwijst op Rubens' manier, in 't mysterieuse levensbewustzijn en
het zinsvolle, forsch verkwikkende levensgenot van de koppen en het licht hunner
tooneelen waarin zij wederom bij de Vlamingen aansluiten... Ik herhaal het, ge zoudt
met evenveel recht over het onderscheidelijke van beide groepen kunnen praten; het
neemt niet weg dat een opvallende familietrek bestaat. - Ik noem verders Ostade
neven Teniers en herinner aan De Keyser en de talrijke Italianisanten.
Waant zelfs niet van Rembrandt tegen de stelling der ééne Nederlandsche cultuur
uit te spelen. In zoover hij individualistisch vaart bewijst zijne praestatie niets, noch
vóór noch tegen. Toch, ofschoon in ongemeenen graad individualist, met 'n ziele
‘wederboocht’ op haar zelfs afgrond, mij stralen de meeste glansen zijner originaliteit
tevens uit het kunstvermonden onvermengd van de rashoedanigheden, is zijne hel
en donker vonkelende heerlijkheid, gepuurd in den smeltkroes van zijn genie, van
een gouderts uit de geheime ravijnen der volksziel geraapt. Loopt niet vragen of het
waar is bij de vreemden; zij kunnen 't niet weten; wij wel die gelegenheid hebben
om onder den magischen schemer zijner visioenen het innerlijke onzer menschen
dieper in te staren, wij die zijn ernstige gezichten op onze wegen mogen bejegenen,
op onze straten - ook hier in Vlaanderen! Want Vlaanderen geheel in Rubens
uitgedrukt te heeten het al te simplistisch schetst; de Schelde en de hemelen boven
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haar heben nog wat anders geïnspireerd als de schallende Rubensfestijnen. Ruysbroeck
en Metsys zijn Vlamingen, niewaar? Vlamingen uit Brabant. Als Rembrandt vertolkte
de Nederlandsche ziel, het waren, evenredig aan zijn genie, essentieele eigenheden
gemeen aan heel den stam; Rembrandt en Vlaanderen zijn niet uitheemsch voor
elkander... 'k Bevestige zonder meer. De psychologische verbindingsdraden nagaan
en aanstippen zou een al te lange pooze vergen die we bij dezen eenzame niet kunnen
vertoeven.
Om het fluïdium van eenheid tusschen Noord en Zuid in die dagen gewaar te
worden, hangt er meer af van een helder begrip der verhouding tusschen de Vlaamsche
kunstenaars en hun volk. Ontweek de artistieke evolutie rond het centrum Rubens
den kreits van de gemeenschapskunst, wat men soms te vermoeden schijnt, dan heeft
het geen zin over eene aanhechting bij de Hollandsche cultuur zelfs een woord te
reppen; ten hoogste komen dan eenige gevallen van beïnvloeding voor en wat
onderlinge gelijkenis, gelijk in alle werken op Nederlandschen bodem geboren. Wij
bedoelen meer.
Laten we dus Rubens schatten in zijn wezen van gemeenschapskunstenaar. Door
allen wordt hij geëerd als een reuzekind van moeder Vlaanderen. Dat is hij - zooals
hij voort heft zijne stevige gestalte voor Antwerpens Onze-Lieve-Vrouwetoren, met
een apotheose van tumultueuse wolkenopstapeling uit de Schelde in den gloed van
den vorstelijken zomer -; niet door zijn oorsprong alleen, in dien onmisbaren graad
waarin een individu den stempel meekrijgt van zijn voorgeslacht, neen, van een
uitzonderlijke typisch Vlaamsche zielsgedaante en met 'n soort passie, door
ingeschapen aandrang en door vrijwillige tendenz daarbij. Met gragen wellust dompelt
hij in het milde Vlaamsch geluchte, laat kinderlijk ontvankelijk de bruischende
fonteinen uit den eigenaard van zijn land opspeiten door zijn genie en het drenken
en doopen en schenkt zijne kunst als taal aan zijn volk.
De voorstelling dat Rubens nochtans, hoe Vlaamsch van natuur ook, het
gezamenlijk werelddoorwandelen der Vlamingen van zijn tijd niet veropenbaart,
want enkel door individueele emotie kon meegesleept zijn bij 't opslingeren van zoo
brallende fantasie over eene bloedarme, vervallende gemeente: is valsch. Zij strookt
ál te kwalijk met zijne door niemand tegengesproken Vlaamschheid en men staat
ermee tot de bewering gedwongen dat heel de overdadige kunstproductie rondom
hem aan de persoonlijke aandoening van een mensch ontwelde, van zijne illusie
ingegeven. Dat 's immers onaannemelijk! Als hij een stijl heeft kunnen scheppen die
zijne leerlingen trouwelijk overierven en navolgden, zonder er hun
eersterangsmeesterschap bij in te boeten, een stijl die oversloeg in alle kunsttakken,
nijverheidskunst en architectuur niet uitgesloten, 't is onbetwijfelbaar
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gewis dat eene meer dan individueele, te dien stond fel actieve liefde erin belichaamd
werd en dien universeelen storm van schoonheid heeft opgedragen. Weinig gevallen
in 't loutere kunstaanschouwen bieden zoo dagklaar een sociaal idealism achter der
eenlingen arbeid te erkennen.
Daarentegen de politieke geschiedenis met wat ze over de gemoedsgesteltenis der
bevolking laat onderverstaan bemoeilijkt vast onze opvatting. Treurden Rubens'
tijdgenooten als overwonnelingen, spookte 't verval als een onafwendbaar zich
voltrekkend onheil voor hun mistroostigen blik, zoo beeldt zijne zegepralende
vreugdelyriek het nationaal gevoel niet uit, ongetwijfeld. Hoe heeft dan heel het land
die kunst aangenomen, geliefd en gevierd als geene vorige? Nogeens dat alleen
logenstraft nadrukkelijk de onderstelde inwendige staat. De levensmoed hing niet
geknakt.
We willen daar evenwel nader op ingaan, zonder uit het oog te verliezen dat eene
causerie niet meer vergunt dan langs hier, langs daar eene lichtfusee af te vuren, niet
een vraagstuk te doorgronden. Van een vraagstuk mogen we gewagen voor de
ingewikkelde samenstelling der psychologie dezer Zuiderprovinciën na de
ingewikkelde aaneenschakeling der gebeurtenissen in die periode.
Onder Alva en Requesens ligt Zuid-Nederland hopeloos overmand door de
vervloekte Maranen en wordt de gewapende strijd bijna uitsluitelijk gevoerd in
Holland en Zeeland. Doch in de harten gelukt het geweld hier evenmin als ginder
erin om de driftvlam voor de vrijheid te versmachten; koppig staren aller oogen naar
hare herovering; tot passieven tegenstand, tot pogingen van oproer, tot stoute
getuigenis voor hun recht vindt men steeds mannen bereid. Uilenspiegel reist zijne
ronde. Aan den eigenlijken oorlog doen onze gouwen krachtdadig mee door hunne
uitgewekenen; geene familie omtrent, of zij telt onder hare leden een slachtoffer der
vervolging of een soldaat tegen de dwingelandij. Het calvinism der talrijkste
vrijheidverdedigers mag de katholieken afgehouden hebben van anders logische
handreiking, de overwinningen op de Spanjaards hebben zij alleszins als
vaderlandsche overwinningen telkens onthaald en aan elkaar verteld.
Requesens dood, barst ook hier de revolutie weer openlijk los. Het Zuiden verbindt
zich met het Noorden, radikaal; het absolutism van den koning wordt onweerstaanbaar
omgekanteld, de vreemde troepen buiten de grenzen gedrongen en in 1577 doet de
Prins van Oranje zijn luisterrijke intrede in Brussel, hoofdstad van de Nederlanden.
Nederland heeft bemachtigd die feitelijke onafhankelijkheid - voldoende
zelfstandigheid door keuren gewaarborgd onder den koning van Spanje immer als
soeverein erkend - voor dewelke het heel zijne
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geschiedenis door geworsteld had; de revolutie draagt den zege weg, de tyrannie ligt
verslagen.
Niettegenstaande, tengevolge van de tweespalt op godsdienstterrein, dit eenig
moment onvruchtbaar verliep in warzelig getwist en gekonkel en de Nederlandsche
ideaal-staat - pronkjuweel van hoogrankende democratie - niet duurzaam in het licht
kon rijzen, die weinige jaren hebben de psychologie vernieuwd in levensvreugde, in
zon. Beknopte overzichten verleenen amper een vluchtigen achteloozen kijk op zulk
drietal jaren en uitgeknutselde beschrijving van het dobbelspel der diplomaten
binnenskamers verdoezelt die evolutie der nationale gedachte in de menigte, dewelke
algelijk, waar de menigten de cultuur opbrengen zooals hier, het voornaamste stuk
der geschiedenis uitmaakt. Ons volk dat het op en neer van den cycloon meegedaald
en gestegen had, hoe heeft het uitzinnig gejubeld toen! Niet tevergeefs dus hadden
ze geleden en volhard; van op hun triomf smakten ze nu Alva's gedachtenis in den
kuil van hun misprijzen en op de graven der gesneuvelden ontsproten groen en gouden
lauwerieren in de vrije lucht.
Na die korte poos stortte het land ook niet meer terug in de vorige akelige
verdrukking. Geenszins. Van met de Gentsche Pacificatie herbegon heel Nederland
zich te gedragen als eigenwezige natie met zelfbestemmingsrecht; 't is zelfbestemding
die Noord en Zuid gesplitst heeft en uiteenzwenkende wegen doen inslaan.
Al heeft Alessandro Farnese de Vlaamsche en Brabantsche steden door belegering
moeten nemen van eene protestantsche minderheid die er gezagvoerde, de
onderwerping dezer gewesten werd ten slotte volbracht door den eigen wil van het
volk, bewust dat met de Hollandsche fanatieken de gewetensvrijheid verbeurd was
voor de Roomschen. Die onderwerping onder voorwaarden welke de landsvrijheid
behoedden stemde overeen met het eerste opzet der omwentling, werd nooit door de
katholieken eene schande geacht, was het niet inderdaad. Weliswaar hebben de
Spanjaards daarna het naleven der verdragen weten te ontduiken, maar slechts door
diplomatie of onder nooddwang van den voortdurenden oorlog met Holland; het
schijnt niet dat voor het oordeel der gemeente wij als natie daarin aan onze
waardigheid hebben verzaakt. Herhaaldelijk heeft de vuist der burgers hun recht aan
het Spaansch absolutism terug ontwrongen en spijts alle mislukking en onmacht
hebben ze hun volledigen rechtseisch opgehouden in taaie hoop; ten andere de
binnenlandsche autonomie werd niet verbrijzeld, wel gekrenkt; en als ideaal bleef
zij onverzwakt in de verlangens ademen. Met één woord, Zuid-Nederland redde
ongeschonden zijn zelfbewustzijn; 't is het essentieele, niets meer, geene grootheid;
niet te onderschatten toch, want het essentieele.
De afstand van de Nederlanden aan Albrecht en Isabella
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heeft onvermijdelijk dat zelfbewustzijn aangescherpt. Laat de soevereiniteit der eigen
vorsten eene tooneelsoevereiniteit geweest zijn, wat is er vandoen tenzij mooie schijn
om eene volkspsychologie aan te lokken die eraan beantwoordt als aan eene
werkelijkheid? Bovendien kwam menige gebeurtenis steeds de verwachting van
eindelijk betere toekomst voeden; hoe dikwijls zweefde de lucht vol
roembegoocheling! Ja, volgens 't gewijsde van den modernen geschiedschrijver rolde
de meeste krijgsbeweging banen op aan onze belangen noodlottig. Stemde de meening
der onderdanen van de aartshertogen daarmede overeen? Daar gaat het om. Deels
bevestigend, grootendeels ontkennend moet het antwoord luiden. Ik geloof dat de
overwinningen warm werden toegejuicht, al waren ze in een onnoodigen tocht tegen
Holland behaald; en tot het midden der zeventiende eeuw begunstigde de krijgskans
beurtelings de twee partijen.
In 't kort, het optreden van Zuid-Nederland als politieke eenheid dreunt niet van
'n glorie die grootsche cultuur opvlerken doet - het was nochtans evenmin een
lamlendig kruipen dat eene heenvaart op anderen luchtstroom verijdelen zou.
In derzelfder voege mogen we over den economischen toestand zinnen. Verdwenen
de ongehoorde fortuinoptassing van voorheen, daarom ontstaat geen ellende. Over
jaren en streken die nijpender armoe verduren strijkt nog de wanhoop niet van nooit
meer overeind te geraken zoolang in het wisselvallig wedervaren herhaaldelijk nieuwe
wellen en hoogten van rijkdom worden gewonnen. Daarbij een ongeweten voorraad
zal uit vroegeren overvloed gespaard zijn gebleven; misschien was de welstand beter
verdeeld en algemeener. In alle geval Rubens, Jordaens, Teniers stallen op hun
schilderijen een buitensporige weelde uit die zij klaarblijkelijk onder oogen hadden.
Bij de evenwel onloochenbare vermindering van politieken en economischen
voorspoed stak er gelukkiglijk een andere motor met gewenschte drijfkracht de
schroeven in gang: de katholieke hartstocht. Niet gelijk in de XVe eeuw geldt het
een katholicism van zuiver godsdienstigen aard dat zijn innige religieuze gegevens
omzet in cultuur - tenminste voor de onsterfelijke cultuuruitingen op kunstgebied
geschiedde dat niet. De geloofsinhoud bleef niet onbekend, dat spreekt vanzelf; bij
zeer velen verpuurde de godsdienst tot echte, degelijke vroomheid; er trokken zelfs
tochten op naar de grondelooze oversferen der mysteriën en naar 't mystiek verleven
der bovennatuurlijke gnosis. Die intense christelijke dooradering der individueele
en sociale levenssubstantie had onberekenbare gevolgen voor de groote kunst, doch
enkel onrechtstreeks; ditmaal leidde de katholieke drift de kunst niet tot mysticism,
noch tot uitdrukking op de eerste plaats van vroomheid, noch boetseerde hij
oppermachtig de alledaagsche beschavingsdetails tot eene fijn uitgeduide katholieke
levenswijze.
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Buiten uren van gebed en expliciete godsvrucht werd het katholicism in de scharen
naastbij aan het kunstbedrijf en door de kunstenaars zelf bij voorkeur gezien en
bemind als een veilige stede van geruste, ééne godsdienstovertuiging, oorzaak in elk
van een middenkern van zielevrede en van gemeenschapsmogelijkheid in de
maatschappij; de aardsche geestelijke nuttigheid ervan, als ik het zoo noemen mag.
- Menschelijk verstandig gewaardeerd, dat is niet weinig. - Zij bewonderden en
huldigden de Kerk als een ontzaglijk, heerlijk en onvernielbaar wereldverschijnsel
en kerkelijke trots verving de geluwde nationale fierheid, of, anders gekeerd, min
nauwkeurig, katholiek-zijn kreeg een nationale beteekenis. Aan het nationale op zich
hechtten ze met reden geen absolute waarde. Het katholieke ideaal - dit is gewichtig
- wijdde dan de verliezen aan rijkdom en macht tot een offer. Het drong tot gespannen
meegevoel voor den katholieken strijd, verweer en aanval, die in woedende veldslagen
over en weder golfde gansch Europa door. Het deed deelnemen, en met
oud-Vlaamsche driestheid nu en dan, aan de reusachtige taak van wat men noemt de
Tegenhervorming, een verbazende levering van missieactiviteit, wetenschappelijken
arbeid en zomersche weeldeomtooiïng van den eeredienst in de oude Moederkerk.
Alzoo begeesterde het katholicisme in 't natuurlijke. 't Enthoesiaste aanvoelen
ervan door de kunst was gericht op de elementaire godsdienstkennis, op de
imaginatieve prachten en op het uiterlijk kerkelijke - eene interferentie van humanism
en christelijk geloof - ging niet geheel op in dat te ondiep religieuze en daardoor
vlogen de geesten met hun ontvlamden drift op het louter menschelijke los; de kunst
de kerk ter eere en ten dienste ontlook in profane schoonheid en gansch profane kunst
bloeide even volbloedig erneven. Al slieren vleugen uit vrome overpeinzing door de
Evangelie- en heiligenlevenstafereelen, het christelijk gevoel verhoudt zich tot het
meerendeel der schoonheidselementen meer als aanleiding dan als waarlijke directe
oorzaak. Verdere middelijke oorzaak, stellig; want, ik herhaal het, midden de overige
flauwere sociale gegevens blijkt het katholicisme de reden en het hoofdprinciep van
het zich schoon en gelukkig bewuste Zuid-Nederlandsch er-zijn der zeventiende
eeuw.
De allenomvattende godsdiensteenheid gelijk in 't verleden herbouwend heeft de
katholiciteit hier den gemeenschapszin medeen hersteld en onzeggelijk versterkt.
Zoodanig dat nog lang na deze zijne laatste heugelijke cultuurontplooiïng het sociale
samenvoelen - werkelijk niets anders toen als de christelijke naastenliefde sociaal
toegepast - onze steden en dorpen heeft bewoond. Doordat het zich nooit weer in
glans van wijdvermaarde daad kon betuigen, verzwakte 't allengs; in de volgende
eeuw zijn de adel en de hooge burgerij van die strekking afge-
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vallen. In menigen kring der andere standen daarentegen verzwond zij nimmer geheel;
het ware leerrijk de geschiedenis onder dat opzicht te herzien. Zelfs nu verzinnebeeldt
daar de dagelijksche groet of de toevallige handdruk tusschen twee anders elkaar
onbekenden iets veel meerders dan op den vreemde. Als we ontdekken dat de huidige
trouw aan de overlevering van solidariteit te danken is aan onze achterlijke
betrekkingen met de groot-Europeesche evolutie der pas voorbije eeuwen, zullen we
er niet te lawaaierig op boffen, toch er ons om verheugen. Zullen zij die heden de
samenleving met gemeenschapsgeest willen herbezielen die overlevenden weten te
gebruiken?...
Keeren we tot Rubens terug. Na de voorgaande historische overweging verbiedt
niets meer te bevestigen: de homerische kermislach, de bandelooze jonge levenslust,
de bortelende weeldegier van Rubens en zijn gezellen hortten niet sociaal onzinnig,
klonken niet valsch in de werkelijkheid rondom hen. Integendeel; vermits in katholieke
grootheid mooi Vlaanderen troonde met ongedwongen fieren hals uit den
ruischelenden mantel en de werelddoorgensterende sieraden waarmede hare zonen
ze omhingen en dat de zwaarste geschenken rijp en bontverwig ooft die haar
omstelpten niet meer dan evenredig waren aan haar krachtigen levensstond. In hun
midden verwezenlijkten hare kunstenaars volmaaktelijk de bepaling van den
gemeenschapskunstenaar.
Om van hieruit tot het toekennen van cultuureenheid aan Zuid en Noord te naderen
volstaat dat wij in Holland eveneens eene gemeenschap ontmoeten als bron der
cultuur.
('t Vervolgt.)
Joris Maes.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

42

Kerstnacht
NACHT.
Neger.
Oogen.
Sterren.
En maneregen spoelt het winterland.
Aan roode vensters kijken koortsgezichten.
Ook gij wordt koud
als in het woud
de boschuil krijscht gelijk een gasthuiszieke.
Halleluja's.
Bazuinen.
Hoort.
Herodes zint op kindermoord.
REGENBOOG:
daarover draagt de ezel de moeder met het kindje.

A.W. Grauls.

Sterrenlied
ZIJ dansten rond de maan.
Zij dansten op de brug
en vielen in het water.
Het water dreef hen voort
drie mijlen van het oord
waar zij verdronken waren.
Toen ploften zij uiteen.
De maan ging in het veen
de witte scherven zoeken.
De koekoek floot.
De morgen goot
roo-rozenreuk op de aarde.

A.W. Grauls.
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Om het Ontstaan van Tinel's Godelieve.
DE eerste uitvoering van Franciscus te Mechelen op 22 Augustus 1888 was voor
Tinel een groot succes geweest, en amper veertien dagen later, den 6 September,
schreef hij aan zijne geestelijke moeder, Juffr. Constance Teichmann:
‘Ik kwijn van verlangen om voort te stappen op de baan die (ik mag het wel zeggen,
nietwaar?), op de baan die ik opende. Kent gij het leven van Sinte Godelieve?...
Tranen schieten mij in de oogen als ik denk aan die zoete heilige...’(1)
In dezen brief maakt Tinel voor het eerst melding van het onderwerp van zijn
nieuw oratorio. Maar dadelijk eraan beginnen kan hij niet, want hij heeft ‘gansch
een jaar noodig om ale soorten van zaken te schrijven die vóór alles moeten
doorgaan...’(2)
Niets belette hem echter onmiddellijk naar een dichter uit te zien die den tekst zou
klaar maken. Hoe kwam het dat hij hiervoor bij de Antwerpsche schrijfster Hilda
Ram ging aankloppen? Hij was met haar nog niet in betrekking geweest en hij kende
andere schrijvers toch min of meer persoonlijk, o.a. G. Gezelle, Claeys, De Koninck,
en wat hij Juffr. Belpaire zegde, dat ‘Hilda Ram de eenige dichter was die hij in
Vlaanderen kende’, moet enkel beschouwd worden als een boutade.
Wat er ook van zij, minder dan anderhalve maand na bovenvermelden brief aan
Juffr. Teichmann, den 12 October 1888, schreef Tinel aan Hilda Ram:
‘Edgar Tinel zal de eer en het genoegen hebben Mejufvrouw Hilda Ram morgen
Zaterdag, in den namiddag te gaan bezoeken - en bedanken voor hare hertelijke
bereidwilligheid te zijnen opzichte.’
Die eerste samenkomst zal waarschijnlijk niet doorgegaan zijn, want 6 dagen later
(18 November 1888) schreef Tinel een nieuw kaartje:
‘Edgar Tinel zal de eer hebben Mejufvrouw Hilda Ram morgen namiddag (19en)
te gaan bezoeken, indien zulks haar past.’
Den 28 November meldt hij dan ook aan Juffr. Teichmann dat hij Hilda Ram over
zijne plannen gesproken heeft. Tevens

(1) M.E. Belpaire: Constance Teichmann en Edgar Tinel. Dietsche Warande en Belfort, 1907,
nr. 5, blz. 484.
(2) Ibid.
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heeft hij haar een korte schets van het nieuw ontworpen oratorio meegebracht, vier
bladzijden klein geschrift, gedagteekend: Mechelen, den 17 October, en wellicht een
paar boeken die de legende van de heilige Godelieve verhalen, o.a. de Duitsche
‘Legende’ van Alban Stolz, en de ‘Legende’ van Vrouwe Van Ackere. Het schema
bevatte de lijst der optredende personen, eene korte nota waarin het heet: ‘... Het hert
meer doen spreken (waar 't past) dan den geest! Handeling, leven-afwisseling,
beweging! Ja, gehandeld, niet gepreekt! De daad bekeert, niet het woord’. Daarna
volgt de zeer korte inhoud van elk der 3 deelen zooals Tinel zich die voorstelde.
Hilda Ram toog onmiddellijk aan den arbeid, maar deze ging in het begin niet zeer
vlot en de dichteres ondervond meer dan eene moeilijkheid, zooals blijkt uit het
ongedagteekend klad van een brief aan Tinel, waarin ik lees:
‘Ik heb het boek van Lefebvre, mij door u gezonden, met aandacht gelezen, en ik
moet u bekennen, dat ik mij meer en meer opgewekt voel om ons besproken plan in
uitvoering te brengen. Indien nu maar de krachten met den goeden wil in stemming
zijn! Daar leene de lieve Heer zijne hulp toe.
Het eerste deel heb ik reeds opgetimmerd. Ik voeg het hierbij en vraag er uw oordel
over. Wat de twee volgende deelen betreft, daaromtrent verkeer ik nog in twijfel. 't
Is moeilijk de eenheid van tijd te bewaren...’
En dan volgt een heele bladzij vragen om raad over allerlei details, waaruit op zijn
minst blijkt dat de dichteres de haar aangeboden taak ter harte neemt en door een
gewetensvolle behandeling den musicus zooveel mogelijk wil voldoen.
Wij weten niet wat Tinel hierop antwoordde noch hoe hij over het reeds
geschrevene dacht, maar den 25 Februari 1889 komt er een nieuw kaartje van hem:
‘... Hoe ik naar “Godelieve” verlang!... En hoe ik kontent ben dat gij reeds zoo
verre gevorderd zijt... Zoo God wil zullen wij iets ter wereld brengen waarvan - Hij
tevreden zal zijn! Rust, Mejufvrouw! Wij hebben tijd! Zijn we binnen de vier jaar
veerdig, 't kan niet beter. Langzaam arbeiden en - après nous la fin du monde!’
Zij schreef met koortsige drift, voltooide de twee overige deelen, en zonder zich
den tijd te gunnen haar handschrift als naar gewoonte aan Van Droogenbroeck ter
verbetering te sturen, liet zij op 14 April '89 Tinel weten:
‘Hier zend ik u, op Gods genade mijne Godelieve. Het derde deel is nog maar
versch uit de pen gevloeid. Ik meende het een tijdlang te laten rusten, dan te overzien,
en eerst daarna u mijn werk te doen geworden. Doch, daar ge mij eens schreeft, dat
ge naar Godelieve tracht, laat ik u niet langer meer wachten. Ook is het voordeelig,
dat ik uw oordeel kenne, vóór ik de laatste hand aan het stuk legge. De Heer geve
dat er iets goeds
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vandaan kome! Indien u in 't kort te Antwerpen komt, hoop ik wel dat ge voor mij
eenige minuutjes zult ten beste hebben, of, zoo 't u gemakkelijker viel, zou ik ook
kunnen ten uwent aanbellen. Mij is het om 't even... wat de plaats aangaat, ten minste,
van den tijd zou ik 't zelfde niet durven zeggen. Ik ben in dees geval, zeer
nieuwsgierig.’
Hare nieuwsgierigheid zou echter lang onbevredigd blijven: op dezen brief volgde
niet het minste antwoord.
De dichteres had trouwens de handen vol met de uitgave van hare ‘Gedichten’
(1889) welke haar den vijfjaarlijkschen prijs van de Nederlandsche letterkunde
(tijdvak 1885-1889) bezorgden. Langs zijnen kant werd Tinel in 1889 tot rijksopziener
over de Belgische muziekscholen benoemd en bovendien werd ‘Franciscus’ in het
buitenland meerdere malen ten gehoore gebracht, bij welke gelegenheden de
toondichter er aan hield waar 't mogelijk was zelf te dirigeeren. Langs beide kanten
dus tijdroovende beslommeringen en... Godelieve scheen dood en vergeten. Gedurende
twee jaar werd er geen enkel woord meer gebriefwisseld. Eindelijk den 3n Februari
1891, ging er van uit Antwerpen een brief naar Tinel:
‘Bij het schikken mijner bibliotheek, zetten de boeken over Ste Godelieve, mij
door u geleend, me wederom in een twijfel dien ik thans opgelost wensch te zien.
Indien u, zooals uw laatste brief 't mij bekend maakte, mijne verzen wilt gebruiken,
moet ik u nogmaals ernstig verzoeken mij de tweede en derde deelen terug te zenden
tot verbetering. Het eerste alleen was verbeterd. Ik hoop, mijnheer, dat ge wel
begrijpen zult hoe onverdraaglijk 't mij zou zijn indien uwe schoone muziek door
kreupele en verminkte verzen moest gehoord worden.
Ik vraag u dus mij het handschrift terug te zenden, want wat ik hier nog heb, kan
mij niet inlichten over 't geen ik u zond. Gij kreegt op uw aandringen de allereerste
copie.
Zijn er nu deelen, die ge liefst veranderd of weggelaten zoudt zien, teeken dat mij
aan. Zijn er andere die ge liefst houdt zooals ze zijn, daar breng ik dan geen
verandering aan.’
Al dien tijd had Tinel meer over Godelieve nagedacht dan Hilda Ram ooit kon
vermoeden en 't zal haar waarschijnlijk een niet geringe verrassing geweest zijn toen
zij den volgenden brief ontving:

Mechelen, den 6 Februari 1891.
Mejufvrouw,
Gelief me mijne traagzaamheid bij het antwoorden op uwen lieven brief van 3n dezer
niet ten kwade te duiden: eergisteren moest ik naar Tongeren op inspectie, gisteren
den ganschen dag op de school.
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Hoe ongelooflijk ook het u zal voorkomen, sinds twee jaar dat ik uwen Godelieve-tekst
bezit heb ik er nog geene noot muziek op geschreven; maar ik heb ook geenen dag,
- geene uur verzuimd op ons werk na te denken. Thans zie ik het in gedachten geheel
voor mij staan. Het is nu een oprecht drama in den vollen zin van 't woord: niets dan
handeling, en bijgevolg geen recieten meer.
Zal u den moed niet ontbreken om uw gebouw neer te werpen en van de oude
materialen - gedeeltelijk - een volstrekt nieuw tot stand te brengen?... Reeds vroeger
heb ik u gezegd wat ik van ons werk meen: zóó hartroerend, zóó pakkend moet het
zijn, dat men daarbij de eigenlijke, de scenische handeling, de costumen, het
kunstmatig licht, kortom het gansche theater vergeet. Voor u is de taak moeilijk, o
ja! Maar voor mij is zij nog zwaarder: jaren en jaren zal ik moeten werken; maar het
doel wil en zal ik bereiken met Gods hulp. Godelieve moet eene soort omwenteling
teweeg brengen en mijn kunstenaarstestament zijn. Ik wil bewijzen (met Franciscus
heb ik begost) dat de dramatische muziek kan bestaan zonder dat men verplicht zij
het tooneel enz. te gebruiken.
Mag ik u het nieuw plan toekomende week, b.v. Zondag 15 dezer, 's voormiddags,
gaan toonen?’
Dit plan, een echt scenario ditmaal, met uitvoerige behandeling der bedrijven en
tafereelen, bedraagt 11 bladzijden gewoon schrijfboekformaat en is onderteekend:
E. Tinel 1890.
Het was Juffr. Ramboux echter niet mogelijk Tinel op den voorgestelden datum
te ontvangen, vóór den 1n Maart was zij niet vrij, maar toch liet zij hem weten (6
Februari '91):
‘Neen, de moed zal mij niet ontbreken om te herbeginnen, en ik beloof u ook geene
moeite te sparen. Daarbij, de tekst in uw bezit was niet afgewerkt: 't was juist dat ik
vreesde hem gebruikt te zien. Ik verhoop veel van onze onderhandeling. Die goed
voorgelicht wordt, vindt zijnen weg!
Zoo 't God belieft, hoop ik wel dat Godelieve niet uw kunstenaarstestament zijn
zal! Dat er jaren na jaren moeten verloopen eer wij uw gewrocht te hooren krijgen,
dat kan ik gereedelijk aannemen; maar dat de Heer u dan nog jaren en jaren zal geven
om nog andere meesterstukken tot stand te brengen, hoop ik nog meer.’
Het onderhoud greep dan plaats ten huize van Tinel te Mechelen waar hij haar het
scenario, waarvan hooger sprake, overhandigde. Den 4n Maart zond hij haar nog
gauw een kaartje achterna:
‘Mejufvrouw, een klein verzoek! Bij het lezen van mijn scenario, denk op de
gedachten die er in voorkomen, niet op de wijze op dewelke ik dezelfde uitgedrukt
heb... Noten, ja, die kan ik tamelijk goed schrijven, Fransch wat minder, Vlaamsch,
lacy! in 't geheel niet! (Zeg het niet voorts, a.u.b.!)’
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Van dan af wordt de briefwisseling eenigszins drukker: de dichteres heeft raad te
vragen, voorstellen te doen, zoodat zij einde September reeds kan melden dat zij
flink opschiet. Den 2n Oct. 1891 antwoordt Tinel:
‘Bravo voor het reeds afgemaakte werk! Wat het derde deel aangaat, gij vreest ten
onrechte. Hebt gij Shakespeare gelezen?... 'k Geloof neen. Op eenen oogwenk geboren
soms in zijn drama's dingen die dagen en maanden in het werkelijke leven vereischen,
- en dit zonder “onaangename verrassing” voor den lezer of toeschouwer. Ons drama
mag niet meer dan drie deelen bevatten en ik hou mij aan het door mij voorgestelde
plan. Geen moordenaars om Godswille, wanneer de Heilige haar laatste gebed heeft
gezegd! Dat zou mij verplichten den moord in het orkest te plaatsen. Dat kan, maar
dat wil ik niet. Na dat Godelieve haar vertrek is binnengetreden, mag er niets meer
gebeuren, tenzij de engelengang en de verheerlijking. De engelen verhalen het
gebeurde... “Uw lijden is gedaan, arme vrouw!...” Ook mag dit stuk niet al te lang
zijn. Eens Godelieve verdwenen, wat scheelt het, dat het drama voortga? Neen! Van
dien stond af moet alles vlug uit de voeten, zooniet verveelt zich het publiek - en wij
maken four! En het publiek zou gelijk hebben. Wat kan er nog aangeboden worden,
Godelieve dood zijnde? Een tusschenspel van eenige minuten, dat naar het slotkoor
leidt. Niets anders. Ook geen Bertholf meer! Van dien kerel maak ik een zulk monster
dat, mocht hij dan nog optreden, het volk aan 't schuifelen zou vallen. Ook het slotkoor
mag niet lang zijn. Vergeet niet dat op de scene alles beweging moet zijn; en in dit
slotkoor is de beweging onmogelijk, tenzij op het oogenblik dat het gebed aangeheven
wordt: dan kan het volk knielen om later weer op te staan - en den laatsten galm te
doen klinken, fortissimo!’
Wat Hilda Ram hierop antwoordde weet ik niet, maar men kan het makkelijk
gissen, want 's anderdaags, den 3 October, schreef Tinel een anderen brief:
‘Wel zeker neen, heb ik u niet willen beleedigen! Hoe zou dit in mijn gedacht
komen! Hoe dit doen overeenkomen met het verzoek, dat ik u deed, Godelieve voor
mij te willen dichten!...
Meer woorden zullen wij daarover niet verliezen indien het u belieft.
In mijnen brief van gisteren schreef ik: “ik hou mij aan het door mij voorgestelde
plan”, of iets dergelijks. Dus blijft Radbod. Echter, vindt ge verbeteringen aan dit
plan te brengen, ik zal er u dankbaar voor zijn. Ga, ga, ga! Maar geen moordenaars!
En wees kort. Dit is de hoofdzaak. Het eigenlijke drama zal lang zijn. Reden te meer
om bij het slot niet te vertoeven.’
Daarmee scheen de zaak voorloopig geregeld, althans in
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de briefwisseling komt niets meer voor tot op den 3n Februari 1892. Dan laat Tinel
weten:
‘Al het werk dat ik te doen had vooraleer aan Godelieve te beginnen, is af.
Goddank! Mag ik in 't kort uwen tekst verwachten? Ik snak er naar gelijk een ziel in
't vagevuur naar den hemel. In Duitschland heeft men reeds de uitvoering van het
werk gevraagd. De goede lieden zullen drie of vier jaren geduld moeten hebben indien ons Heer mij nog zoolang laat leven. Bid een Vader-Ons voor mij - en stil
mijnen dorst naar Godelieve!’
's Anderdaags kwam er reeds antwoord van de dichteres:
‘Ik hield me tot nu toe zoo stil als een muisje, omdat ik beschaamd ben mijn woord
niet gehouden te hebben. Doch Onze lieve Heer heeft er ook wat schuld in, hoor
maar! Einde November is “Godelieve” geheel afgewerkt. Ik wou het werk wat laten
rusten, het nog eens herlezen en afschrijven vóór Nieuwjaar. Daar komt de influenza
al mijn plannen verijdelen! Verleden Zondag ben ik voor 't eerst naar de kerk geweest!
Ik zal nu het afschrift vaardig maken en het u zenden zoo spoedig mogelijk...... en
wensch u de beste gesteltenis tot het werk. Daartoe zal een weinig rust vooraf wel
geen kwaad doen.’
Maar Tinel is nu ongeduldig om het handschrift in zijn bezit te hebben en aan de
partituur te beginnen. Den 5n Februari schrijft hij terug:
‘Hoe heeft mij uw schrijven verheugd! Ik mag dus in 't kort den tekst uwer
Godelieve verwachten - en aan mijne partituur beginnen. Godlof! Rusten? “Rusten
is roesten”. Immers, rusten kunnen wij niet; dat weet ge wel. En voor wat mij aangaat,
ik ben te bang dat ik zou sterven vooraleer mijn werk afgemaakt te hebben. Aardig!
Telkens dat wij wat nieuws aanvangen is het ons alsof wij nog niets gedaan hadden;
en zonder iets gedaan te hebben willen wij van hier niet niet weg!
Ik hoop dat die lelijke influenza niet te hard voor u is geweest? In allen gevalle:
wees voorzichtig, Mejufvrouw. De influenza is in de kerken te huis! Dit zeg ik ook
aan mijne vrouw (zonder groot gevolg...), die drie weken met de ziekte bedlegerig
geweest is. Mij ook moet ik alle soort van dingen wijs maken, uit dezelfde oorzaak,
- al lukt het evenmin!...’
Weer wordt er gedurende anderhalve maand niet meer gebriefwisseld, tot Tinel
den 25 Maart laat weten:
‘Ik mag u verzekeren dat ik met groot geduld naar uwen tekst wacht: onvoorziens
is mij dees laatste dagen eene zware en wichtige taak opgelegd; het geldt een werk
dat spoed eischt en ik kan onmogelijk aan iets anders tegelijkertijd arbeiden. Mijn
geduld is dus een gedwongen geduld. Zoo Godelieve tegen Mei veerdig is, zal alles
voor mij ten beste zijn. Ik voeg er enkel bij dat de schrijfster vroolijk en gezond de
laatste hand aan haar werk moge leggen.’
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Mei ging echter voorbij en nog zond de dichteres geen tekst, terwijl Tinel te trappelen
stond van ongeduld. Den 25 Augustus 1892 geeft hij er opnieuw blijk van:
‘Ik kan eindelijk aan Godelieve beginnen! God zij geloofd! En niet alleen beginnen,
maar van nu af kan ik er aan werken zonder de pen te moeten neerleggen. Ik snak
naar het libretto. Is het gansch veerdig? Hebt gij vrede met uw werk? Is het dramatisch
- volstrekt dramatisch, op de planken als handeling speelbaar?...’
Het libretto was dus reeds voltooid einde November 1891(1) en in Augustus 1892
had de toondichter het nog niet in handen. Welk is de oorzaak van die vertraging?
Hilda Ram was ziek geweest tot in Februari, maar het afschrijven kan toch geen zes
maanden gevergd hebben. In het begin van 1892 zal zij het handschrift wel ter
verbetering aan Van Droogenbroeck gestuurd hebben en van dien tijd moeten ook
de twee ongedateerde brieven zijn, de eene van haar zelf aan haren raadsman:
‘Ik zend u seffens na mijne aankomst de twee eerste deelen van Godelieve. Ik
verwacht uwe uitspraak met de grootste nieuwsgierigheid, want nu ik mijn werk
overlees, staat het mij weder niet aan.’
En het antwoord van Van Droogenbroeck:
‘Uw gedicht getuigt van veel arbeid, doch is het nog niet af en het heeft nog menige
sporen van onervarenheid in 't vak. Gij zult dus mijn opmerkingen ten goede duiden
en er nut uit trekken. Vooral de schildering der driften komt me zwak voor: 't is niet
genoeg gevoeld, wat overigens mij niet verwondert die uwe inborst geloof te kennen.
Woeste daden, nijd, jaloerschheid, hoogmoed en wat dies meer zijn u slecht bekend:
maar ze moeten door u gezien en gevoeld worden; zonder dat is het dichten niet
mogelijk. Achtereenvolgens moet gij Bertholf, Iselinde, enz. zijn; uwe verbeelding
moet u in de plaats dezer personages stellen en u doen spreken of gij het zelf waart...’
In den tekst zelf bracht hij tal van verbeteringen aan, haalde sommige passages
door, wijzigde verzen, laschte er andere tusschen. Om het gedicht te herwerken zooals
hij haar aanraadde had zij den tijd niet meer, of liever Tinel liet haar den tijd niet;
zij vergenoegde zich met de detailverbeteringen van Van Droogenbroeck, zoodat er
in den tekst dien Tinel eindelijk op 't laatste van Augustus '92 ontving en die later in
1897 gedrukt werd, ettelijke verzen voorkomen die Van Droogenbroeck geschreven
heeft.
Tinel was intusschen opgetogen met het ontvangen handschrift:

(1) Het handschrift draagt de dagteekening: Antwerpen, den 15n October 1891.
Hilda Ram.
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6 Sept. 1892:
‘Uwe Godelieve heb ik gelezen. Het drama is - in één woord - prachtig. Gansch
naar mijnen zin! Bravo en dank, uit ganscher harte! - Hier en daar, wel is waar, zal
er verkorting moeten aangebracht worden. De ballade b.v. is te lang. Maar ik verander
geen letter zonder u te raadplegen. Wat er ook van zij, ik kan beginnen.....
Ware het niet voorzichtig den tekst niet te laten drukken vooraleer ten minste de
muziekschets vaardig zij? Enkel een jaar geduld!’
Zonder tijd te verliezen begon hij nu te componeeren en den 7n November '92 kon
hij reeds melden:
‘Leve Godelieve!’ is mijn groet! - Uwe verzen zijn al wat een componist kan
wenschen: edel in de uitdrukking, ongedwongen in den vorm. Reeds 175 of zoo iets
zijn getoonzet, hetgeen mij het recht van beoordeelen wel geeft.
Maar ik sta nu op eenen weer, dien ik dezen nacht reeds half heb afgeschaafd. De
manier op dewelke het huwelijk geschiedt gaf mij geen vrede...’
En dan volgt er een uitgebreid voorstel tot wijziging van die scene, en Tinel vraagt:
‘Sind wir einverstanden? Ik durf het verhopen!
Mocht ik reeds tegen Vrijdag zeer vroeg uwe nieuwe verzen bezitten, wat een
geluk! 't IJzer is gloeiend!’
De dichteres, als meegesleept door zijn geestdrift, zendt hem dadelijk de wijziging,
zoodat den 11n November Tinel reeds antwoordt:
‘Gij zijt braaf en doorbraaf! Uwe ontwikkeling der nieuwe scene is beter dan
degene, die ik heb voorgesteld. Reeds een deel daarvan heb ik vandaag met noten
versierd, - veel, zeer veel noten. Ik heb eigenlijk een reuzenwerk aangevangen. Blijf
mij voorthelpen, om Gods wille!
Moe, vallensmoe druk ik u dankend de hand.’
Doch 's anderdaags steekt hij alweer vast en zij moet hem opnieuw uit den nood
helpen (12 November):
‘Ik nog! Verschoon me! Daar even heb ik Godelieve en Bertholf ter kerke geleid
en den stond inderdaad zoo plechtig gevonden en uitgedrukt dat ik blijven steken
ben in het gebed dat mij de borst uit moest: ik had geen ander kerkboek onder handen
dan uwe twee verzen:
‘Ter kerke! De plechtige stond is daar,
“Die eeuwig verbindt dit Christenpaar.”

Voeg daar, bid ik u, nog 2 à 4 verzen bij, Mejufvrouw! Ook de handeling eischt
dezelve. Met twee verzen kan ik enkel geleide doen tot halfweg de schermen, en 'k
wensch dat men nog plechtig zinge tot achter de schermen. Daar verdwijnen zachtjes
de klanken - morendo...
Voor Dinsdag vroeg?... Als 't u blieft!’
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Met al dat wil de bruiloftscene maar niet vlotten en ze moet opnieuw gewijzigd, want
den 20 Nov. schrijft hij:
‘Ik ben weer in den nood en kom aan uwe deur kloppen, overtuigd dat gij mij niet
- naar de maan zult zenden.
Ziehier den casus.
De gansche scene van het ter kerke gaan en huiswaarts keeren is af. Maar de
afwezigheid duurt enkel 4 1/2 minuten. Trouwen is geen klucht en vraagt tijd. Ik zelf
ben aan 't lachen gevallen toen ik, mijne partituur spelende, als met eens het
bloemenkoor in de verte hoorde zingen: “Wat, riep ik schertsende uit, zijn die ál
getrouwd?”
Dat kan onmogelijk zoo blijven...’
Na zijn voorstel tot verandering uiteengezet te hebben, gaat hij voort:
‘Wellicht weet gij beters?... Des te beter! Een tiental verzen meer zal den toestand
te keer gaan. Ons drama zal prachtig worden zoo God voorthelpt, Mejufvrouw. 'k
Werk er aan met brandende ziel. Bezwijk ik niet, kan ik voortgaan zoo ik begonnen
heb, te weten met dezelfde kracht, dezelfde hartstochtelijkheid, dan zal 't werk af
zijn - bij drie jaar.’
De scene wordt dus voor den derden keer gewijzigd, maar tevens geeft de dichteres,
ingaande op Tinel's woorden: ‘... mijne partituur spelende’, den wensch te kennen
het reeds gecomponeerde eens te hooren. Hij echter schreef dadelijk terug (23
November '92):
‘Van harte spreek ik u mijnen dank uit voor de mij zoo bereidwillig gemaakte en
toegezonden verzen.
Nù moogt ge volstrekt niet komen! 'k Zou u geen noot laten hooren! Als ge iets
ten gehoore zult krijgen moet gij ten minste eenen bevredigenden indruk van 't
gehoorde bewaren. Daarom zult gij geduldig moeten zijn totdat het eerste deel af is,
bijgevolg tot omtrent Kerstdag. Dan komt gij! En dan zal 't kermis zijn! - Voor
niemand nog, tenzij voor mijne vrouw, heb ik ééne noot van Godelieve gespeeld of
gezongen. De eerste, die iets zal hooren, zult gij zijn.
Dat is toch ook braaf, niet?’
Inmiddels vorderde het werk traag en den 10 December liet Tinel weten dat hij
het 1e bedrijf bijna voltooid had; maar er moesten weer belangrijke wijzigingen
(verkortingen) aan toegebracht worden:
‘Hebt ge daar vrede mee?... Weet ge beter, spreek, uw dienaar luistert!
Dees laatste dagen heb ik met eene soort van hersenverlamming geloopen. Dat
komt van mensch te zijn! 't Is nu Goddank voorbij en 'k heb gisteren en vandaag wat
kunnen werken. Zoo ik uwe veranderingen tegen Woensdag heb is alles perfekt!’
Den 11 Januari 1893 heeft hij het tweede bedrijf nog niet
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begonnen; hij kan weer niet verder. Tot nog toe ging het enkel om weglaten of
bijvoegen van sommige verzen - dit ter wille van de muziek - maar nu gaat Tinel
kritiek uitoefenen op de samenstelling en op de karakters (n.l. op dat van Iselinde).
Maar dan is ze het niet meer eens, ze moppert tegen en het dreigt een oogenblik mis
te loopen. Den 16 Januari schrijft Tinel:
‘Van harte bedank ik u voor de veranderingen. Of dezelve verbeteringen zijn?...
't Is wel moeielijk zekere verbeteringen aan een afgemaakt stuk toe te brengen, b.v.
wanneer het karakterveranderingen geldt. Het zal noodig zijn dat wij eens
samenkomen en over de zaken praten.
Morgen begin ik het tweede deel en denk Iselinde te laten zooals zij was. Maar
dan zal Bertholf van zijnen vijand moeten spreken! Later daarover!’
Den 22 Januari een nieuw verzoek om wijzijging; het moet, als immer, spoedig
gaan:
‘Voor Dinsdag hebt ge misschien reeds uwe muze aangesproken.’
In denzelfden brief kondigt Tinel zijn bezoek te Antwerpen aan, en waarschijnlijk
wordt op die samenkomst heel wat mondeling geregeld, want van dien datum af tot
den 26 Oct. 1893 komt er niets in de briefwisseling voor. Het overige van den tekst
van het tweede bedrijf is ook nagenoeg ongewijzigd gebleven, evenals het eerste
deel van het derde bedrijf.
Den 26 October heeft hij de slotscene bereikt, maar hier moet er weer gesnoeid
en herwerkt worden:
‘Na peizen en peizen ben ik tot het besluit gekomen dat Godelieve in het publiek
niet mag verwurgd worden. En toch zijn we een grooten stap vooruit gegaan.
...... Denkt ge niet dat wij er zoo komen, en goed komen? Krijg ik reeds Dinsdag
uwe verandering?... Denk eens, 't is de laatste. De laatste!’
En den 31 Oct.:
‘Heb dank, Mejufvrouw, voor uwe laatste zende. - Wel zeker moogt ge het tweede
deel hooren, van eigen! Maar hier, om Godswil! Ik moet op mijn piano spelen, die
kent mij en die ken ik. Wilt ge iemand der uwen meebrengen, opperbest: welkom
aan allen!
Ik ben nog niet gansch overtuigd dat nu die scene goed is. Ja, ik ben ‘iemand’,
zoo hoop ik ten minste. Op onvasten bodem ga ik niet. Is dat niet het beste voor
iedereen? Moet het van ons gezegd worden, dat wij na jaren arbeid, met een
doodgeboren of een halfdood kind voor den dag komen? Hadde ik niet koppig
geweest, men zou van Franciscus niet meer spreken. Qui veut Ia fin doit vouloir les
moyens. Is 't niet zoo?
Overmorgen vertrek ik voor Fr. naar Berlijn en Leipzig. Onderwegen moet ik nog
eens goed aan genoemde scene pei-
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zen. Wellicht krijgt ge van me geen letter geschrift meer, tenzij om u te melden dat
alles af is. Wat zal ik dan van u verdiend hebben?’
Inderdaad, den 29 November 1893 kwam een open kaart toe met enkel deze
woorden:
‘Godelieve is dood.
Bid voor den moordenaar.’
Het gewrocht was dus voltooid en in Februari 1894 ging de dichteres, samen met
Jufvr. C. Teichmann en M.E. Belpaire, naar Mechelen waar Tinel hun in zijne woning
de partituur op zijn piano voordroeg. Nu mocht Hilda Ram hopen dat zij de vruchten
zou plukken van den arbeid die haar gedurende zes jaar bezig gehouden had. Zij
vergiste zich deerlijk: wat nu volgde was teleurstelling op teleurstelling.
Den 7 Maart 1894 schreef Tinel:
‘J'ai le plaisir de vous envoyer le texte de Godelieve que vous avez fait demander
par Mlle Teichmann. Vous le recevez même deux fois: 1e votre manuscrit, 2o une
copie. Je n'ai pas complètement relu celle-ci et ne saurais garantir qu'elle reproduit
correctement et intégralement votre texte. J'espère que vous voudrez bien vérifier
vous-même.
Dans la copie je me suis permis diverses interrogations. Ne les prenez pas en
mauvaise part. Ayez la bonté de me signaler au plus tôt, les modifications que vous
apporterez à vos vers, car les traducteurs ont déjà commencé leur travail. Puis-je
vous demander de n'apporter à votre oeuvre aucune modification: 1o de rythme, 2o
de coupe, 3o de sens? Ceci est de la plus haute importance.
Si vous désirez conférer avec moi, je me mets à votre disposition. Il suffit que
vous me disiez quand et quelle heure vous pouvez me recevoir...’
Dat was de eerste slag voor het prikkelbaar gemoed van Hilda Ram. De componist
nam het van uit de hoogte met haar op, schreef, voor de eerste maal, in het Fransch,
er was geen spoor meer van den hartelijken toon van vroeger, en dat alles zoo maar
dadelijk in den eersten brief nadat hij hare hulp niet meer noodig had. Het leek wel
(zoo drukte zij zich uit), dat hij haar behandelde gelijk een oud kleed dat men van
zich afwerpt, omdat het geen dienst meer kan doen. In dat alles overdreef zij
natuurlijk, maar het griefde haar niettemin en zij werd op hare beurt onrechtvaardig
in haar antwoord van den 17n Maart 1894:
‘Nu ik het stuk herlezen heb, zie ik dat er vele veranderingen, uitlatingen bijzonder,
gedaan zijn, waarmede ik het in 't geheel niet eens ben. Dan ook dient in zekere
deelen den strophenvorm behouden te worden.....
Na veel bedenkens kom ik tot de volgende slotsom: In uwe partituren, d.i. te zamen
met de muziek, laat ik u vrij den tekst en de vertalingen te geven, zooals gij het
goedvindt; doch
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het uitgeven van den tekst op zich zelven in libretti enz. behoud ik als mijn recht, ik
geef hem in den vorm en met de scenische aanteekeningen die mij bevallen. Op deze
wijze is er geene behoefte meer om verder te onderhandelen en heb ik u alleen dit
te verzoeken dat gij mij een maand op voorhand verwittigt van het tijdstip der eerste
uitvoering van uw gewrocht.’
Haar verwijt betreffende de veranderingen, enz. is, zoover ik op het handschrift
kon nagaan, ongegrond. Wel komen er tal van wijzigingen in voor, maar het zijn
juist die welke hij zelf in zijne brieven voorgesteld en zij op zijn verzoek uitgevoerd
had. Radikaal doorgehaald en veranderd echter zijn de scenische aanteekeningen,
en niet ten onrechte, want Hilda Ram had te weinig besef van wat de handeling op
het tooneel vereischte dat zij toereikend konden heeten, zoodat die veranderingen
door Tinel's hand aangebracht onbetwistbaar verbeteringen blijken. Al stond het
einde van haar brief haast gelijk met een afbreken, toch klonk het antwoord van den
meester onmiskenbaar verzoenend. Waar zij in haar vorig schrijven door een gril
geëischt had dat een vers:
‘Tuilen, festoenen, enz.’
zou veranderd worden in
‘Met tuilen, festoenen, enz.’
gaf hij als ‘preuve de bonne volonté et d'esprit de conciliation’ toe, al zou hem dit
dan ook een volledige herwerking van dit deel der partituur vergen. Haast op heel
de lijn gaf hij trouwens toe: zij zou het recht behouden den tekst, als letterkundig
werk, te laten drukken zooals zij het verkoos; en verder:
‘De même pour tout ce qui concerne les indications scéniques. Souvenez-vous
que vous m'avez abandonné (il y a deux mois et demi) le soin de les compléter
moi-même, en même temps que vous m'engagiez à écrire la préface que je vous
demandais...
Lors de votre dernière visite, vous avez fait entendre que, libre, vous eussiez donné
au texte de Godelieve une tout autre forme... Vous n'êtes donc pas satisfaite du drame
tel quel et devez lui trouver des défauts dont je suis la cause. Voulez-vous que, dans
la préface, j'assume la responsabilité du plan développé par vous à ma demande? Je
suis tout disposé à le faire si tel est votre désir. Cuique suum...
La division par strophes se fera comme vous l'entendez, et pas une lettre du texte
chanté ne sera imprimée sans avoir été revue par vous. - J'ai encore à peu près deux
ans de travail à ma partition. Il pourra être question d'une exécution en 1896. Si vous
priez un peu de temps à autre pour que Dieu me soutienne, vous ferez ce que je fais
tous les jours pour qu'll vous donne joie et santé.’ (Brief van den 20 Maart 1894.)
Van Maart '94 tot September '95 wordt er niet gebriefwisseld (afgezien van een
onbelangrijkj schrijven van Tinel op 30
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Januari 1895). De componist werkt aan zijn partituur en de dichteres, die niet weet
hoever de zaken staan, vraagt nieuws. Het antwoord is gedagteekend: 28 September
1895:
‘Als antwoord op uwen brief van gisteren heb ik de eer u te melden:
1o Dat nog geene letter van uwen tekst gedrukt is (gij schijnt geen acht genomen
te hebben op mijn eertijds gegeven woord);
2o Dat geen woord van de vertalingen kan noch mag veranderd worden;
3o Dat de eerste uitvoering van G. niet vóór Augustus 1896 zal plaats hebben.’
De betrekkingen schijnen intusschen toch wat guller te zijn geworden, want den
n
2 Mei '96 schrijft de componist een kaartje ‘Aan Mejufvrouw Mathilde Ramboux
den besten, hartelijksten dank van Edgar Tinel voor haren minzamen brief van 30n
April’ en een tweede kaartje den 16 Mei:
‘Ontvang, Mejufvrouw, mijnen welgemeenden dank en mijne beste gelukwenschen
voor de lieve bladzijden: “Antwerpens Goede Engel”, die gij mij gezonden hebt en
die ik met eene diepe aandoening gelezen heb.’
Den 28 Juli '96 komt de groote tijding:
‘Notre Godelieve est enfin prête à être imprimée. Laus Deo! Avant d'envoyer le
manuscrit à la gravure je voudrais vous soumettre quelques points...’ Volgt dan het
verzoek tot wijziging van een vijftal verzen... ‘Dans tout ceci veuillez ne voir que
mon désir de placer notre oeuvre au-dessus de toute critique.’
Toch broeide de ontevredenheid bij de dichteres. Zij voelde zich, niet ten onrechte,
al te zeer genegeerd door den componist die maar lief kon zijn wanneer hij hare hulp
behoefde en haar voor 't overige maanden en maanden in de onzekerheid liet over
het verder lot van haar werk. Ook meende zij zich zwaar verongelijkt door het feit
dat zij zelfs geen enkele drukproef mocht zien en dat de vertalingen van ‘Godelieve’
geheel buiten haar om geschiedden: in haar schrijven dat aanleiding gaf tot Tinel's
antwoord van den 28 Sept. '95 moet zij zich daarover beklaagd hebben, zonder
grooten uitslag nochtans, want dat antwoord klinkt tamelijk knaksch. De waarheid
is dat zij volgens het woord van Prof. Vliebergh beiden tot het ‘genus irritabile vatum’
behoorden en dat zij te mooie illusies gekoesterd had over hare samenwerking met
meester Tinel. Natuurlijk werd die ontgoocheling nog grooter nadat de pers zich
begon bezig te houden met het gewrocht waarvan de opvoering nu weldra in het
vooruitzicht gesteld werd. Het is haar nooit duidelijk geworden dat waar poëzie en
muziek samenwerken de eerste bijna steeds het onderspit moet delven en dat ook in
dit geval de aandacht hoofdzakelijk moest gaan naar de partituur.
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Door een futiele omstandigheid kwam het kort daarop tot een openlijk en zeer pijnlijk
conflict.
Tinel had zich van een opsteller van het Journal de Bruxelles een interview laten
afnemen en nu drukte dit blad als zou de meester verklaard hebben: ‘Le livret est
écrit par Hilda Ram sur les données de l'auteur et d'après un plan arrangé par le
compositeur.’
Strict genomen was dat de zuivere waarheid: begin '91 had Tinel haar een
schrijfboekje overhandigd met de samenvatting van het onderwerp zooals hij het
wenschte behandeld te zien, met de indeeling in bedrijven en tooneelen en tafereelen,
zoodat zij op dit stramien nog enkel hare verzen te brodeeren had. De schrijfster,
volkomen te goeder trouw, herinnerde zich van dit scenario niets meer (reeds van in
hare jeugd had zij een zeer zwak geheugen); bovendien had Tinel bij het interview
de vormen wel wat meer kunnen in acht nemen en zoo brutaal niet de lakens naar
zijn kant alleen toetrekken; en boven al had zij het scherp gevoel dat zij bij de
komende grootsche gebeurtenis van de opvoering welke de artistieke wereld met
spanning verwachtte, eenvoudig genegeerd werd: ‘On n'avait plus besoin de moi, on
m'écartait du pied’, schreef zij aan Mevrouw Tinel.
Eenige dagen na het interview ontving zij van de firma Breitkopf te Härtel 3
‘klavierauszüge’ van Godelieve met het bericht dat het honorarium haar direct door
Tinel zou uitbetaald worden. Dit deed de maat overloopen en zij luchtte al hare
bitterheid in een uiterst heftigen brief aan den toondichter, vol hartstochtelijke
verwijten over zijn persgesprek en over zijn egoïsm: ‘Gij schijnt me een schatrijke
vrek, die zijn deur uitkomt en een nederig kind zijn eenig bezit, zijne gouden oorringen
van de ooren rukt’.
Tinel was verontwaardigd: ‘Non, ce serait contre ma dignité d'homme et d'artiste,
je ne répondrai pas’, zoodat Mevrouw Tinel de briefwisseling bleef voortzetten en
de zaken zooveel mogelijk trachtte goed te maken. Hilda Ram was het in den grond
maar om één ding te doen: dat de ocmponist zou bekennen dat zij samen gewerkt
hadden als gelijken. ‘Je voudrais que nous puissions nous entendre’, liet zij aan
Mevrouw Tinel weten. ‘Je réduis mes prétentions à ceci: 1o pour moi pleine
autorisation d'éditer tout ce que je veux de mon travail; 2o la petite concession que
l'on fait au moindre rimeur en collaboration avec un talent éminent: Paroles de Hilda
Ram - Musique de...’
Maar haar eerste brief vol beschuldigingen had alles bedorven, van verzoening
kon er geen sprake meer zijn; Tinel antwoordde kort en zaakrijk (20 Januari 1897):
‘Je viens de relire les lettres que vous m'avez écrites en 1891-92-93-94 au sujet
de Godelieve. Elles fourmillent de
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preuves absolues que ce que j'ai dit dans l'interview du Journal de Bruxelles est la
stricte vérité. Une seule suffira pour vous convaincre...
Il y a plusieurs jours j'ai écrit à Breitkopf et Härtel touchant vos volontés. J'ai prié
ces messieurs de se mettre en correspondance avec vous personnellement. J'espère
qu'ils l'ont fait.’
Werden er van verschillende zijden pogingen aangewend om een verzoening of
althans een toenadering tot stand te brengen, zoo waren er ook andere die - met den
besten wil der wereld - olie op het vuur kwamen gieten. En haar overprikkeld gemoed
luisterde maar al te graag naar hunne ingevingen, te meer daar allerlei omstandigheden
de zaken nog erger kwamen maken. Een oogenblik dacht ze er ernstig aan Tinel en
Breitkopf lastig te vallen met een proces - al had ze alweer al bekomen wat ze eischte:
toelating om ‘Godelieve’ afzonderlijk als letterkundig werk uit te geven, en op de
partituur stond vermeld: ‘Oorspronkelijk gedicht van Hilda Ram’.
Van Droogenbroeck raadde haar echter het procedeeren ten stelligste af (6 Febr.
'97): ‘De moeilijkheid is vooral te wijten aan de voortvarendheid van Tinel. Nu weet
ik dat Tinel hoog aangeschreven staat bij het Hooger Bestuur. Moest er lawaai komen
tusschen u en hem, het zou hem maar ook u niet vereeren.’
Den 29 Januari had ze reeds aan Van Dr. laten weten: ‘Ik heb ook mijne Godelieve
afgeschreven, ze moet verschijnen vóór Tinel's Godelieve! Ik ben al met den drukker
in onderhandeling.’
Ondertusschen was het bekend geworden dat de eerste uitvoering te Brussel in het
Fransch zou plaats grijpen. Groote beroering in de Vlaamsche kunstenaarswereld en
nieuwe aanleiding tot ontstemming bij de schrijfster. Zij bekloeg er zich over bij
Breitkopf en Härtel, de Vlaamsche Academie drukte haar spijt uit bij Tinel, maar
deze ging onverstoord zijn gang. Uit een brief van hem aan Alberdingk Thym licht
ik het volgende: ‘On a protesté contre la 1re exécution de Godelieve en français.
Pourquoi se fait-elle en langue française? Des démarches ont été faites auprès du
conseil communal de Malines afin que la première y eût lieu, - et en flamand. Refus
sur toute la ligne. La Société des Concerts populaires de Bruxelles, qui ne chantent
jamais qu'en français, s'est offerte spontanément. On l'annonce... Aucune société
flamande, aucun comité ne tente d'obtenir l'exécution flamande. Elle reste donc
accordée à Bruxelles, ville cosmopolite, où l'on ne chante guère en flamand.’
Toen de pers er zich ging mee moeien werd het nog erger. De ‘Soir’ drukte in zijn
nummer van 24 April '97 een nijdig artikeltje:
‘L'académie a exprimé, au cours de sa dernière séance,
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ses regrets de ce que M. Tinel, le compositeur de Godelieve, fit exécuter ses oeuvres
dans la traduction française et non en flamand. A propos de quoi nous ferons observer
que l'oeuvre de M. Tinel a été écrite sur un texte original allemand, et que le texte
flamand lui-même n'est qu'une traduction. Les Allemands auraient donc le droit de
réclamer bien plus justement que les Flamands.’
Een beetje later kwam de ‘XXme Siècle’ aan de beurt:
‘Pendant l'Exposition, on exécutera dans la capitale un drame musical, composé
par Edgard Tinel, et portant comme titre: Godelieve.
L'auteur du poème de Godelieve est une Anversoise, Mlle Ramboux, très connu
dans les lettres flamandes sous le pseudonyme de Hilda Ram..... La traduction
flamande des vers de Hilda Ram se fait en ce moment.’(1)
Dit alles maakt het begrijpelijk dat ze gansch ontmoedigd en ontgoocheld aan
Breitkopf en Härtel liet weten: ‘Die Freude an Godelieve wovon sie sprechen, ist
mir ganz verloren’.
In Juni werd Tinel om de toelating verzocht het oratorio te laten uitvoeren in de
Vlaamsche Opera te Antwerpen: hij weigerde.
‘On vous écrira bien un de ces jours que je viens de refuser les propositions du
théâtre flamand d'Anvers, lequel demandait de pouvoir représenter l'oeuvre l'hiver
prochain. J'espère qu'on ajoutera que mon refus est dû à l'absence d'un orgue au
théâtre flamand. J'aime mieux me laisser mutiler moi-même que de laisser mutiler
quelqu'un de mes ouvrages. C'est ce qui s'appelle savoir se sacrifier pour un principe.’
(Tinel aan Juffr. Belpaire, 21 Juni '97.)
Toch schijnt men zich door die moeilijkheid niet te laten afschrikken hebben, want
den 24 Juli meldt de heer J. Van Kerckhoven aan de schrijfster:
‘Met innige voldoening mag ik u melden dat M. Keurvels mij over eenige dagen
verzekerde dat Godelieve zonder twijfel nog dees jaar op het Vlaamsche Opera zal
opgevoerd worden.
De hinderpaal (gebrek aan een orgel) is weggeruimd.
Dus zullen wij het genoegen smaken uw troetelkind, dat men heeft willen
verbasteren dan toch het eerst op het tooneel zijner geboortestad, in zijne
oorspronkelijke zuiverheid te mogen genieten en bewonderen.’
Waarom is dit plan blijven steken? Gebrek aan doortastende durf... of wat?
De eerste opvoering greep dus plaats in het Fransch te Brussel, en zooals te
verwachten was, zonder dat de naam van de schrijfster er maar even vernoemd werd.
Eenige maanden

(1) Dit bleek nochtans slechts eene drukfeil te zijn voor: traduction française.
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vroeger had ze bij J. Bouchery te Antwerpen den tekst van Godelieve laten
verschijnen.
Pas den 1n April 1901 vernam zij van Prof. Vliebergh dat er te Leuven iets grootsch
op touw gezet werd: de eerste uitvoering in het Vlaamsch van Godelieve tegen half
Juni; ‘de Kardinaal zal komen, voegde hij er bij, en misschien ook wel Prins Albert’.
Helaas, zij overleefde deze vreugde - na zoovele schrijnende desillusies was het
maar een halve vreugde meer - amper eenige weken; de palm die haar door Juffr.
Belpaire, Prof. Vliebergh en Prof. Scharpé van uit Leuven gestuurd werd, bereikte
haar op haar lijdensbed. Acht dagen later werd bij hare zuster een dochtertje geboren,
waarvan zij moest meter zijn: zij zelf kon den doop niet meer bijwonen, maar het
moest Godelieve heeten.
Dr. Th. De Ronde.
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Kronieken
Vlaamsche letterkunde.
Van het fonteintje dat een hekla werd.
Onbekroonde sproke uit de Driejaarlikse prijskamp voor Nederlandse
Letterkunde (1918-1920).
... C'est en vain qu'au Parnasse un téméraire auteur...
TEIL was de rotsweg en de nacht blue black.
- ‘Werda?’
Die kordate kreet nagelde mij vast aan de grond. Voor mij stond een bleek
jongmens met wilde vuurogen, een peplum rond de slanke leden.
- ‘Werda?’
- ‘Goed volk’, weervoer ik met mijn spreekwoordelike bonhomie.
- ‘Wat is een spondeus meneer?’
- ‘Pfui, een zeer lelik woord manlief’.
- ‘Niks te maken. Maak maar rechtsomkeer’:
- ‘Vertel nou geen smoessies hé vriendschap. Mot ik nou bareelrecht betalen?’
- ‘En wat zie, u draagt het haar in een scheiding?’
- ‘Voor zoveel ik nog heb ja. Wat zou dat?’
- ‘U bent een ultra meneer. Maak benen of ik lui alarm. Ginds liggen mijn broederen
in de lommerkring van de Opper Manitoe. Er wordt reeds zo verwoed tegen 's mans
voetstuk aangerameid dat geen vreemdeling meer binnen mag zonder eerst
lijfsonderzoek te doorstaan’.
- ‘Ik ben toch geen indringeling?’ zei ik sereen.
- ‘U weet het zelf niet. Wij hier, zijn de depothouders der Schoonheid. Ons
waarmerk is énig echt. Maar wat klets ik met jou. Marsj! Ophoepelen!’
Voor ik nog een gebenedijd woord kon uitbrengen, lag ik op straat.
Toen ik uit mijn cauchemar ontwaakte lag ik voor het Ministerie van Kunsten en
Wetenschappen. Ik heb toen met een stuk krijt op de massieve poort geschreven:
Plaatsingsbureel voor jonge dichters.
*

**

Vrienden van het Fonteintje ik ga even over de omheining wippen.
Eerst een vraag: waarom spelen jullie met ons zo graag buitensluit? Dat is niet
mooi. Heus dat is zelfs foeilelik. Vooral omdat wij zo maar klakkeloos in jullie
zwartboek werden aangeschreven, zonder dat
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jullie ons de toetsstenen van een gevatte, ofschoon strenge kritiek hebt doen doorstaan.
Niet dat ik persoonlik veel om jullie oordeel geef. Maar ik had heus een scherper
philippica verwacht, dan een straaltje venijn en veel addertjes onder 't gras.
Ik kan nou wel begrijpen dat er toorn is in jullie midden, omdat die vladenvreter
uit Lier de prijs heeft weggekaapt. Kijk eens aan. Je zegt het zelf. Elk zijn beurt is
niet te veel. Zo blijft er rust in de familie. Het is nu maar jammer dat de andere
prijsjagers nog drie jaar moeten wachten. Kijk eens an wat tijdverlies, en dat spijts
je nog zo dicht bij 't vuur zit. Ha de wijsgeer heeft het wel gezegd: Ondank is 's
wereld loon. Maar: hoop doet leven. Daarom: mannen van het Fonteintje, doe stil
voort in jullie schoonheidsonderneming. Eens toch klinkt over jullie bent, net als bij
de masekliers die dingen naar de vette-os bekroning, de triomfante schal: Ons de
prijs, ons de roem.
Ik praat niet graag met literaten wie het loshaken van een staatstipendium zelfs
maar bijzaak is.
Maar, wanneer het geharrewar rond het prijskampverslag wordt voorgesteld als
een doorbraakpoging van de ultra's door een bres die de heer Muls met officiele
wapenen zou hebben geslagen, dan kom ik in verzet.
Komaan R. Herreman. En garde!
De Heer Muls stond met zijn verslag voor een zeer lastige karwei. Twee
standpunten: ofwel zich doodgewoon bepalen bij een objektief relaas over de
werkzaamheden van de prijskamp, en in niets de ‘valeur intrinsèque’ van het
besproken werk ook maar aantoetsen. Ofwel het besproken werk stellen met de Tijd
als achtergrond en het aan de contemporaine levensvragen afwegen. Muls heeft de
laatste methode en dan nog zeer schuchter aangewend, door de ultra's in dit verband
slechts met de gebruikelike slagwoorden te kenschetsen, en indien het verslag afsluit
met een zinsnede die R. Herreman als een désaveu van de jongeren aanziet dan is
het precies omdat Muls hier weer wordt: de spreektrompet van de verrichtingen zijner
mede-juryleden.
Als ik de opwerpingen van R. Herreman goed lees, dan treft mij vooreerst een
dozis leedvermaak op de rand van Muls' kennisgeving dat de besproken werken op
het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen zoek geraakten. De Fonteintjesmannen
hebben hier natuurlik geen hand in 't spel. Het is toe te schrijven aan het rond de
cuirisme van voormeld ministerie.
Verder is iedere kritiek op Karel van de Woestijne in de oren van Herreman zowat
een heiligschennis. De grote Florentijn taboe.
Bijlo kameraden, wie is de snode onverlaat die onze beschermheilige zijn aureool
ontneemt?
Muls heeft geschreven dat v.d. Woestijne's menselikheid in omgekeerde
evenredigheid staat tot zijn artisticiteit, en Herreman ziet daarin een politieke
uitspraak. Niets anders dan politieke vervolgingswaanzin kan hem zulk een aberratie
ingeven. Want, had Muls nu ge-
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schreven: Karel van de Woestijne heeft niet voor de Frontpartij gestemd, dus is hij
een slecht artiest, dan zou Herreman gelijk hebben zulke kritiek te rangschikken bij
de pamfletlitteratuur die van ons mooi Vlaanderen een gezellig pesthof maakt, maar
Muls is hier buiten partijpolitiek om geleid geworden door zijn inzicht in de
tijdsesthetiek, die nu de nedergang van de ‘poêtes du crépuscule’ als een ongangbaar
element in haar normenstel heeft uitgeschakeld.
Herreman moet het dus voor lief nemen dat de ‘nieuwlichters’ geen
kunst-om-de-kunst kultus meer zijn toegedaan, en waar hij apodikties vastlegt dat
een kunstenaar uitsluitelik litteraire schoonheid moet voortbrengen, dan zijn we zo
vrij hem op dit rilde wegelken niet te volgen, omdat zijn formuul er zo bijster weinig
klaar wordt gesteld. Inderdaad. Aan de hand van die verklaring laat zich het belettries
ideaal van Herreman ongeveer zo omschrijven: een mooi gevoel in een mooie vorm.
Dergelijke diepzinnige beginselverklaringen vinden we in al de weekbladen die om
de acht dagen de Muze kittelen.
Voor het Fonteintje bestaat er nog zoiets als een immanente Schoonheid, die van
ver (zeer ver) aan het sensualisties levensideaal van de preraphaelieten herinnert. En
ik begrijp zeer, dat zulke estheterij van meet af zeer scherp tegen de invoer van ethiek
in de literatuur gekant staat omdat haar bekommernis soms niet ongegrond blijft:
ontaardt de literatuur niet tot berijmelde moraal, propagandalyriek of een
sociaalekonomies betoog?
Ligt de rol van het gedicht enkel binnen de metafories nog zo mooie kanselrede?
Een konkreet voorbeeld zal onze verdediging van de mensheidslyriek illustreren:
de binnen de lyriek zeer antinomiese verhouding van Ostayen-Moens. (Het Sienjaal
- De Boodschap).
Bij van Ostayen direkte belevenis van omwereld en drang naar het overaardse.
Bij Moens vooropgezet religieus inzicht dat zich lyries vermomt.
De verzuchting naar het apostolaat blijft jammer bij Moens aldoor beperkt binnen
een schriftuur voor het Heilsleger.
Maar Herreman weet dat hij opzettelik verwarring sticht door Moens als prototype
van de lyrieker-ethieker te doen doorgaan. En hij wordt nog handiger in het
verstoppertje spelen achter stereotiepen, daar hij Muls verwijt de kunst stelselmatig
te toetsen aan extra-litteraire beginselen.
Wij aanvaarden bij wijze van simpele veronderstelling het standpunt van Herreman:
kunst is uitsluitelik litterair. Maar zoeken dan tevergeefs naar een opgave van de
normen die voor deze literatuur gesteld werden.
Als het gaat om de geestelike inhoud van ‘kunst’ dan verkiest Herreman wijselik
de geheelonthouding.
En daar heeft hij ineens de dooddoener voor de hand. Burssens en de Bock. Wat
blijft van hun werk over als men hun uitheemse voorbeelden ziet?
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Daarmee is natuurlik weer alles gezegd: de jongeren imitateurs van buitenlanders.
Ik zeg aan de betrokken kunstenaars: Allé wat doe je daar tegen?
Wil u effen bewijzen Herreman, een nuchtere motivering van wat u daar zo
gloedvol maar klakkeloos vooruitzet?
Als kunsthistorieker zal Herreman touwens de gaai niet afmikken. Wat zo maar
stelt hij ons voor als ridders van de nieuwe tijd, eendagshelden met het inschrift op
hun blazoen: Mode 1920, dan als wij van hem verwachten mogen dat hij de
verpersoonlikte breegeestigheid is. Immers Muls beoordeelt eng naar ‘Mode 1920’,
dus Herreman, zijn opponent, schat alles haarfijn naar waarde. Dus wacht ik naar de
motivering van ‘eendagshelden van mode 1920’.
Kurieus, die literaten met klassieke (natuurlik pseudo-klassieke) inslag. Zij zijn
zeer gesteld op kunst die lang duurt, en in die heilige overtuiging produceren ze werk
waarvan de nakomelingen in 't jaar 2000 zeggen zullen: Die Fonteintjesmannen van
1924, wat een artiesten! De Fonteintjesmannen zijn de voorbeeldige huisvaders in
de literatuur: ze zwoegen voor hun kroost.
Wat de ‘eeuwige’ klassiekers van vandaag aan onze nazaten willen opdringen laat
ik voor hun rekening. Ik wil die nazaten geen affront aandoen.
Alles wat onder tijdsdrang naar Dada evolueert, en ook in Vlaanderen zet die
kentering zich door, is aangegrepen door de paniekstemming van dit chaoties
tijdsgevricht.
Wij allen zijn produkten van een nullenperiode. (Zie naar de tobbogan der
wisselkoersen) en dragen die overtuiging diep in ons.
De Fonteintjesmanne zijn insgelijks produkten van een nullenperiode, maar zij
zijn ach, die toestand onbewust.
De hier geciteerde kunstkritiese uitspraken van Herreman bewijzen dus ten
overvloede hoe hij ze meesterlik motiveert.
Maar hij wordt buitengewoon interessant, waar hij Muls voorwerpt ‘chronique
scandaleuse’ te plegen. Het privaatleven van een schrijver, daar mot een kritieker
zijn gore poten afhouden.
Maar kijk eens an, nou ben ik heus de kluts kwijt. Het privaatleven van de schrijver,
maar dat is precies de bronader van Herreman's onvergankelike poëzie. Lees ik niet
in NIHIL dat papa al de schulden betaalt en in Romance in een Zijstraatje, dat
Herreman zijn jongelingsponde deelt met een flodderdel van het voetpad?
Herreman, er is bij mij een kink in de kabel. Ik kan niet meer bij uw bewijsvoering.
Zeg mij toch, welke normen moet ik dan aanleggen om uw poëzie niet vooringenomen
te ontwaarden?
Van strikt literair standpunt uit vindt ik het een gruwel nog langer ik-sensaties te
verwerken. En verleg ik mijn kriterium naar het privaatleven, waaraan onmiskenbaar
uw scheppend genie ontspringt dan zeg je: 't Is gemeen zo'n schandaaljacht.
Dus: handel ik misschien wijs door er helemaal niks over te zeggen? Inderdaad.
Er zijn meer komiese verwarringen die ik uit Herreman's opstel
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kan grasduinen. Zo: ieder kunstwerk impliceert door zijn zuivere esthetiek een ethiese
bijsmaak: die van de adelende schoonheid.
In ieder geval de epigonenpoëzie, die van de Woestijne overleeft, heeft voor mij
niet die bijsmaak. Dus sta ik er vierkant tegenover. En ik wil in die geesteshouding
mijn mening graag kruisen met de achterhoede der vorige generatie, ingeval ze
gedegener argumenten kan aanvoeren dan: meneer je bent een God van één dag.
Dit verwijt kan waar zijn. Maar is het toch zo onontbeerlik dat men ‘later’ nog
over je spreken zou?
Ieder geeft wat ie heeft. Maar kan ie niet.
Maurice Roelants is mij milder gestemd: met mij wil hij desnoods wel een praatje
slaan.
Zeer vereerd. In ieder geval, amuseer je toch niet, Maurice, met die op hol geslagen
onschuld, die in het Overzicht op zijpaden van Dada spelemeit. Fernant Berckelaers
is reusachtig gedokumenteerd, heeft relaties met de duivel en zijn moer, weet wanneer
ik geboren ben, weet waar Herwath Walden zijn eerste colbertje heeft gekocht en
slurpt heel vlijtig al de contemporaine voortbrengselen op, die zijn briefwisselaars
hem toesturen. Af en toe heeft de veelvraat een averechtse spijsvertering, en Het
Overzicht is hem een welkome braakmachien.
Maar Maurice Roelants, we menen het nou ernstig. Uw drieluik van kriteria heet:
rede, temperament, goede smaak.
Wie de rede als een passe-partout in die doolhof die onze poëzie uitmaakt voor
zich uitsteekt, komt niet terecht.
Leg dat vernuft af. Helpt niks. Ofschoon we zo graag voor cerebraal worden
uitgekreten is niemand dat minder dan wij. Oerinstinkt. Kannibaaldrift.
Dan temperament. Ach ja, ik vermoed: een helder hoofd, ontvankelik hart en goede
smaak?
Ben jij de kruidenier van 't hoekie om of een kantatendichter?
*

**

Bij herhaling dus en summa summarum zullen wij hier de hoekpijlers inmetsen die
de generatie 1920 schragen, en ook de barriere aanleggen die de slagboom vormt
tussen '90 en '20.
Ditmaal buiten alle politiek, ofschoon dit een integrerend deel vormt van der
jongeren geestelike goederen.
Want tot zelfs van Ostayen faalt, waar hij zegt: het enig distinguo tussen Van Nu
en Straks en ons is een politiek.
Binnen de esthetiek staat onze polariteit zo: 90: egocentrism, in zich zelf gekeerde
bespiegeling. De allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie.
Symboliek als beeldkeus en prosodie als rytmies voertuig.
20: de verhouding Ik-omwereld. Het distilleertuig der fijne sensatietjes is kapot.
Drijven op ebbe en vloed van het tijdsgebeuren, open hart voor de tormenten, met
als scherpe poolster: God.
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Velerlei zijn de individuele (niet individualistiese) uitingen van die tijdsbelevenis:
opgang in het Godsmysterie.
Ondergang in het Avendland. Opperste extaze. Nirwana.
***
Dus, mannen van 't Fonteintje, ik meen niet dat we een brug kunnen werpen. Ik
zal misschien nog langs wandelen aan uw hovingen om naar de iriseeringen te kijken
in de springstralen van uw waterbekken, maar wordt ik nogmaals uitgezet met
argumenten zoals uw twee woordvoerders hebben aangewend, dat ga ik vandaan
met de heimelike gedachte aan die glundere Brusselaar van de Stoofstraat.
Victor J. Brunclair.

Muziek.
Schijn en wezen.
HET liedje van schijn en wezen is oud, daar zal niemand aan twijfelen, zo oud als
de mens zelf en nog blijkt het even levenskrachtig als op 't is gelijk welk ogenblik
van zijn lange loopbaan. Elke generatie heeft het gezongen, met een eigen variante,
dat is waar, en daarom dacht ze dat het niew was, maar voor wie aandachtig toekijkt
is het oude thema gemakkelik te herkennen, want het ding heeft lange oren, en die
steken overal door, verheffen zich uit elk kleedje, hoe fijn het ook zij, rechtop als
een verwittigingsbord: Hoogspanning. Doodsgevaar.
Ook de moderne muziek heeft een niewe variante op haar aktief; of beter, de eer
komt toe aan wat men als moderne muziek wil doen doorgaan. Het niewe liedje uit
zich op twee wijzen, die voor gevolg hebben:
1o dat men als muziek van onze tijd dingen wil verkopen die modern zijn in de
ogen van mensen wier scheurkalender dateert van voor vijftig jaar, en die had men
hun toen, te gepasten tijd, die muziek die ze nu zoo prachtig vinden, gespeeld, zich
de oren zouden gestopt hebben of, indien ze destijds wat meer moed en energie
hadden dan nu, naar stenen hadden gegrepen om de akteurs, uitvoerders en
komponisten te bombarderen;
2o dat men zich aan uiterlike kentekens vangen laat, aan gemeenplaatsen, aan al
te voorbarig opgestelde formules, en vergeet te vragen naar het innerlike, de eigenlike
inhoud. Men wordt niet modern door zijn werkwijze te veranderen, of door zijn
materieel te vernieuwen; die beide moeten optreden als resultaten van een meer
grond-bazislike verandering: het in harmonie brengen van zijn innerlike psyche met
de geest van onze tijd. Ge hoeft de tijdsmoraal daarom niet te aanvaarden, maar ge
moet ze begrijpen en er u, desgevallend tegenover plaatsen als tegenstander uit de
20e eeuw, niet als 'n markies of 'n Oude Belg. Dan nog zal uw werk staan in het teken
van onze kalender, en
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leefbaar blijken; modern zijn. Consonnant, of dissonnant heeft hier niets mee te
maken. Het zijn middelen, geen doel. Als je het konflikt in je voelt, en je kunt het
niet anders uiten, schrijf dan zo dissonnant als je maar kan, we zullen er de
noodzakelikheid en de waarheid onder voelen. Maar als je denkt modern te zijn door
'n paar vals geharmoniseerde dancing-deuntjes doorheen te smijten, heb je 't glad
mis. Snobisme is hier natuurlik vaak op visite. Ongelukkig loopt het publiek nog
steeds met zijn ogen toe tastend rond, zodat het in de eerste vijftig jaar nog geen
onderscheid tussen wit en zwart zal zien, en maar gemakkelikheidshalve alles zwart
noemt... tenzij, de betrouwbare pers op voorhand zegt dat het wit is.
Zo zou er laatst een opera opgevoerd worden te Antwerpen. 't Was de eerste maal
dat men 't waagde en men noemde het dus de creatie. Voor de vertoning nog werd
de gelukzalige komponist, die 't zover gebracht had, natuurlik door alle mogelike en
onmogelike (hiervan 't meest) journalisten om inlichtingen gevraagd, die hij met de
meest uitgebreide welwillendheid verschafte, en zo verschenen de week vóor de
opvoering een aantal interviews, waarin eensgezind verklaard werd dat we nu een
degelik modern werk gingen krijgen, want: er was een motief (2 maten!) gebouwd
op verhoogde kwinten! wat de komponist zelf als ‘la coqueluche du jour’ bestempeld
had. Als men bedenkt dat men die verhoogde kwinten o.a. al aantreft in Cherubini's
ouverture voor ‘Les deux journées’ en dat ze in Debussy's tijd door 't invoeren van
de heel-tonengamma op den voorgrond der diskussie traden, komt men tot de
overweging dat er dagen zijn die heel lang duren.
Kommentaar overbodig. Niewe variante op het oude liedje; de goede gemeente
slikt het en klapt in de handen.

Virtuozen.
‘We vervelen ons in de schouwburg’ heeft Teirlinck gezegd, en daar hij zelf
toneelstukken schrijft zal hij 't wel weten. We zoeken echter te vergeefs naar de
uitdrukking die hij zou gebruikt hebben als hij het over onze tegenwoordige concerten
zou gehad hebben. Biezonder bedoelen we hier het optreden van vermaarde virtuozen,
die in oneindig lange concerto's, waar meestendeels geen twee maten muziek bij
zijn, hun acrobatietoeren met zeer onesthetiese gebaren ten toon spreiden. Op honderd
virtuozen zijn er geen twee die u werkelik te boeien weten; de andere leggen het er
doodeenvoudig op aan u te epatteren; poging, waarin ze bij iemand die ooit een
werkelik akrobaat in een music-hall werken zag, natuurlik mislukken. Het ergst van
al is dat er ten behoeve van die mensen een speciale kunstvorm, het concerto,
geschapen is. Weinige dier werken gelukken erin zich boven het banale
techniek-vertoon te verheffen. Zelfs Prokofieff's concerto voor klavier en orkest, een
der meest moderne uitingen op dit gebied, lijdt aan dit heuvel. Men heeft naar
aanleiding van dit concerto het woord
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sport gebruikt. Ik houd wel van sport, en voor mijn part mag je de muziek gerust een
sport noemen, maar, dan een sport van de geest en geen van de vingers.
Gelukkig loopt nog alleen het grote publiek er nog in, bij dergelik uiterlik vertoon,
en zaal, verlichting en omgevingen, en natuurlik de goede toon die eist dat je 't mooi
vindt, dragen bij dergelike verblinding veel bij. Maar wanneer een dier kunstenmakers
het aandurft zich tot een wezenlike ellite te wenden in een kleine zaal met peperdure
prijzen, zodanig dat alleen werkelike ‘muziek’-liefhebbers opkomen, die waar voor
hun geld eisen en geen parade, komt hij vaak van een povere reis terug. Die
ondervinding heeft nog laatst Walter Rummel, nochtans een knap artiest, maar die
zich te veel o pzijn virtuositeit laat voorstaan, met zijn Liszt-recital opgedaan. Hadde
hij zijn programma muzikaal wat hoger gesteld en zijn prijzen wat lager zou hij zeker
niet voor een half volle, meer dan tamelik koele zaal gespeeld hebben.
De ondervinding leert. Zou Rummel de les begrepen hebben? Er zijn er nog, die
wij ze ter overweging geven.

Ik dien
is te Antwerpen opgevoerd met een muziekje om je duimen en vingers af te likken,
als je ze niet nodig had om ze in je oren te stoppen. ‘Wa da ge peinst en is 't niet’,
stond er in 't programma. Wat de auteurs ‘peinzen’ is 't, geloof ik, ook niet.

Uitstalling.
Beiaardkunst. Handelingen van het Eerste Congres. Mechelen 1922.
Dat de beiaard stilaan weer in eere hersteld wordt hoeven we niet meer te zeggen.
De verschijning van dit boek, resultaat van een congres dat uit de belangstelling voor
de beiaardkunst groeide, is er het voor zichzelf sprekend bewijs van. Een overzicht
geven van dit interessante werk is onmogelik, gezien de diversiteit der behandelde
onderwerpen. De stof beweegt zich op alle mogelike terreinen, die met de beiaard
in betrekking kunnen gebracht worden: techniese bouw, zowel van beiaard als van
toren, fonetiek, geschiedenis, oudheidkunde, esthetiek (waaronder het van heldere
kijk getuigende artiekel van Jef Denijn: Wat zal de beiaard spelen). Wat u warm
aandoet bij 't lezen der stevige opstellen is de geest van piëteit die van alle kanten
de grote Mechelse klokkenmeester aangebracht wordt.
Wie zich aan beiaardkunst interesseert vindt in dit boek zeker zijn gading.
Een bijgevoegd verslag over de verrichtingen de beiaardschool pleit voor de ernst
van het streven der Mechelse klokkenvrienden en
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toont dat hun pogingen niet onvruchtbaar bleven. Een oppervlakkige inzage van het
leerpogramma, wijst reeds op de degelikheid der instelling.

Karel Candael.
6 Liederen voor de Jeugd.
Fantasia voor piano-forte.
Klaagliedje (klavier).
Herderslied (klavier).
Karel Candael is een der eerste tussen onze Vlaamse toondichters, die de
noodzakelikheid ingezien heeft opniew poolshoogte te nemen, en van materiaal te
veranderen. Indien hij daar zo maar op eenmaal niet in gelukt, dan is het omdat het
verleden hem nog te veel bindt, omdat hij nog te schuw uitkijkt naar wat de vrienden
zeggen zouden en daarom zijn tamelik gewaagde zetten in een heel savant kleedje
stopt; kwestie van op je hoede te zijn. Maar, wat we graag toegeven willen: Candael
is eerlik gebleven; wat hij ons geeft, moge nog niet helemaal aan onze eisen voldoen,
het is persoonlik; hij is niet vervallen in kopij van 't Fransch impressionisme, zoals
we dit andere zagen doen, en dit waarderen we in hem. We laten de Kinderliederen
(1911-1912), die de vergelijking met die van Broeckx en Alpaerts doorstaan kunnen,
en de Fantasia (1916) terzijde als behorende tot een vorige periode; Klaagliedje
(1918) en Herderslied (1910) zijn twee fijn lyrische stukjes, die nog niet vrij zijn van
anecdotiese mooidoenerij, vooral Herderslied, maar toch al een stap betekenen naar
een meer moderne muziek.
Als Karel Candael er in gelukt zich los te gooien komt hij er misschien; maar juist
dit los gooien, dit van de meet of aan herbeginnen is voor 'n officieel kunstenaar zo
moeilik.

Wals, van Ren. Veremans.
Een wals die als wals begint, maar onderweg zijn stuwkracht verliest, en meteen zijn
duidelikheid. Veremans doet te gecompliceerd, te geleerd en wordt droog; gochelen
met techniese kennis is kunstenmakerij maar geen kunst.
We moeten volstrekt naar de duidelikheid, naar de eenvoud.

25 Kinderliederen door Aimé De Cort.
Een verzameling liedjes uit de tijd van Jantje zag eens pruimen hangen. Wie die
uitgave, na wat we van Alpaerts, Broeckx, Candael
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kregen, nadat we Hollandse bundels als Kun je nog zingen leerden kennen, aandurft,
begrijpen we niet.
Daarbij stelt A. De Cort aan de kinderen veel te hoge eisen: in een hoogste klas
der Lagere School drie en vierstemmige zangen! Wie denkt er aan. Gaan? Zeker dat
gaat; maar op de tijd dat ge zo een lied aanleert kennen de leerlingen er twintig
ander..... die twintigmaal mooier zijn. Nou!
Karel Albert.

Bibliographie
Winterboek van de Wereldbibliotheek. Mij. voor Goede en Goedkoope
Lectuur, Amsterdam.
- Aan haar eerste Winterboek moet de ondernemende uitgeverij veel plezier beleefd
hebben. In hetzelfde genre als verleden jaar, met novellen waarvan de literaire waarde
niet heelemaal op de hoogte staat van de reputatie van de kunstenaars die ze
onderteekenden, met een vlot maar oppervlakkig opstel over het Winterlandschap
in de Hollandsche schilderkunst van de hand van Alb. Plasschaert, en een interessante
serie portretteekeningen van Herman, ziet dit nieuwe Winterboek er een fraai en
verzorgd boekdeel uit. Met de reprodukties in kleuren is het ditmaal schitterend
gesteld. Op bruin karton geplakt, als losse buitentekstplaten, een plezierig bezit voor
de huiskamer. Vooral de twee Amsterdamsche grachten onder sneeuw, van twee
groote dooden, Breitner en Willem Witsen, zijn bijzonder mooi. Er moet nog iets op
gevonden worden om te vermijden dat twee soorten papier voorkomen in het boek.
Het is niet mooi een doorloopenden tekst op de eene bladzijde op glanzend papier
te lezen ter wille van de illustraties, op de andere op mat. Voor de krachtige en sobere
omslagteekening dient Herman Hana ten slotte gefeliciteerd.
E.

De Laatste Ronde, door Cyriel Buysse. Uitgave van C.J.A. Van Dishoek,
te Bussum.
- Buysse heeft het nog eens geprobeerd met een paar vrienden, die wij uit een vroeger
reisverhaal kenden, een auto-tochtje in Frankrijk te doen. Het is de laatste tocht
geweest, verzekert hij. In korte hoofdstukken geeft hij reis-indrukken. Veel minder
van het landschap dan van de menschen, minder van de menschen die zij ontmoet
hebben, dan van eigen ervaren. Het is een wonderbaar vlotte stijl, die nooit stamelt,
nooit, als bij zooveel schrijvende Vlamingen achter het treffende woord hengelt of
uit armoe achter mooie boekentaal gaat schuilen. Het is werk zonder literaire pretentie,
dat misschien niet veel artistiek genot geeft, maar toch werk waarin men het
meesterschap voelt van een ras-auteur. Ik geef hier een stukje over soldatenkerkhoven
in Noord-Frankrijk: ‘Al spoedig komen wij in 't verwoeste gebied met de talrijke
kerkhoven. Waar je tragische ge-
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raamten ziet van doode boomen, de eenen wit als uitgebleekte beenderen, de anderen
zwart als verkoolde geraamten; waar je een omheining ziet van hout en rasterwerk,
geometrisch afgebakend om een veld vol kleine bloemperkjes en dicht bij elkaar
geschaarde houten kruisen, daar weet je dat het sinister oorlogsmonster je staat aan
te grijnzen. Daar liggen de onbewegelijke regimenten van den Dood. Wat is dat vuil,
arm en leelijk een slagveld! Ik heb menschen gehoord die zich extasieerden over de
frissche schoonheid der goed-onderhouden militaire kerkhoven. Zelfbedrog,
auto-suggestie! Die kerkhoven waar duizenden en duizenden opeengedrongen liggen,
met hun duizenden vergrijsde en reeds verweerde houten kruisen, zijn van een
triestig-gelijkmatige eentonigheid, zoo triestig en zoo leelijk als de doode, grijze of
zwarte bosschen welke er omheen staan. Niets van de melancholische poëzie die een
gewoon kerkhof toch wel hebben kan. Er was geen ruimte genoeg voor al die doode
soldaten; het moest een kazerne worden voor dooden die gewend waren te vertoeven
in kazernes van levenden; en zelfs de bloemen op die tomben doen er droevig aan,
zooals zij dat doen aan de gore, leelijke, rechthoekige en allen gelijke vensterramen
van kazernes.’
E.

Lena, door J. Duyckers. Uitgave ‘Vlaamsche Land’, 1922.
- Een goed in elkaar gestoken roman van een meisje die alles, zelf haar liefde,
prijsgeeft om zich op te offeren voor haar jongste zuster. Het verhaal is boeiend,
doch men merkt te zeer de koordjes waarmee alles wordt in beweging gebracht.
V.d.B.

C. Astaes: uit moedersjeugd. Uitgave ‘Excelsior’, Brugge.
- Dit aangenaam geschreven dorpsverhaal vermocht zich niet te ontwikkelen tot de
breedte van een roman en is bij de landelijke schets gebleven. Schrijver geeft de
opkomst en den ondergang van een boerengezin, waarvan de sterkste
verpersoonlijking te vinden is in Rika die ten laatste heel het dorp zoo wat beheert
en er een plaatselijke school inricht.
V.d.B.

Zoo ging een jaar, door Jozef Simons. Uitgave ‘Davidsfonds’.
- Een soldaat uit den grooten oorlog komt geleidelijk weer in contact met het
burgerleven en wij vinden hem na een jaar terug, gehuwd en koster in een Kempisch
dorpje. De schrijver weet mooi de verschillende gemoedstoestanden van zijn held
te schetsen. De toon van het verhaal is afwisselend. Enkele deelen werden gesteld
onder vorm van briefwisseling.
V.d.B.
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Het leven van Guido Gezelle, Vlaamschen Priester en Dichter, door Aloïs
Walgrave Pr. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1923,
Amsterdam.
- Op de biografie van den dichter door Caesar Gezelle bij Veen te Amsterdam in de
laatste maanden van den oorlog geschreven, werd destijds door Walgrave een scherpe
kritiek geoefend. Wat de wetenschappelijke nauwkeurigheid van data en feiten betreft,
valt er inderdaad nog al wat te bedillen op het werk van Caesar, die het niet noodig
schijnt geoordeeld te hebben het getuigenis of de levensherinneringen van Gezelle's
tijdgenooten te kontroleeren. Misschien hebben de ongunstige omstandigheden waarin
het
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boek gegroeid is er eigenlijk nog de meeste schuld aan. Walgrave is ongetwijfeld de
beste Gezelle-kenner op dit oogenblik. Ik geloof niet dat er veel zal haperen aan het
feitenmateriaal dat hij gedurende zoovele jaren met hartstocht en geduld verzameld
heeft. De chronologie van het leven van Gezelle is in deze jongste biografie waarvan
het eerste deel, dat nu van de pers kwam, gaat tot den Kortrijkschen tijd, veel
duidelijker en overzichtelijker. Maar of wij zooveel nader tot de ziel en het werk van
Gezelle komen? In dit opzicht is het werk van Walgrave zeker een teleurstelling. Het
verband tusschen het leven en het werk wordt overal gezocht en in zeer gelukkige
citaten ook dikwijls vastgelegd. Maar het is tenslotte een koude biografie, geschreven
in een kleurlooze taal. Bij Caesar is overal die West-Vlaamsche innigheid in het
verhaal, die niet West-Vlamingen zoo moeilijk kunnen bereiken. De mensch, de heel
groote mensch Gezelle, leeft in het verhaal van zijn neef, die hem ziet door de
vertrouwde oogen van zijn vader, van zijn moeder, die tenslotte zelf aan zijn oom
den zegen voor de laatste reis mocht geven. Bij Walgrave is het een boekerig
levensverhaal, de dichter door zijn werk gezien. En dat werk openbaart niet alles van
die schuwe ziel die Gezelle was. De schamele tragiek van dit schuw gezin, dat zoo
trotsche droomen koesterde, is van groot belang voor het situeeren van Gezelle in
de Vlaamsche kultuursfeer. Walgrave stelt veel meer belang in de loopbaan van den
priester en hoofdzakelijk om te vergoelijken wat door de overheid aan Guido Gezelle
verkeerd werd gedaan of verwaarloosd. Zoo optimistisch praat Caesar niet over de
toestanden, al was Gezelle precies geen ‘Vlaamsch martelaar’. Het was de tragiek
van deze zeer eenzame ziel dat zij niet paste in het levenskader, waarin zij geplaatst
werd. Maar vandaar de oneindige innigheid van zooveel mijmerend leed. Vandaar
die Franciskaansche heiligenschijn, die Gezelle met Constance Teichmann tot de
hoogse menschelijke veropenbaring van nieuw Vlaanderen wijdt.
C.

Mama's kind, tragi-comedie door Willem Putman.
- 'k Was zinnens uit te varen tegen Putman's ‘largesse’... Met dichtgeknepen oogen
had ik, in m'n hoekie, precies die sarcastische woordjes van verzet en opstand zien
opduiken, woordjes die zoo vaak geclicheerd zijn en die ook mij zouden dienen in
dit critisch opstel over z'n laatste werk. Doch ‘Ich betrachte die Welt durch die Saiten
meiner Leier’... 'k Heb de snaren gehoord, trillend onder jonge greep!
Gevoelsmenschen zijn misschien geen ideale critici? Ik wil niet koud-nuchter
redeneeren over ‘zwakheid-zus-of-zoo’ in die tragi-comedie. 'k Beschouw 't eenvoudig
als 'n pond vleesch uit 'n levende romp gesneden: Lillend ligt het daar, dáár! Ik
gebruik geen bistouri; dat laat ik in deze aan Putman over.
Mama's kind is, mijns inziens, 'n brok felle tragiek die geweldig aangrijpen kan
wie in de roerselen van 't onvermoede bestaansdrama iets meer wil zien dan
koffieklatsch en renteniersfilosofie! Wel schijnt het of het conflict te fantastisch
geconcipieerd werd. 'n Ideale vrouw die gedurende twintig lange jaren 'n uitverkoren
man - op eerbiedigen
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en eerlijken afstand - volgen blijft en eerst dán te voorschijn treedt wanneer de wettige
echtgenoote overleden is... Nou, helfhaftig, Willem: Hoe oud was ze wel toen ze de
eerste amoureuse calories gewaar werd?
Juist daarin ligt de overwegende zwakheid van het werk. Maar 't onlogische wordt
niet noodzakelijk door het auditorium gemerkt, en óver dien wankelenden grond
bouwen we, begeesterd, de reddende brug onzer ontroering. Of spreek ik van 'n dam
voor onze tranen? 't Minst sympathiek en konsekwent lijkt me Dr. Breekman. Voor
'n geest, zóó gecultiveerd, mag levensconceptie niet gedurig opgelost met 'n
‘verdomme’. Nee, verdomme, m'n goeie Putman, 'n doctor moet méér en beter te
zeggen hebben, bizonder wanneer hij in zoo'n storm staat! Alice en Charles Van
Baelen zijn twee kostelijke typen: Naturaufname! Voor Eleonore Duval - de ‘ideale’
vrouw waarvan hooger sprake - betreur ik 't dat ze Eleonore heet. Waarom niet
Athanasie of Cunegunda of Waldetrudis? Er zijn nog langere namen... O zalige klank:
Eleonore! in m'n romantisch gedroom!... Na die zoetheid weifelt m'n pen bij het
schrijven over die booze Helena (bij Faust was ze nóg boozer!)... Gelukkig raakt
toch, ook met haar, in de familie alles in orde en mogen we zuchten, dankbaar dat
grooter onheil werd afgewend.
Saamvattend: Willem Puman heeft met ‘Mama's kind’ flink tooneelwerk geleverd.
Het zedelijk gehalte kan ik - spijts alle ‘largesse’ - niet aanprijzen. Er is 'n grens die
met geen ‘coup-de-théâtre’ goed te trekken is. Vergeet niet, waarde Putman, dat het
doorsnee-publiek (ook ùw werk wordt speciaal door dilettanten-gezelschappen
gewild) oppervlakkig oordeelt. Wat indrukken dát publiek van ‘Mama's kind’
meedragen zal, laat ik u in geweten overwegen. 'k Vrees dat uw ‘opvoedend’ werk
geen bleekzuchtigen zuiver bloed zal geven. Zoek sterker medecijn, Wim!
A.v.d.V.

Dr. Alb. van Driessche: Het Glorielooze Lot. Uitg. Juul Filliaert,
Nieuwpoort, 1923.
- In Vlaanderen waar ten gevolge der treurige sociale toestanden waarin wij verkeeren,
het literaire vak nog niet gespecialiseerd werd, krijgen wij soms de beste dingen te
lezen van menschen, die door hun levensarbeid gehouden zijn een heel andere richting
uit te gaan, van doctors in de medicijnen, chirurgen, rechtsgeleerden,
kantoorbedienden. Naast Prof. Gustaf Verriest en Dr. Lauwers, zaliger gedachtenis
beiden, is Alb. van Driessche wel de meest sympathieke verschijning in onze literatuur
van thans. Hij doet soms met zijn gemoedelijken en innerlijk ontroerenden verhaaltrant
even denken aan Dr. Renier Snieders, dien anderen ambtgenoot, maar zijn meer
verfijnd aanvoelingsvermogen van ingewikkelde psychologische toestanden maakt
hem tot een moderne van dezen onzen tijd.
Hij verbleef binst den oorlog, als militair doctor, bij de meest ellendige wrakken
die de wereldorkaan terug wierp, de teringlijders die aan de Côte d'Azur een hopelooze
genezing kwamen zoeken. Hoe de schrijver dat Zuidersche landschap met het scherpe
licht en de felle kleur-opposities juist heeft opgenomen blijkt uit meer dan een verhaal
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van dit boek, maar het is tot innig doorvoelde woordkunst geworden in het stuk Aan
een onbekende moeder. Zijn zin voor psychologische ontleding heeft hem die
eenvoudig fijne weefsels van verhalen doen maken waarin de overprikkelde
gemoedstoestand van phtisiekers bij het naderend einde wordt geschetst.
Het is een boek vol schrijnend wee geworden en diep-menschelijk begrijpen.
Zonder eenige tendenz wekt het door de rechtstreeksche voorstelling van de dingen
den gruwel voor de ontzettende menschenmoord van den grooten oorlog. Het
grandiose, feestelijke van het Zuidersch decor dat over al die hartverscheurende
verhalen hangt draagt er toe bij om het aangrijpende van den indruk op den lezer te
vergrooten.
J.M.

Alexander Irvine: de heilige in haar hoekje. (N.V. Uitg. Mij v. Lochum,
Slaterus en Visser.)
Dit boekje uit het Iersch vertaald door Dutric werd vroeger reeds hier te dezer plaats
besproken. Is dit een nieuwe uitgave die ons werd toegezonden? Het heilige is hier
vrij van elke kerkelijke geloofsbelijdenis op een algemeen groot-menschelijk plan
gebracht. Wel heeft Irvine in de helden van zijn roman protestantisme en katholicisme
in elkaar doen vloeien, want Jamie was Protestant en Anna een vurige Katholiek.
Anna, de heilige in haar hoekje, is toch een beminnelijke figuur geworden. Met haar
bewonen wij de donkerste diepten van miserabel menschenleven en zij steekt er
boven uit met een edelheid vol innerlijke rust en zekerheid die door niets kan worden
aangetast. Kostbaar is ook dit verhaal om wat het ons geeft te zien van de
verholenheden van het Iersche volksleven en zijn ellende.
J.M.

Pater Koenraad van Kessel, S.S.C.C.: de held van molokai. (Uitgave van
de Paters der H.H. Harten te Ginneken, 1923.)
Hij werd geboren in het vechtersdorp van Tremeloo bij Leuven, waar Alfred
Delaunoys zoovele van zijn zwelgers en genieters heeft gevonden naar wie hij naar
het voorbeeld van Leonardo da Vinci zijn karakterkoppen teekende en schilderde.
Uit dat nest is de held gekomen, zooals in de italiaansche stadjes der vroeg-renaissance
naast sluipmoordenaars, giftmengers, verkrachters, de heiligen bloeiden.
Jozef de Veuster of Pater Damiaan vertrok in 1863 te Bremen, nog met een
zeilschip op den verren tocht naar Hawaï in den Stillen Oceaan.
De schrijver verhaalt van het verblijf op Hawaï, hoe Pater Damiaan de dorpen
opzocht in de wildernis, hoe hij nadien verbleef op het eiland Molokaï waar de
melaatschen werden afgezonderd. Drie weken sliep hij onder een Pandanus-boom,
tot hij een houten huisje timmerde. Twaalf jaar verbleef hij er vóór dat hij aangetast
werd door de gruwelijke kwaal. Op zijn vijftigste jaar stierf hij bij zijn
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zelfverloochenend werk. Het boekje van P. van Kessel is eenvoudig en stichtend. Er
komen vele phototypies in voor en het begint met een voorwoord van Fr. S. Rombouts.
J.M.
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Begrippen over mikroben en parasietenleer, vooral ten dienste van
verpleegsters, door Dr. Raphaël Rubbrecht. (Brugge. Uitg. Excelsior, St.
Trudostraat, 21.)
De school voor verpleegsters en vroedvrouwen van Brugge heeft een zeer goeden
naam.
Met leeraars als Dr. Rubbrecht is dit geen wonder.
Hier hebt gij hem weer op zijn best. Kort, klaar, het waarom: over wezen, leven
en bestemming der bakterieën en parasieten.
Niet dor en droog, leest als een boeiend verhaal, met een beetje gezonde filosofie.
In dit boekje van een goeie zestig bladzijden, ligt nu alles besloten wat een
hedendaagsche verpleegster over dit vak weten moet.
Dát moet zij weten om haar taak te begrijpen en haar ambt degelijk te kunnen
vervullen; meer hoeft ze niet te weten anders doet ze geleerd; en van dit soort
verpleegsters, met hooge hieltjes en mooie krulletjes van onder haar vooltje, hebben
we genoeg gezien binst de gruweljaren.
Het werkje is een vervolg op: Begrippen over Ontleedkunde en Verrichtingsleer
- even voortreffelijk - en het wacht op een vervolg, dat ons even min zal teleurstellen.
DR. ALB. VAN DRIESSCHE.

Musikalisches Worterbuch, von Dr. Hans Joachim Moser, a.o. Prof. der
Musikwissenschaft an der Universität Halle; Verlag von B.G. Teubner in
Leipzig und Berlin, 1923.
- Als twaalfde nummertje in de reeks van Teubner's kleine Vakwoordenboeken
verscheen deze kleine encyclopedie van de muziekwetenschap. Alle ballast werd
geweerd. Het boekje brengt heel systematisch de noodzakelijke gegevens over de
ontwikkeling der muziek die een leek wel eens van nutte kunnen zijn. Van oude en
nieuwe componisten de zoo volledig mogelijke bibliografie, indien ze van groote
beteekenis zijn. Anders het voornaamste werk. Steeds met het jaartal. Achteraf de
voornaamste werken over het onderwerp. Vooral de verklaringen van technische
muziektermen zullen van pas komen. Vlamingen worden niet naar verdienste
vernoemd. Benoit schijnt niet mee te tellen. Tenslotte een Zeittafel die van de dood
van Ambrosius van Milaan (397) de voornaamste gebeurtenissen op het gebied der
muziek vermeldt. In een klein bestek (150 blz.) heel wat materiaal.
E.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

75

Leon de Smeth
TOEN Leon de Smeth nog te St. Martens Laethem woonde was hij reeds belust op
weeldedingen. De kamerhoeken van zijn huisje aan de Leye waren de onderwerpen
van zijn schilderijen. Het wandpapier, een oud meubeltje, een oostersche shawl op
een stoel of bank, oost-indische kers of goudsbloemen in een kristalen bokaal op een
wit tafelkleed, een raamkozijn met roode garaniums in het vensterlicht, al die
bescheiden weeldedingen had hij tot stemmige stillevens bij elkaar gebracht.
Hij schilderde bloemen en interieurs en die interieurs waren als bloemen. Daar
buiten was de rijkdom der bloeiende boomgaarden en hij schilderde bouquetten van
witte bloesems in het blijde lentelicht.
Hij is te Londen gaan wonen, ver van de natuur, en hij heeft door de eindelooze
woestenij van steenen huizen, bruggen, fabrieksgebouwen en stations, verloren in
mist en roet, zijn weg gevonden naar de warme kamers met gerucht-smorende tapijten,
divans en bibelots en er de serre-bloemen ontdekt van dezen over-beschaafden,
koelen, zich-zelf beheerschenden tijd: de naakte vrouw in haar interieur.
Het is een nieuwe en nog niet gekende voorstelling van het naakt-vrouwelijke
geworden.
De Venus van Botticelli was zwaarmoedig en als verzonken in mystieke mijmering.
Zij was verlegen met haar naaktheid. Van uit hare treurende oogen gleed als het ware
een melancholisch naberouw over een zondig leven. Het was werk van een angstvallig,
twijfelmoedig man die niet langer meer met reine oogen de Grieksche godinnen kon
bezien sinds hij, in den dom van Florence, de boetpredicaties van den somberen
Savonarola had gehoord.
Correggio is de buitensporige reactie tegen dat ascetisme. Zijn Antiope uit het
Louvre-museum ligt warm-week en smachtend in liefdedroomen op een heuvelhoogte;
zijn Leda ontvangt koket met een wellustig lachen de Jupiter-zwaan in haren schoot;
de schilder van Parma is een voorlooper der rokkoko-boudoirkunst van Fragonard.
Giorgione, de verliefde zwerver, wekt rond zijn naakten een herderlijke atmosfeer.
Wij zijn in idyllisch Arcadia waar de liefde argeloos is en kinderlijk. De kudden
loopen daar rond te grazen, er wordt muziek gespeeld. Het landschap is een liefdetuin.
Venus heeft een verdroomde moeheid in haar kalme rust na 't lange minnespel.
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Bij Titiaan is alles gewijde ernst. Hij nadert de vrouw met de onbevangenheid der
Grieken. Zij moge heeten Antiope, Ariadne, Danaë, Diana of Venus, hij schildert ze
van uit een patriarchale gelatenheid in hare ongenaakbare majesteit. Zonder schaamte
heeft hij heroïsch-machtige vrouwen-lichamen op praalbedden uitgestrekt, passieloos
in hiëratische tempelachtige rust.
De Vlaamsche en de Duitsche primitieven hadden nooit of zelden een naakte
vrouw gezien. Van Eyck schilderde Eva van uit zijn gemoed. Cranach fantaseerde
vrouwen en met een rijke verbeelding maakte hij zijn slanke sierlijke popjes vol
paradijsachtige onschuld.
Rubens is de eeuwenlange bedwongen verzuchting naar het vleesch, die zich
eindelijk op overdadige wijze uitviert. Hij schildert de stralende pracht van het
menschenlichaam. Zijn vrouwen hebben zware, van warm bloed doorstroomde lijven,
met forsche beenen, zwellende heupen en ruggen waarover de stroom der goudgele
haren valt. Hij stelt ze voor niet meer in de hiëratische rust van Titiaan maar in strijd
en beweging, amazonen der levensvreugd en der gezonde zinnelijkheid.
De naakten van Rembrandt zijn intieme stukken geschilderd voor eigen genot. Zij
heeten Suzanna in het bad of Danaë; maar het is Saskia en hij heeft haar lichaam
omstreeld en omkoesterd met licht. De gouden huid is tot een glanzende kostbaarheid
geworden, waarin het warme, zachte en beminde leven ademt. Wanneer hij, ouder
van jaren, de Badende Vrouw uit de National Gallery of de Bathseba uit het
Louvre-museum schildert dan is het Hendrickje Stoffels die wij te zien krijgen; maar
het lichaam is zoo met licht geboetseerd, dat het schier beeldhouwwerk is geworden.
Deze vrouwen hebben zoo weinig van modellen. Zij weten niet dat ze bekeken of
geschilderd worden. Het zijn verdroomde wezens die in eenzaamheid de eigen
mijmerende gepeinzen volgen, die de liefde verwachten of de zorgen dragen.
Boucher heeft van de danseressen die hij vond in het corps de ballet van de
Parijsche Opera pikante voorstellingen gemaakt. Met haar wel-verzorgd kapsel, een
gunstig geplaatst schoonheidsvlekje, een parelsnoer rond den hals zijn het geen
naakten meer maar pas ontkleede schelmsche bakvischjes.
Fragonard is de pornograaf der achttiende eeuw. Hij ontsluierde de geheimen der
alkoven en maakte zijn kunst tot een ziekelijk genot voor machtelooze voyeurs.
Courbet en Renoir zijn moderne herhalingen van Rubens, zooals Ingres en Puvis
de Chavennes zich aansluiten bij het Italiaansch-klassieke ideaal.
Voor Cézanne, Picasso, Lhote, Fauconnet is het naakt een gelegenheid tot
vormenstudie, terwijl bij de allerjongste Russen en Duitschers het geslachtelijke
meer op den voorgrond treedt.
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Bij Leon de Smeth, om tot hem na deze ietwat uitvoerige uitweiding terug te komen,
is het heel wat anders. Geen mythologische of bijbelsche voorwendsels meer, geen
symbolische gelegenheden van seizoenen of bronnen, zelfs niet meer het aannemelijke
en natuurlijke gegeven van een bad of een rust op den divan. De naakten van de
Smeth zijn als bloemen of bibelots. Zij zijn een sieraad meer in de rijk-versierde
interieurs. Hij zet ze neer op een oranje kussen, op een stoel in rose-rooden lak bij
het raam, of aan een tafel met rood-bebloemd kleed. Hij doet ze neerliggen op een
divan of recht staan tegenaan een rood verlakt meubeltje met schelpen, oud porselein
en kunstbloemen onder een glazen stolp.
Zij zijn als het ware gekleed met haar naaktheid, of zij dragen haar naaktheid als
het meest pikante kleed, dat de nieuwste modekunst heeft uitgedacht. Zij zijn
natuurlijk, onbevangen, schaamteloos. Niet alleen de grisettes, maar ook de dames.
Zij kunnen receptie houden, een kopje thee aanbieden en converseeren met heeren
in smocking, die haar koel naderen en correct, zelfbeheerscht, lusteloos, monocle in
het onverschillig oog, het heele geval ook allernatuurlijkst opnemen. Zij zijn iets
meer dan levende sieraden? Zij hebben de handen boven het hoofd samen gebracht
en haar stijlvolle arabesk teekent zich af op een bontgekleurd liberty-wandpapier.
Hare handen zijn bezig in het jongenskapsel en door het open raam is de zomerlucht
van parelmoer; zij bezien de bloemen, lelie's, petunia's, dahlia's in de antieke vaas
op den vensterrichel. Hare huid is rozig als de schelpen op het verlakte meubeltje of
grijs bleek als de Perzische divan, waar tegen zij aanleunen. Zij rijzen met de slankheid
van stengels uit hare sluiers of een zwart kanten shawl glijdt van haar schouders over
haar schoot, en haar slank-buigende houding harmonieert met de Egytische figuurtjes
in de kleurige wandbekleeding. Het zijn vrouwen van de meest verschillende rassen,
een Indische mulattin met donkere huid, dikke lippen en een zware blauw-zwarte
haarkroon; een mager Perzisch meisje, uit een Oostersche miniatuur, met pony-haar;
fijne Engelsche vrouwen met rosse of goud-blonde jongens-kapsels; zeldzame en
raadselachtige verschijningen uit het ingewikkelde leven van een wereldstad.
Als een verre en uitstervende herinnering aan Vlaanderen is daar een dorp in den
avond met goudgloed achter de hooge populieren en een omdoezeld kerktorentje en
op een ander stuk heeft de schilder Vlaamsche folklore-dingetjes bij elkaar gebracht:
een madonna tusschen kunstbloemen in haar glazen kastje, heiligenprentjes aan den
muur en oud-Vlaamsch porcelein met schelpen tot een Mei-altaar opgesteld.
Zoo zijn al de stukken, die Leon de Smeth onlangs liet zien in het Kunstverbond,
kleur- en stijlvol. Het is hem alleen om een arabesk of een kleur-constructie te doen,
maar merkwaardig
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is de wijze waarop hij het naakt daarin verwerkt heeft. Het is een speciaal moderne
opvatting, geheel verschillend van alle vroegere opvattingen in de kunst, en in verband
wellicht met het vertroebeld of afgestompt zedelijkheidsgevoel van dezen tijd.
Te moraliseeren over dezen tijdsgeest valt buiten het kader dezer estetische
bespreking. Het lijnen-rythme van het menschelijk lichaam blijft steeds het hoogste
uitdrukkingsmiddel der plastiek. Dat het leven zelf er gelegenheid toe biedt en den
kunstenaar verschoont van het toch louter conventioneele van een mythologisch of
bijbelsch onderwerp moet van uit een artistiek standpunt als een voordeel aanzien
worden. Dat Leon de Smeth er op zoo voorname wijze wist van te profiteeren
verdiende wel er iets langer aandacht aan te wijden.
Jozef Muls.
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De Nieuwe Dag
't Gekraai van een haan
verscheurt de lucht.
Door grijze en kille verte
één lange streep van bloed.
Hoor!
Daar weer!
Door de ijdele ruimte
de roepende stem
van den eeuwigen morgen.
Uit stilte en nacht
wordt de wereld grandioos
opnieuw geschapen:
het aardsche paradijs
vol weiden, bloemen en rivieren.
De hemel is als een reuzenharp
waar, in gouden stralen,
een godenhand,
een voor een, hier en daar,
de laatste sterren gaat plukken.
Er druppelt muziek over de ochtend.
De roode engel van den dageraad
brengt boodschap van een nieuwe vreugd
en onverwoestbaar leeft weer op
de hoop van alle menschen.
*

**

Op 't middaguur
is de zon een vuur.
De losgelaten klokken
uit alle torens beierend
de lucht ontbranden
tot een zee van gloed.
Triomf van den dag.
Aan alle einders daveren bazuinen.
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Er weegt een zwaar geluk
over de aarde en de menschen:
bedriegelijk geluk van een dorp dat rust,
geluk van vogels en dieren die zwijgen,
geluk van velden en kruiden die hijgen
van wellust in de wereld-weelde.
Verpletterend weegt het licht
De zon verslindt de aarde.
Het is het gloeiend uur
der gruwelijke glorie.
***
De avond daalt...
In 't bliksemen van het westen
de val der engelen is begonnen;
zij dwarrelen door de lucht
als losgerukte blaren
in gram geloei van najaarsstorm.
Weer dwalen de menschen als verdoemden
uit een verloren paradijs,
langs vaal-begloorde blinde muren
naar 't land van dood en duisternis.
Door donkeren nacht en droefenis
breekt rood een enkel licht.
De open muil der hel
of nieuwe blijde boodschap?
de nooit-vervulde belofte,
de eeuwige hoop op een nieuwen dag.

Gent, Maart '24.
Jan van Holder.
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Impromptu.
VAN schoongetrokken hennep en zóó blond was de Jacobsladder van de zonnestralen.
Zonder dit had ik haar misschien wel nooit opgemerkt aan dat venster, twee-hoog.
Die straat daar is er juist geene om het refleksiespel van de wolken ga te slaan in 't
kristal van een bril en zoo dan maar door te loopen met het alarm van een trambel
in uw rug.
Tot dan had ik nooit dat gelaat gezien. Toch verwarde ik het dadelijk met dat van
Nita Naldi. (Zie omslag, - kleurendruk: Picture Play magazine. Oogstnummer 1923.)
Van dát gelaat ook waren de twee groote, schuine oogen het sieraad. Het leek er
zelfs naar of de lange groene oorbellen, de agressieve mond, het zwarte haar dat als
een donkerblauwe, zijden tulband zat, er uitsluitend waren om den magischen steen
der oogen. Mijn heroïsche verbeelding bracht me er toe uit te kijken, naar de roos
die vóór mijn voeten zou vallen...
Er viel niets. Ik stapte aan. Keek nog even óp. Zag niemand. Betrad het pleintje
waar de dag fleurt in de kruin van elken boom...
's Anderdaags, in die zelfde straat: er was geen zon op de gevels. Toch keek ik óp.
Ze stond weer aan 't venster. Onbeweeglijk. Waarom dacht ik aan de groote japansche
vaas, die ergens in een ontvangstsalon, de glorie uitmaakt van een gekoöpteerd
senator? O ja, de bloemen van haar kimono...
Had ze me opgemerkt, Nita? (Ik noemde ze zoo maar wegens de uiterlijke gelijkenis
met de bekende kino-ster). Jammer, er is daar in die straat onverpoosd drukte van
menschen en wagens...
De dag werd me te lang. Zou ik Nita morgen ontwaren? Werkelijk, ze bevond zich
aan 't venster. Van verre zag ik reeds het numismatische reliëf van haar gelaat. Haar
blikken zochten me. O weelde van een glimlach...
Voor goed raakte mijn verbeelding op hol.
Woonde ze nu maar eens niet in die kaotische straat van de middenstad. Dan maar
liever de zóó vaak in balladen voorkomende burcht, - er zijn wallen, een ophaalbrug,
torens en kanteelen. Aan het getraliede torenvenster vertoont zich de ritueele
jonkvrouw. Ze vlecht een touw. Natuurlijk met haar afgesneden lokken. Beneden
wacht, in het romantische licht
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der maan, een geliefde haar eerstdaags óp. Hij zal dan op de vlucht slaan met de
verloste bruid, die vóór hem uit zit, in den nek van zijn galoppeerend paard...
Geregeld ontwaarde ik haar, zoodra zich het venster van haar kamer uitzette in het
perspektief van de straat. Glimlachend wekte ze mijn nieuwsgierigheid óp. In haar
blik las ik den onuitgesproken wensch, spoedig kennis aan me te hebben. Mijn
gedachten kon ze niet raden. ‘Wist ze maar, - dacht ik bij me zelve, - iets van de
tamme duiven áf, die rondtrippen op de Groote Markt te Antwerpen en, op de
vensterrichel van een gildehuis, maïskorrels pikken komen uit de hand van een
tiepiste’. Want zóó ook stelde ik me de vlucht van mijn gedachten vóór, die Nita
naar zich toe lokte.
In ch'alah: ik maakte kennis met Nita. Toevallig. Haar eerste handdruk was een
liefkoozing. Nauw had ze me den rug toegekeerd, of ik las het kaartje dat ze me had
opgedrongen.
CABINET DE MADAME CAGLIOSTRO
chiromancienne
(Ecrire d'avance pour consultations particulières.)
Zoo ver was ik nu toch al. Ik kende haar naam. Zelf postte ik mijn verzoek om een
audientie. 's Morgens, met 't ontbijt, bestelde de conscierge me Madame Cagliostro's
antwoord. ‘Je vous attends chez moi ce soir à 8 heures’.
De trap kraakte. De ‘pipelette’ liet haar brei in den steek om me achterna te roepen:
- Pour qui est-ce monsieur?
Nam ze mijn zaklampje voor een dievenlantaren?
- Madame Cagliostro, mad'moiselle!
Dat ‘mad'moiselle’ was een vondst. Bijna vriendelijk, althans minder schor, zei
de oude:
- Second étage, à droite.
Ja dat wist ik ook. Er was een deur waarop het naamkaartje dat ik bij me droeg.
Ik drukte op den belknop...
Martinique, je stondt vóór mij, te voeten uit, zoo freel en huiselijk. Kinderachtig,
niet waar, heb ik je begroet? Openhartigheid werd me wel meer ten kwade geduid
door vrouwen, die niet in de gelegenheid werden gesteld er misbruik van te maken.
Minder dan je plotse aanwezigheid heeft me, op dát oogenblik, bewogen de aanblik
van het dekorum, waarin je me dadelijk zoudt te woord staan.
Aardig kwam het rood van de rozen, in die twee witte vazen, uit op het zwart
gebloemd papier van dat ‘cabinet particulier’. Zwijgend heb je mijn hand in de uwe
genomen, over
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de smalle tafel heen. En het was een niet weinig koddig spektakel, je verdiept te zien
in de studie van de zeven gebieden van mijn palm en je stem, - ze vibreerde als deze
van de verpleegster, die eens telefonisch den nachtdokter opschelde in het veldlazaret,
waar een getrepaneerde naast mij ter ziele ging, terwijl hij een onnoozel soldatenliedje
zong, - te hooren verkondigen, wat je waarschijnlijk hadt onthouden, uit de
aandachtige beroepslektuur van d'Arpentigny's Chirognomonia of Gessmann's
Katechismus der Handlesekunst.
Maar ik ben opgestaan. Uit jouw profetische wijsheid heb ik de munt van mijn spot
en je loon geslagen. Toen zijn we aan 't praten gegaan. In de kamer daarnaast, een
‘second hand shop’, - ik doelde op den antikiteitenrommel...
Had ik nooit wat gelezen van Cagliostro, den XVIII-eeuwschen wonderdokter en
toovenaar? Zelfs d'Espreménil had het verweerschrift geteekend, opgesteld ter
verdediging van den in de Bastille gekerkerden avonturier; daarin werd aangetoond
dat Cagliostro, in de pyramieden van Egypte, door den wijzen Althotas, zijn
leermeester, in de verborgen wetenschappen was ingeleid geworden, - dat hij hennep
in zijde kon veranderen, kleine diamanten oplossen en omtooveren in groote, de
toekomst voorspellen, booze geesten verbannen, de dooden opnieuw tot leven roepen,
kortom, - dat hij was ‘een vriend der menschheid’.
Van dien Cagliostro was jij de laatste telg. Zoo zei je. Bij wijze van inleiding, voor
wat er later gebeuren zou, tusschen ons, was dat voorzeker een heel plezierig betoog.
Maar ik kocht in dien tijd ál de tabak en sigaretten óp, die de met verlof ontscheepte
Belgische piotten, over de grens hadden gesmokkeld en verhandelden, onder het
glazen afdak van de Gare du Nord. Kortom: ik was een zakelijk man. Mijn boniment
was niet minder bespottelijk van het uwe; zelf besefte ik er echter de bespottelijkheid
van. Daarom riep ik uit, ongeveinsd, na dat fantastische woord vooraf:
- Quelle blague!
En was je verwondering mij een reden tot omzichtigheid.
Van ons vernederend avontuur was dit het thema: met de zich in u geleidelijk
voltrekkende bewustwording van je verderfelijk inzicht, werd het je, och arme, weeker
om het hart, en was je liefde, te mijnen opzichte, niet langer geveinsd. De
stralenbundels van twee tot elkaar in geluwde vaart naderende autolampen: zóó ook
verbleekte, bij den eensklaps te opzichtelijken gloed van jouwe liefde, de mijne...
Dat je in den beginne zóó sarrend onverschillig was voor mijn sentimenteele
welsprekendheid, verbaast me niet meer, nu
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ik heb onderschept, hoe je toen in de knel zat. Meer: ik stel zelfs op prijs, de pogingen
die je in het werk hebt gesteld, om me de leugenachtigheid te verbergen, - of althans
te verbloemen, - van je verzinsels...
Toen het verhaal betreffende Cagliostro had aanleiding gegeven tot zulke hilariteit,
dat de echo van dat geschater er zelfs onwelvoeglijk door werd, viel me eerst óp,
hoe beminnelijk je hals is, wanneer je je voorover buigt en je gelaaat schuil gaat
achter je opgeheven handen...
Was dit eerste bezoek al niet stichtend voor beiden? Ik was er immers al dadelijk
van overtuigd dat jij, instinktmatig, de kwetsbare plek had aangevoeld, en dáár nog
wel, waar ik mijn armuur het sterkst waande...
Mijn liefde ten overstaan van die arglistigheid: Sint-Joris tegen den draak? Je
bleeft me, op de eenige vraag die ik je stelde, dat antwoord schuldig waar ik kontrool
op had. En waaruit ik zelf dan mijn toekomst zou hebben afgeleid.
Wat je strategisch niet met verbluffing wist te bereiken, zou je beproeven te
bekomen met de evokatieve kracht van in verteedering gedrenkte woorden. Maar
die verrassing heb je me gerezerveerd voor een later onderhoud...
Ik heb je betaald voor die eerste audiëntie. Ook je blik gaf me te kennen, dat je
niet de dupe was, van dit financieel en psykologisch bedrog. Financieel bedrog: want
niet geëvenredigd aan je verdienste. Psykologisch bedrog: want ik vergoedde je
immers enkel voor het genot dat de liefde, in dit stadium van verwachtingen, met
zich brengt en niet voor de woorden, waarmee het je doorgaans lukte, anderen te
paaien...
Met mijn toekomst was ik maar ingenomen in zooverre ik me inbeelden kon, dat
jij er een rol in zoudt spelen. Ik had me in jou verliefd. Toch verontrustte je bijzijn
mijn gemoed. Ik verlangde naar je bijzijn en ik duchtte het. Naar je bijzijn verlangde
ik, omdat het strijd veroorzaakte en mijn wezen, in strijd, volkomener zich zelf is.
Ik duchtte je bijzijn, omdat ik den tegenstand geleidelijk bezwijken zag onder den
drang van mijn verweer en mijn aanval, en daar met dien tegenstand, ook eindigen
zou, de strijd: doel van mijn leven. Niet met het bezit van wat men begeert hangt het
opperste genot saam; enkel met de begeerte, den strijd welke voorafgaat aan dat
bezit, - de overwinning of de nederlaag.
Nu ben ik er tevreden over, dat jij je waardigheid onberispelijk wist óp te houden
tegenover mijn onbezonnen gedrag. Niet om jou, om me zelve; er werd aldus
voorkomen, een zich nog dwazer aanstellen van mijnentwege. Het was zóó reeds
voldoende ongerijmd...
Ik bood je liefde aan, jij me leugens. Zoo onderstelde ik. Vergeef me: ik wist toen
niet beter. Je loogt niet om me te bedriegen, maar uit noodzaak. Ook de liefde blaakte
jouw hart.
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Je leugens waren soevereine bevliegingen van liefde. Dat maakte de historie uit van
den ingerekenden alhoewel schijnbaar ontoerekenbaren Spanjool...
Het was een kantschrift op den om het half jaar in de kranten weerkeerenden overdruk
van het beruchte, van Madrid uit verzonden epistel. Een Spanjool was ten gevolge
van politieke troebelen gearresteerd geworden en in de kast gestopt. Hoe jammer.
Pas voor zijn aanhouding had hij immers, in 't station, een reiszak in bewaring
gegeven; daarin berustte zoo maar eventjes voor enkele duizenden pond sterling aan
diamant. Was hij zijn beurs ook niet verloren? Waarschijnlijk. De arme kerel had
niet eens de noodige franks op zak, waarmede de bekende reiszak kon gelost. Of ik
hem soms wat leenen wou? Tegen goede belooning. Het bedrag was door te zenden
naar Barcelona, poste-restante, enz...
Martinique, je verdichtstel was een poëma. Jij was in betrekking met (of zelfs bij?)
den onschuldigen drommel. De Spanjool zat feitelijk niet in de kast. Het was een
geniaal schilder. Om aan den kost te raken zette hij futuristische schermen óp, voor
het poppentheater van een uitgeweken Russisch foorkramer. Hij wou er uit. (Uit de
mizerie). Schilderen naar luim en inval. Eens zou men dan weten waar Picasso den
wortel gegraven heeft...
Ten einde raad had hij er dan maar een duizend of wat gepolygrafieerde
omzendbrieven op gewaagd. Met den boni van die onderneming zou... hij zijn wissels
trekken op de eeuwigheid. Onsterfelijk was hij immers al! (Ongeweten.)
Maar ik slaagde erin je de ware versie omtrent dien Spanjool te doen vertellen. Na
die revelatie verhief je blik zich traag naar mijn mond toe, - opgetrokken slagboom
van een bewaakten overweg: de baan was vrij! Maar o, wee: ik kreeg den slagboom
in den nek.
Dat was ons laatste onderhoud. Nooit was je me zóó dicht genaderd en nooit waren
we verder van mekaar áf.
Verliefd kwam ik naar je toe; nuchter was je onthaal. Tusschen ons zweefde enkele
malen de melodie van een leugen. En, zonderling was toch wel de evolutie van beider
gemoedstoestand op die korte tijdspanne: het was voldoende dat jij je leugens
verzaakte en de waarheid spraakt, opdat ik je nuchter verlaten zou en jij verliefd op
me toetreden...
Ik was wellicht een te zakelijk man toen. Maar al heb ik er het ronselen in
gesmokkelde tabak bij opgegeven: mijn illuzies zijn eventwel niet alle in rook
opgegaan! Hoe zou ik anders besluiten dat er herinneringen zijn, die des te schooner
zijn, naarmate ze feiten betreffen die hadden kunnen gebeuren. En niet gebeurd zijn.
Fritz Francken.
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Onze Zeventiende eeuw (Vervolg en slot.)
REEDS somden we de voornaamste factors op die in Holland de kloven der
godsdienstverdeeldheid hebben overbrugd en aldus genoegzame verkeerswegen
bewaard. Juist andersom als hier vergingen de zaken ginder. Terwijl hier bij
ontstentenis van vurigen nationalen bloedsomloop de godsdiensteenheid de
gemeenschap herschiep en begeesterde, prangde in Holland eene aangehitste
vaderlandsliefde de gescheiden religieuze sekten tot één organism. In den
verblindenden middag van Hollands glorie, onder den druk der gevaren heeft dat een
toereikend beginsel van gemeenschapsleven verstrekt: de uitslagen hebben het
bewezen. 't Ware niet doenlijk elken nukkigen hoofdschudder het paar havige spanen
ter hand te stellen om op verkenning der Noord-Nederlandsche gemeenschap uit te
roeien; 'k beperk mij ertoe de getuigenis der kunst in te leiden.
De schilders hebben geschilderd voor de burgerij, voor hare appreciatie uit
gemeenschappelijk ontwassen neigingen gevlochten. Door de keus hunner
onderwerpen hielden ze zich afzijdig van allen gedachtenstrijd, teerden uitsluitelijk
op gemeengoed. Individualistisch bereiden smaak hadden de burgers niet, konden
er geen hebben zooals evenmin de schilders, daar hun gelegenheid ontbrak om zich
een onafhankelijke, eenzelvige mentaliteit aan te kweeken gelijk men dat aantreft
bij de modernen, terwijl vast hun maatschappelijke klasse niet in individualism
verstrooid lag, maar samenhield als hoofdbestanddeel der nationale kracht. Zoudt
ge bij hen een ethisch individualism veronderstellen, d.i. een primair doel van
persoonlijk zelfbehagen in hun werk, dat heeft toch hunne concepties en uitbeelding
niet tot persoonlijk eigen gewijzigd; hun wereldbezien en de weergave ervan toonen
tastbaar aan dat ze daareven met de geburen aan de herbergtafel aangeschoven zaten,
mannen uit het volk als de anderen met het alleenig verschil hunner technische
vaardigheid. Als 't u belieft, dat verlaagt ze niet; 't onthult enkel een zeer interessanten
hoek van het democratisch aanschijn onzer zeventiendeeuwsche kunst.
De schrijvers waren niet op dezelfde wijze tot gemeenschapsuiting om zoo te
zeggen gedwongen. De zaak blijft dat hunne kunst dusdanig verschijnt. In ongelijken
graad: Hooft neemt eene meer individualistische houding aan dan Vondel;
waarschijnlijk daarom viel hij meer dan deze laatste in de gunst der tachtigers, wat
F. Erens verklaart. 't Belet niet dat ook bij hem de vaderlandsliefde alle overdrijving
van het individualis-
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me heeft ondervangen. De vaderlandsliefde, de eenige om eene verstandelijk
afgelijnde idee strengelende genegenheid die in al de schilderkunst uitbotte diende
eveneens in de toenmalige letterkunde tot gewone gestaltenis van de bewuste
gemeenschapsliefde; het vaderland was de steeds erkende gemenschap. Nochtans
meent dat niet hetzelfde als veel hedendaagsch nationalism hetwelk de
vaderlandsliefde tot levenssynthese opblazen wil. Zoo zwol ze niet uit in dien van
ruimere ideeën voorzienen tijd. De vaderlandsliefde oorzaakte niet eigenlijk,
verkondigde eerder en hielp de gemeenschapsliefde dewelke bij deze christenen op
deugdelijker pijlers rustte. Waar ettelijke dier pijlers gingen zwichten kon echter
eene geprikkelde nationale begeestering de plaats innemen en aanduwen naar de
overgebleven gronden van samenbouw aan de geheele menschheid gemeen; en de
vaderlandsche eerzucht ketste de vonk erin van de kunstenaarspassie...
Als vaderlanders waren zij gemeenschapsmenschen. Nationalisten kunnen
individualisten zijn; voorbeeld: de Pruisische Junkers die zichzelf uebermenschen
uitroepen. Zoogezegde uebermenschen tieren goddank niet in onze luchten. Het blijkt
voor wie ze kent dat onze zeventiendeeuwsche schrijvers zich menschen geloofden
onder huns gelijken; de andere evenwaardigen, wier som zij onvergelijkelijk
geweldiger wisten te wegen op het aardrond dan hunne eenzelvigheid, dat waren al
de overige burgers, vermits het democratische Nederland niet in afkeerige kasten
uiteengereten lag. Geef aan dezulken vaderlandschen ijver, hun cultuurarbeid wordt
onvermijdelijk gemeenschapsdienst, zijzelf dienaars der gemeenschap,
gemeenschapstolken. 't Is toepasselijk schier op allen.
Bij velen treedt daarenboven de sociale vorming en de sociale intentie rechtstreeks
te voorschijn. Wijzen hun talrijke leeren hekeldichten niet met aandrang in die
richting? Hun voorkeur voor tooneellitteratuur zegt het publiek dat ze verlangden.
Het leven beoordeelen zij volgens de algemeene psychologie en zedelijkheid. Uit
den invloed der gemeenschap oorden ook de velerlei aanknoopingspunten in hun
dichtwerk bij dat van de Middeleeuwen en bij de anonyme volkspoëzie. Ik denk hier
niet enkel aan Bredero en Stalpaert van der Wielen, eveneens aan Hooft en Huyghens
en Vondel. Vondel, de prins der Nederlandsche poëten is op en top
gemeenschapsdichter. Zult ge vijf bladzijden uit Vondel lichten waar hij de behandelde
stof niet aanraakt in betrekking tot eene gemeenschap, zijn of een ander volk, Europa,
de christenheid, de Kerk? Persoonlijk gestuurd - hij was een kind der Renaissance stevent immer zijn vlucht in de sferen van 't gezamenlijk zieleleven, waar de menigte
in nastijgen of tenminste naar reiken kan. Met rechtmatigen trots stelt hij zich voor
als den zanger van zijn volk, wiens helden hij huldigt in hunne hoedanigheid van
dienaars der gemeenschap.
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Te duidelijk valt het op hoe hij eenvoelt met zijn ‘goê gemeent’ om er van zijn verzen
bij aan te halen. Dr. Kalff die meespreken mag stemt in: ‘Een nationaal dichter als
Vondel wortelt in zijn volk; hij staat met hen op denzelfden bodem, al is hij, gelijk
koning Saul, “van de schouders en opwaarts hooger dan al het volk”. Zulk een dichter
is een kort begrip van het geheele volk, eene schoone openbaring van den
volksgeest’(1).
Dit laatste gezegde, behalve dat het de onschatbare historische en opvoedkundige
waarde van een gemeenschapskunstenaar vooruitbrengt, maakt indachtig dat we
heelemaal niet behooren de nagalmen van de zeventiendeeuwsche gemeenschap in
de kunst lettergreep na lettergreep af te luisteren om ons van hare aanwezigheid te
vergewissen: gemeenschapskunst vereischt noodzakelijk eene gemeenschap en
grootsche gemeenschapskunst als deze van Vondel een machtig gemeenschapsleven.
Waarom ontstond hedendaags bij zoo talrijke schilders en schrijvers die toch evenals
vroeger in en van het volk hunne ingeving gaarden en het volk als kunstgenieter
verkozen geen uitmuntende kunst, tenzij omdat het volk geene gemeenschap, zeker
geene volledige harmonische gemeenschap meer daarstelt? Alleen wie trachten naar
eener gemeenschap hersmeding vermogen heden onder het licht hunner stoute
toekomsthoop gemeenschapskunstenaars te wezen. Een Vondel was niet aldus actief,
maar laat ik zeggen passief gemeenschapsdichter; de gemeenschap, de eenheid
bestond, evenredig aan hare herauten.
Holland gemeenschap neven Vlaanderen gemeenschap, deze gegevens hebben we
nu onder de hand. In de geschiedkunde wordt de deductieve methode meestal gewraakt; gewoonlijk
terecht. Belijden we nochtans dat we alleen tot zekerheid geraken met inductie
wanneer wij universeele wetten toelaten, die aan het steeds betrekkelijk gering aantal
feiten eene oneigene bewijskracht bijzetten. Sommige wetten ten andere zijn zoo
evident of op zooveel inductie gesteund dat ze er onfeilbaar van geworden zijn.
Deswege ontsla ik mij van uit het Noord en Zuid der XVIIe eeuw de elkaar
weerspiegelende cultuurdetails te verzamelen tot wij er de innerlijke gelijkenis, de
kerneenheid bij blootleggen, eene lange lastige taak, om met 'n korte formuul de
gewenschte gaanderij tusschen beide open te werpen. Met de volgende n.l.:
Gemeenschap (als het gaat om cultuurgemeenschap, wel te verstaan) is traditie; ééne
traditie maakt ééne gemeenschap. Door hare traditie en niet anders is eene
gemeenschap gemeenschap, gelijk een leger een leger is door de eenheid van leiding.
Eene afdeeling menschheid als er de eenlingen niet uit den band breken elk zijns
weegs krijgt een

(1) Dr. G. Kalff. Nederlandsche Dichters der XVIIe eeuw, I. Haarlem, 1902, blz. 15.
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gemeenschappelijk grondkarakter door de gezamenlijke erfenis overgaand van
geslacht op geslacht langs de familie, de staatsinstellingen, de gewoonten, de
kunstwerken, enz. Met dat eene grondkarakter verwentelt dan bij allen gelijkmatig
- daarom niet identiek - en wisselwerkend, de ontvangenis van uiterlijke en innerlijke
ervaringen, de reactie op de vreugden en smarten, de gansche zieledeining, waardoor
een resultaat wordt bekomen zeer onderscheiden van hetgene de samentelling van
het individualistisch denken en doen derzelfde eenlingen opleveren zou. Eene
gemeenschap bestaat.
Zullen we veel woorden hoeven te verspillen over eenheid van traditie in de
Nederlanden? In de 15e en 16e eeuw was Nederland wel waarlijk één; de Nederlanders
bewoonden en bedrichtten één erf; en in de dagen hunner vereeniging hebben zij de
wondere ideeënvernieuwing van humanism en Renaissance doorgemaakt. Wat zou
zoo gauw daarop de eenheid hebben vernield? hoe en wanneer is de traditie gebarsten?
Men kan aan menige gevaartenis dier stormig beroerde jaren een vermoeden haken,
doch het houdt niet vast.
Het nationaal gevoelen, dat toen in het Noorden anders dan in Vlaanderen een
hoofdrol gespeeld heeft, ongeacht dat het evenwel geenszins alle activiteit in zijn
aantrekkingskreits opslorpte, noch in het levensconcept der kunstenaars een zoo
onevenredigen voorrang bekleedde als later bij een Helmers, een Bellamy e.a., kon
toch door zichzelf geen eigenaard voor Holland scheppen of er de traditie afwenden
van de Vlaamsche; daartoe moesten eerst de Hollandsche volkseigenschappen die
het wakker riep en uit te werken leerde uit hunne gelijkenis met de Vlaamsche door
andere oorzaken verwijderd worden. Is dat gebeurd? Was, bijv., de Hollandsche
cultuur der eerste helft van de zeventiende eeuw karakteristiek calvinistisch? of de
Vlaamsche doorgedreven katholiek? Inderdaad, de tweeërlei godsdienstige vorming
hoefde een heel eind tot de volmaaktheid te naderen, en op het afzonderlijke aan te
sturen om elke hare aanhangers door heel hun psychologie meer het eigene dan het
christelijk gemeene te doen verleven. Is dat gebeurd? - Ja, doch later.
Wij hebben hierboven gepoogd de uitwerking van het katholicism op de Vlaamsche
cultuur genauw te omschrijven en we hebben gezien dat de kunst van Rubens, Van
Dyck, enz. zooveel ge wilt aan het katholicism te danken heeft, maar alleszins in
haar wezen niet van specifiek katholieke (religieuze) vervoering overweldigd was.
Dat het calvinism als zoodanig veel min, misschien gaar niets van den overvloedigen
kunstbloei in het Noorden opvorderen mag is klaar genoeg; 'k verwijs naar het artikel
van C.R. De Klerck: Bilderdijk, Kuyper en Vader Cats in Van Onzen Tijd, 1906.
Het verschil van belijdenis heeft van toen af eene geestelijke
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scheuring begonnen; maar zij voltrok zich niet aanstonds in den volksaard: het
bijzondere in elk der beide Nederlanden onder cultuuropzicht was nog accidenteel.
Identiteit immers is de voorwaarde niet om eenheid van traditie en van geest te
aanvaarden: zoo heeft in Duitschland de Romantiek met katholieken, ongeloovigen,
protestanten, van velerlei wateren éénen stroom vooruitgestuwd. In denzelfden zin,
doch dieper, heeft onze ééne traditie de macht gehad om in de herinnerde
omstandigheden door twee, drie geslachten door te varen, de Zuid- en
Noord-Nederlandsche beschaving samenvoegend tot eene homogene voortzetting
in een nieuwen tijd en in nieuwe vormen van het oud-Nederlandsch zieleleven. De
majestatische weligheid zelf van de zeventiendeeuwsche praestatie glanst, dewijl
door de jonge realiteiten onverklaarbaar, eene vooroverlevering uit van levenskrachten
die voor heel Nederland dezelfde waren.
Eene toemaat van feiten mag ontdekken dat het niet mangelt aan materiaal om,
zoo noodig, de ledige vakken dier ietwat abstracte en vlugge aanduidingen betamelijk
aan te vullen.
Binst de oorlogen tusschen de Republiek en Spanje heeft meer dan eens het
denkbeeld eener hereeniging van België aan de Zeven Provinciën voor de geesten
gezweefd; de godsdienstkwestie, gelijk ze toen gesteld werd, maakte de zaak
onmogelijk; maar met een statuut van werkelijke godsdienstvrijheid en
godsdienstvrede had het plan zelfs op laten datum geen tegenstand ontmoet: dat
bekent de historie. De harten waren niet in vijandschap versteend; de stem onzer
natuurlijke samenhoorigheid met het Noorden klonk nog door. Nimmer overigens
trok een echt nationaal leger van hier tegen Holland op; ja, een of andere nederlaag
der Spaansche troepen heeft vaak eene welkome gelegenheid verschaft om onze
autonomie te verdedigen.
De onmiskenbare bijdrage van het Zuiden tot de opvlucht van Holland oorlooft
zelfs niets minder dan te gissen dat de Vlamingen weleens in den grootheidstrots
hebben gedeeld der Republiek die toch de uitkomst was eener omwenteling waaraan
zij meegevochten hadden. En speenden ze zich van die fierheid, zij hadden nochtans
ze mogen genieten. Vlaanderen droeg inderdaad door zijne uitgewekenen omzeggens
heel zijne ziel op Holland over, bepaaldelijk doordat de uitgewekenen zich mochten
aanmelden als afgevaardigden van gansch het roemrijke Nederlandsch verleden en
van de schitterendste Nederlandsche beschaving. Met de documenten alleen zulker
landverhuizing van aanvoerders en intellectueelen ware eene baan aan te leggen die
regelrecht op het Groot-Nederlandsch gevelzicht onzer gulden eeuw toeschiet...
Wij hebben een ander reisplan gevolgd en willen geen overtollige bewijsvoering
ondernemen. Maar is 't niet ten deele uit de overplanting van Zuid-Nederlandsche
traditie naar het Noorden dat Zuid en Noord dezelfde buitenlandsche cultuurinmen-
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gingen tesamen hebben ondervonden? wat de gelijke geestesevolutie voort bevorderde.
Vondel en Hooft leunen naar Italië over, zoo goed als Rubens en Van Dyck, en,
gelijk door Justus de Harduyn, worden door hen Du Bartas en Ronsard en de Fransche
Pleïade geliefd.
Daaraan toe te voegen dat de handels-, omgangs- en cultuur-betrekkingen tusschen
de twee deelen van Nederland menigvuldig en onverbeidend hebben voortgeduurd.
Dit werd tot nu toe niet stelselmatig nagevorscht, maar bijna gelijk welke brok kunstof litteratuurgeschiedenis voor die periode rijgt voorbeelden bij ook zonder ernaar
te zoeken: lees o.a. de hier verschenen studiën van Dr. O. Dambre over Justus de
Harduyn, van Hendrik J. Elias over Justus Lipsius. De annalen van den boekhandel
voor die jaren schijnen even grif met gegevens dienaangaande.
Aan anderen ze uit te baten. Voor eene causerie dunkt me de stelling voldoende
geschraagd: de Nederlandsche geest uit eene traditie geboren en getogen, voorheen
vooral in Vlaanderen, verliet eenerzijds Vlaanderen niet en, wen hij zijne versterkte
wijksteê en hoogen rijkstroon in het Noorden bekwam, bleef hij er een tijd lang heel
dezelfde: geest van vrijheid en democratie, van ruig realism en open, lossen eenvoud,
van gezonden ernst met dartele, luide vroolijkheid doormengeld, van durf en taaien
vlijt, onwrikbaren en soms dollen moed, van godsdienstzin die uitslaat in standvastigen
eerbied voor het zedelijk goede en in echte vroomheid bij poozen overbliksemd van
beschouwing met nog 'n zweem van mystiek...
Te mogen alzoo veel meer dan we gewend zijn de grenzen wegvagen tusschen
het land van Rubens en het land van Rembrandt kan in geen geval ons onverschillig
laten. Doch vooral niet omdat deze Groot-Nederlandsche cultuur gemeenschapscultuur
is geweest. We hebben gestadig de beide inzichten samen in het licht gesteld omdat
zij sterk elkanders beteekenis verhoogen. Inderdaad mag reeds wetenswaard
geoordeeld hoe enge verbinding tusschen de gedachte van een Vondel en deze van
een Rubens bijv. trilde, het breidt tot eene buitengewoon omvangrijker aangelegenheid
als hier, over verschgetrokken en nog onbestendige grenzen heen, ééne
geestengemeenschap roerde, ééne gemeenschapsziel hare voldragen zelfheid uitvierde
midden het ontzaggelijk wereldgebeuren. Niet in enthoesiaste gedichten alleen, ook
in koele historische redeneering moeten we leeren de onmetelijke meerwaarde vatten
van eene gemeenschapswerkelijkheid boven al 't gedoe van den eenling als eenling.
Welnu de gemeenschap Nederland verdubbelt hare cultuur-beteekenis indien zij
dus terzelfder ure en even onmiddelijk zich uitsprak in de Vlaamsche plastiek en in
de Hollandsche schilderkunst en letterkunde.
Daarin ligt de reden van dit artikel - alhoewel dat inzicht
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eerst recht vruchtbaar worden zal bij verdere overdenking en nadere toepassing,
overdenking die het begrip gemeenschapsziel doorpeile en de Nederlandsche
gemeenschapsziel ontlede in hare kenmerkende elementen, als daar zijn: realism in
zijn ruimste bedied, democratie en vroomheid, en toepassingen op de meesters en
hun scheppingen in 't bijzonder.
Zulk eene toepassing ware, bij voorbeeld, het overeenstellen van Rubens en Vondel;
hunne openbaringen beantwoorden elkander naar den inhoud en naar den vorm. De
gelijkenis der onderwerpen zegt veel; eerst in onzen sceptischen dilettantentijd verloor
de opgave waarlijk aan belang. Brengen we dus samen - orgelspel om de
altaarstukken, de kleurige verschijning door den rhytmischen waai der woorden den val der Engelen in ‘Lucifer’ en het titanische Rubensdoek van denzelfden naam,
de Triomf van het Altaarsakrament en de Altaargeheimenissen, de beelden der
Kerkvaders en hun lof door Vondel, dezes ‘Maagden’ en het tafereel der Marteling
van Sinte Ursula en hare gezellinnen; en ik rep van geen heidensche mythologie,
noch historische stof... Hoe wonderwel past gewoonlijk de uitvoering bijeen!
Eenzelfde lyrische verbeelding, niet parnassiaansch scherpomlijnd, evenmin
droomwazig, realistisch zwaar, met liefde voor klaterend licht op helle kleuren, meer
episch dan dramatisch, de persoonlijke karakters opofferend aan de breede golving
van den stijl, aan den zwier der groepeering, toch met neiging naar dramatiek, naar
driftige bewogenheid... Overeenkomst van temperament belust op het plechtstatige,
het heroïsche zit er tusschen, maar zien wij ze als gemeenschapstolken, doorvoed
van hun midden, zoo ligt de oorzaak der harmonie tusschen hun werken ook in de
eenheid van de Nederlandsche gedachte en het Nederlandsch gevoel. Deze
oorzakelijkheid is niet toevallig, maar noodwendig: de wederkeerige belichting houdt
dan op een zielkundig waagspel te zijn en straalt wijder uit dan op de kunstenaars
zelve...
Vondel en Rubens stonden niet alleen, noch tegengesteld aan hun kunstgenooten,
integendeel zij waren hoofdmannen. Dat doet de oogen wenden naar de anderen, en
ik beweer dat het op den grond der gemeenschapsstrekking mogelijk wordt de methode
van vergelijking tusschen plastische kunst en letterkunde onzer zeventiende eeuw te
veralgemeenen. Voornamelijk indien ééne psychologie Hollanders en Vlamingen
omvatte, behelst die methode een bijna ongebruikten schat van wederzijdsche
verklaring. De Nederlandsche schilderkunst wier ideale inhoud zich dikwijls moeilijk
grijpen laat tengevolge van uitzonderlijk realism en ongewone volkschheid heeft
nood aan toelichting uit de letterkunde.
Het inzicht dat onze vroegere kunst meer dan gelijk welke vreemde in Europa
gemeenschapskunst is geweest, vindt daar reeds eene rijke toepassing; niet de eenige;
maar tot vele gewichtige besluiten kan het leiden.
Joris Maes.
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Gedrang (Vervolg.)
IIe Bedrijf.
De naaktdans van Riri.
Tafereel I.
Van Kranendam - Pilbitz.

(Mikado tingeltangel. Kleurige lampekappen. Zijsalon. Uit linker hoek klinkt bij vlagen
stemmegeroezemoes en vioolstrijkje. Men hoort verwarde uitroepen, als: Allemachtig!... Nee
maar kijk eens wat... (gelach) Kolossaal... Pilbitz en van Kranendam staan bezijden en slaan
Riri's naaktdans in de bar daarnaast gade. Zij hebben lol. Af en toe beweegt van Kranendam
zijn benen nerveus.)

STEMMEN:

Bravoooooooo..... Bis... Bis...
(Muziek zwijgt.) (Pilbitz is een ineengedrongen, kaalhoofdige dikkerd. Uiterlik zelfgenoegzaam
en sluw tevens.)

PILBITZ
(naar voorplan):

Ajakkes dat zet een mens vers bloed bij.
V. KRAN.
(ekstaties):

En ditmaal niet in tutu...
PILBITZ:

Het is vandaag de gelukkigste dag van m'n leven...
(smakt met de dikke lippen).

V. KRAN.:

Je ziet waarde vriend, als ik je ergens binnenloods.
PILBITZ:

Het mocht wel na het onweer van van middag.
(met leedvermaak)

. Arme Toxon. Zo'n bloed.
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V. KRAN.:

Toxon?
PILBITZ:

Precies. Heden drie maand geleden fluister ik hem in dat een belegging in pond
sterling op dit termijn zijn inzet stellig verdubbelen zou. De man beet erin als in
klokspijs.
V. KRAN.:

Na, daarvoor is hij toch niet aansprakelik. Het rad van avontuur is hem voorbij
gewenteld. Voilà tout.
PILBITZ:

Wat een fatalist je bent. Maar een zuigeling kon de wisselstand voorzien. Wij hadden
alles voor. Juist daarom moest ik mijn ponden kwijtraken. Van 't kommissieloon kan
ik Godlof een halfjaar leven, avendwijn en sigaren inbegrepen.
(Riri op. Zij weert de indringelingen af die haar nazetten.)
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Tafereel II.
Pilbitz - Van Kranendam - Riri.

RIRI
(bij haar intrede):

Tuig ben jullie... Loop heen melkbaard... vers van je moeder... Vuilik scheer je weg...
Bah sodemieter.
(Zij schikt har kapsel en bovenkleed nadat zij de draperijen toetrok.)

V. KRAN.:

Ha, daar heb je de heldin van de avend... Riri mijn kompliment.
RIRI:

Laat zo... Avend heren: Een vriend?
V. KRAN.:

Goedgeraden... Pilbitz wisselagent.
PILBITZ:

Maar u kijkt zo ontsteld, wat schort u dan toch madeliefje?
RIRI:

Niks zonnebloem. De rakkers!
V. KRAN.:

Wind je zo niet op. Hier ben je veilig.
RIRI:

Hebben ze waarachtig mijn hele keurs vol champagne gestort. Brassers!
V. KRAN.:

Laat 's kijken.
(Hij tast.)

RIRI:

Sedert wanneer kijk jij met je vingers
(slaat op zijn hand).

Pas op gentleman je hand zou verdorren.
PILBITZ:

Riri, ach mijn duifje, met jou zou het zo heerlik zijn in een nestje...
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RIRI:

Meneer zit graag in nesten.
PILBITZ:

Kijk kind, hier heb ik een buidel vol banknoten.
RIRI:

Ach! De kranten schrjven dat je van ons bankpapier behang kan maken.
V. KRAN.:

Lees jij kranten? Wat een intellekt.
RIRI:

Wanneer was dat ook? O ja, eergister toen me klant was ingeslapen. Zo'n zwijn.
Maar meent u dat me niks weten van wat buiten omgaat? Binnen korte tijd stichten
we een syndicaal blad voor kontroolmeiden. Ja, in de nood moet men zich organiseren.
De stiel wordt slecht betaald.
V. KRAN.:

Vergeet niet je loonrooster voor overuren hé.
PILBITZ:

Ja 't wordt mooi. Het proletariaat staat pal.
RIRI:

En waarom zou men ons het stemrecht niet toekennen? Moet een prostituée de
verschoppeling blijven. Vermits ons bedrijf toch wettelijk is toegelaten.
PILBITZ:

Waar gaat het heen? Weet je wel van Kranendam, wat de priesters hebben besloten?
V. KRAN.:

Van het bordeel naar het altaar. Ga door vriend, ga door.
PILBITZ:

Zwets maar niet. Voorgedaan is nageleerd redeneren de soetaandragers. Laat ons
doen net als de pillendraaiers. Wij vragen de zondagrust.
RIRI:

Wat naar! Nou kan ik nooit meer naar de vroegmis gaan. 't Was mijn énig uurtje vrij.
(Ottokar en Gunnar op. In
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bohemerdracht. Strikdas, fluwelen jas, sombrero. Beide groepen bekijken mekaar zijdelings.)

Tafereel III.
Pilbitz - Van Kranendam - Riri - Ottokar - Gunnar.

PILBITZ:

Straatmuzikanten.
RIRI
(naar Ottokar):

Knappe jongens... Ik heet Riri, naaktdanseres. En jij?
OTTOKAR:

Ottokar, aanbeden schone!
RIRI:

Auto-car?
(met knipoog)

. Hoeveel paardekracht zeg?
OTTOKAR:

Voel mijn biceps maar... daar... Nou?
RIRI:

Hmhmhmhmhm. Hoe mannelik.
(Kuchjes.)

V. KRAN.:

We zijn gesjochten!
PILBITZ
(gaat naar Riri en trekt eventjes aan haar krulhaar):

Gekrulde haren gekrulde zinnen.
RIRI
(slaat op zijn kaalhoofd):
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Geen haar geen zinnen, hé diakeniemannetje.
(Pilbitz wijkt ontsteld). (Liftboy ijlings op).

Alarm! De politie!
(Alle recht als door een veer bewogen. Achter de schermen gilletjes. Lawaai. Het licht wordt
uitgedoofd.)

OTTOKAR
(leuk):

Camera obscura.
(Over en weer geloop. Paniekstemming. Men hoort de stem van de hoofdcommissaris.)

HOOFDCOMMISSARIS
(tremelo):

Ha op heeterdaad.
VROUWESTEM:

Meneer de kommissaris heb medelijden. Ik ben een fatsoenlike vrouw. Ik zal het
nooit weer doen... Och moeder!...
(Een minuut van algemene ontstelling. Gestommel. Als het licht weer aanvliegt ziet men Riri
en van Kranendam beide tussen twee geheimagenten.)

Tafereel IV.
Hoofdcommissaris - Riri - Van Kranendam.

HOOFDCOMMISSARIS:

Gesnapt ditmaal hé vlindertje?
RIRI:

Wat mooi's. Zo'n laffe inval. Mijn kompliment wetsdienaar. U knijpt de katjes goed
in 't donker.
KOMM.:

We zullen je mores leren.
RIRI:

Zo? Heeft de patroon je ditmaal geen fooi gegeven slavendrijver.
KOMM.:

Smoel!!
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RIRI:

Net of we trimmen voor voor ons plezier.
KOMM.:

Wie is dat individu?
V. KRAN.:

Individu?
RIRI:

Hij?... Mijn soeteneur.
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V. KRAN.:

Gelogen, mener de kommissaris, gelogen!
KOMM.:

Naar de zedenpolitie!
V. KRAN.:

Ik bezweer u, heeren... Hier... ik zal u mijn stamboom tonen.
RIRI:

Zo? verrekkeling. Als je nou denkt dat je 'm smeren zal. Meneer de kommissaris u
kunt kontroleren. Hij heeft een moedervlek op de rechterdij.
KOMM.:

Zo'n ouwe sadieker... Vort!
(V. Kran. wordt opgeleid.)

V. KRAN.
(koddig melankolies):

Nou ben ik een verloren man. Wat hoon voor m'n geslacht.
(Lawaai. Glasgerinkel. Hoofdkommissaris en 1e geheimagent af. Riri blijft met 2e alleen.
Verlegen stilte.)

Tafereel V.
Riri - Schabletter.

RIRI:

Heb je Carmen al 'ns gezien?
SCHABLETTER:

Carmen?... Oh ja, eenmaal dat ik van dienst was op 't schellinkje. Z'hebben toen nog
met een rotte sinaasappel op m'n shako gegooid.
RIRI:

Mooi stuk...
SCHABLETTER:

Ja... mooi stuk...
RIRI
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(vleit zich tegen hem aan):

Die Don José is een andere kerel als jij hoor.
SCHABLETTER:

Zo? Ik heb toch ook een snorretje.
RIRI:

Herinner je eens. 't Slot van 't eerste bedrijf.
SCHABLETTER:

Mot je aan mij vragen.
RIRI:

Hij laat haar lopen.
SCHABLETTER
(tremelo):

Mijn plicht, juffie, mijn plicht.
RIRI:

't Zou wat. Kom ereis op bezoek hé. Na de diensturen. Je hebt het ook zo hard. Kom
wat met me praten zeg...
SCHABLETTER:

Maar...
RIRI
(dichterbij):

Toe nou?...
SCHABLETTER:

O kat... Afgesproken.
RIRI:

Maar niet in uniform hé
(op de vlucht).

SCHABLETTER:

Ik ga m'n rapport schrijven.
(Hij wandelt bedaard vandaan.)

(Ottokar en Gunnar op. Zij nemen plaats.)
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Tafereel VI.
Ottokar - Gunnar.

GUNNAR:

Nog een treffer dat ik papieren in regel had...
OTTOKAR:

Wat een held... voor een simpele razzia.
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GUNNAR:

Jawel... maar saam met dat volkje... met dat interloop janhagel...
OTTOKAR:

Alle mensen zijn broeders... Heb je zelf gezeid.. Komaan nou... humanist... waar zijn
je beginselen? Overboord?
GUNNAR:

O nee.
OTTOKAR:

Meen je dan dat de mensen klaar zijn om vleugeltjes te dragen en op watten wolkjes
te wondelen met een zefier in hun kleed? Hier sta je met de werkelikheid, van
aangezicht tot aangezicht. Wend het hoofd alsjeblieft niet af. Je moest me dank
zeggen dat ik je 't uitschot van deze samenleving toon. Meteen kan je dan plannen
beramen voor een nieuwe wereld, waar het manna regent en iedere sterveling een
seraf is.
GUNNAR:

Een betaalde zoen van verlepte lippen...
OTTOKAR:

Jawel, kohl en karmijn... Jij houdt natuurlik aan klare karnemelk.
GUNNAR:

Steek de draak zoveel je wil. Zij is m'n bruid en doelgenoot.
OTTOKAR:

Maling. Morgen is de charme eraf, ruitenbreker te spelen. Glas is zo scherp. 't Zal
eindigen als iedere liefhebberij van 'r. Een vaderzoen en vergiffenis.
GUNNAR
(in stijgende verrukking):

Weet je wie aan de spits van de betogers oprukte vanmorgen?
OTTOKAR:

Straatboefjes natuurlik.
GUNNAR
(als een gebed):

Miriam.
OTTOKAR:

Nou, dan weet je precies wat ze waard is.
GUNNAR:
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Haal haar niet neer. Wat je voor een gril van haar aanziet is gedegen inzicht, geloof...
In haar ogen lag vreemd vuur.
OTTOKAR:

Arme dweper.
GUNNAR:

Blijf je dan blind voor het wee dat in het vlees der menigten verankerd zit?... Voel
je niet een deel der verantwoordelikheid...
OTTOKAR:

Ja, het geweten hé edelgestreng... Met z'n wijsvinger... zo
(hij slaat plechtig postuur).

GUNNAR:

Bij Toxon gister na zijn cyniese voorstellen heb ik plots gezien waar de kiem der
verwording zit. Toen is vreemde schemer voor mij opgegaan. Een blinddoek is
gevallen... Maar instinctief heb ik beseft welke zending wij, de voorwacht van 's
lands intellekt, te vervullen hebben.
OTTOKAR:

Ga je lier halen komiekeling. Stem aan
(Tyroltriller)

. Troelalaïti, een lofzang.
GUNNAR:

Wat staan we ver van elkaar.
OTTOKAR:

Nou of. Je zit te paard op afgereden principes, net als op een kermiscaroussel.
GUNNAR:

Jij laat het Getij verlopen.
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OTTOKAR:

Jij verloopt natuurlik liever zelf. Maar wat komt er van jou terecht muzezoon? Je
bent geboren op de Parnassus en je eindigt als boodschapper voor het leger des Heils.
Mooie loopbaan.
GUNNAR:

Voor de verwezenliking van mijn levensdroom, de gelijkberechtiging van alle mensen
in onderling verkeer en in het aanschijn Gods, werp ik mijn hele leven in de schaal.
OTTOKAR:

't Zal niet baten. Je bent geklasseerd, geestelik en zedelik: pluimgewicht.
GUNNAR:

Sar zo niet
(hij verbergt het hoofd in de handen).

OTTOKAR:

Bezwijm niet hé.
(aan deur)

Kellner zwarte koffie voor meneer. Zijn ziel is te zuiver, hij heeft er last van.
(tot Gunnar)

Eerste moraalbeginsel, richtsnoer voor alle handelingen: Laat de boel maar draaien.
Geloof me ziedaar het inschrift op de steen der wijzen.
RIRI
(het hoofd tussen de draperijen):

Koekoek.
OTTOKAR:

Hé een nachtmerrie.
(Riri op.)

RIRI:

Juist: een merrie voor de nacht!

Tafereel VII.
Ottokar - Gunnar - Riri.
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OTTOKAR:

Waarom hebben ze je losgelaten?
RIRI:

Ja, ik heb 'm even vastgegrepen, daarom heeft hij me sito losgelaten. Hé is meneer
niet welletjes?
OTTOKAR:

Hoofdpijn. Meneer denkt te veel. Daarom weet ie niks.
RIRI:

Drommels jammer voor zo'n knappe kerel zeg.
OTTOKAR:

Gunnar let op je fatsoen! Vis je naar een vrijer Riri?
RIRI:

Dankjewel voor leerjongens. Ik heb zo'n mooie hazewind. Ach van dieren heb je
meer vriendschap dan van mensen.
OTTOKAR:

Waarachtig, dat is zo. Zou je willen geloven dat ik veel meer van een mooi paard
houd dan van een mooie vrouw. En daarom ga ik iedere nacht onder sentimentale
betrachtingen moedermens alleen naar kooi.
GUNNAR
(heftig):

Liefde blijft voor jou geven en nemen. Je bent in de grond niks beter dan de gemeenste
wisselaar.
OTTOKAR:

Touché.
GUNNAR:

Liefde in haar supreemste uiting is overgave.
RIRI:

Kan zijn. Maar overgave zonder belegering is zowat de intocht van een millioenleger
in een stad zonder weerstand.
OTTOKAR:

Wat zeg je me van zo'n strategiese beeldspraak. Daar leg je 't bij hé
(af).
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RIRI:

Ja er komen veel soldaten aan huis. En geen simpele manschappen hoor. Echte
goudvinken.

Tafereel VIII.
Bobby en Tribol beiden op.

BOBBY
(oud luitenant, snoeverig):

Dat was een tijd... Epies... Het oprukken van de heirscharen... de verwoede weerstand
bij de fortengordels... huilen van houwitsers, vrouwen niet vergeten...
TRIBOL
(heer op jaren):

Ik was toen brankardier.
BOBBY:

Goed voor schooljongens en weekharten. Maar ik mijn waarde, ik heb achter de
kanonnen gestaan.
OTTOKAR:

Hoever daarachter als ik vragen mag?
BOBBY
(gebelgd):

Meneer!
OTTOKAR:

Dus niet in kilometer uit te drukken.
BOBBY:

Ik draag het grootlint hoort u wel.
OTTOKAR:

Ik draag in de winter kousebanden.
TRIBOL:

Maak u niet boos Bobby. Zo'n dreumes. Dat maakt gekheid met de heiligste gevoelens.
Wij hebben het bewustzijn van de volbrachte plicht.
BOBBY:
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Ik heb mijn land gediend zoals geen. Trouwens, ik liet twee tenen in de slag.
OTTOKAR
(meewarig):

De stakkerd.
TRIBOL:

Hoe viel dat voor?
BOBBY:

Een beroerde namiddag. 't Was mooi weer. We speelden voetbal. Vlak bij het arsenaal.
Toen plots met een gerommel van alle donders vloog de rechtervleugel van 't gebouw
in de lucht.
GUNNAR:

Met uw twee tenen?
OTTOKAR:

Recht naar het zenith. Troost u meneer u staat reeds met een halve voet in 't paradijs.
GUNNAR:

Hemelvaart in perselen.
TRIBOL:

Genoeg nu. Meneer is oorlogsheld.
OTTOKAR:

Is dat zijn naam? U verwart beslist met zijn beroep. Oorloghelden verkopen lucifers
aan de deur van dit bordeel.
BOBBY:

Toen vond ik een nieuwe springstof uit. In een kleine kogel de spankracht om heel
je body drie uur in de ronde te doen uiteenspatten.
TRIBOL:

Na, dat is toch reiskosten uitgespaard.
BOBBY:

Ik onderwierp het preparaat aan de deskundigen van het oorlogsinstituut. Van
artilleriekommandant werd ik technies toezichter.
RIRI:

Zie je nou wel dat Bobby het ver heeft gebracht.
OTTOKAR:

Net zoals ik zei. Ver achter 't front.
BOBBY:

Maar uw eremerk?
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TRIBOL:

Ben ik insgelijks ten volle waardig.
BOBBY:

Als kompreslegger?
TRIBOL:

Op de voorlijn heb ik niet gestaan. Onze zorg ging naar de invalieden.
BOBBY:

Mijn eresaluut. Dit is edel.
TRIBOL:

Ja ik ben fabrikant van kunstarmen en benen. Kunstkoppen hebben we niet van doen.
(met zijdelingse blik op Gunnar en Ottokar)

Die zijn helaas voorradig. Toen de grote strijd is ontbrand heb ik tot mezelf gezegd:
Tribol een buks is te zwaar voor jouw handen. Maar je kan menseliker zending
vervullen: de wonden helen door het kwaad geslagen. Trouwens mijn fabrikaat is
haast volmaakt. Veel van mijn patienten met een ersatzbeen lopen even flink als
gezonde tweevoeters. Er is niks verschil.
BOBBY:

Mijn knalpoeder heeft dus niets barbaars. Vermits de geneeskunde er heilzaam aan
verhelpt.
TRIBOL:

Spreekt vanzelf. Slagen onze proefnemingen dan wordt invaliditeit weldra een dragelik
ding.
BOBBY:

Laat ze nou maar herrie schoppen de duivemelkers van de vrede. Oorlogsvoering is
de borstweer tegen overval. 't Is het onschadelikste noodmiddel om het land te redden.
En het land primeert alle beginselen.
TRIBOL:

Zo staan we beiden in dienst van hetzelfde ideaal. Instee de mensen koelbloedig af
te maken zoals in vroegere barbaarse oorlogen, stelt uw ontplofstof ze simpel buiten
gevecht. Ik knap ze met de middelen van onze wetenschap weer op om ze aan de
mensheid terug te schenken. Reik me de band, waarde Bobby. Ik ben zeer ontroerd.
We zullen elkaar later nog nodig hebben.
(Handdruk. Stilte.)

OTTOKAR:

Ontelbaar zijn de huweliken afgesloten tussen soldateska en oorlogsverpleegsters.
De man hakt zijn evennaaste een been af. Mevrouw is present met de windselen. Zo
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vullen de huishoudelike funkties elkaar aan. Daarna gaat de stakkerd naar honk met
een appendix in brandhout.
(Kellner brengt voor Bobby en Tribol verfrissingen.)

TRIBOL:

Op ons beider uitvinding.
BOBBY:

Tot meerder heil van 't vaderland.
(Achter de schermen ver gezang.)

GUNNAR:

Betogers.
BOBBY:

Een taptoe. Militair muziek. Ha!
GUNNAR:

Hoor ik daar geen internationale?
OTTOKAR:

Nee 't is een nieuwe foxtrott in de dancing-hall.
BOBBY:

't Zijn de soldaten die de openbare gebouwen gaan bezetten.
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OTTOKAR:

Ja er wordt duchtig geschermutseld. De munitiefabrieken hebben weer afzet.
BOBBY:

En mijn springstof die eerst a.s. week bruikbaar wordt!
(Gezang komt dichterbij. Plots ruitengerinkel. Een windvlaag doet draperij op achtergrond
terzij schuiven. Men ziet door een paars kapotte ruiten de avendhemel van de stad: trolleys
en lichtglobes. Gejouw.)

TRIBOL:

Een hongeropstootje.
BOBBY:

Dat zie je vooral aan de dikhuid die vooraan loopt.
OTTOKAR:

Maar dan heb jij stellig in geen vijf weken gegeten, sprinkhaan. Je kan los door een
lampglas duiken.
TRIBOL:

Op hoeveel schat je de bende?
BOBBY:

Een handvol.
(Geschuifel daarna gejuich.)

OTTOKAR:

Ze hebben de nationale vlag van de gevel gehaald.
GUNNAR:

Luitenant zet nou je monocle in je wenkbrauwboog en treedt naar voor.
BOBBY:

De vlag verscheurd? Dan is alles verloren. De vlag, het glorierijk zinnebeeld dat over
onze legioenen heeft gewapperd, waaronder zovelen zijn gevallen.
(Geschuifel. Gejouw.)

BOBBY
(ontsteld):

Bereid u te sterven.
TRIBOL:

En de politie, de openbare macht! Is die er dan niet om eigendom te beschermen?
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OTTOKAR:

Maar ze hebben hier net nog een razzia gedaan. Gaan ze nou een bolwerk optrekken
rond een vesting waar ze zelf zijn binnengevallen?
BOBBY:

Hm. Hm. Strategies ondenkbaar.
GUNNAR:

Troost u, daar klinkt reeds het roemrijk wapengekletter van de schabletter.
(Riri begint plots te jouwen.)

BOBBY:

Ben je stapel meid, straks wordt je in de pan gehakt.
RIRI:

't Is die verdomde kommissaris.
TRIBOL:

Respekteer z'n driekleursluier.
RIRI:

Kan me niet schelen. Hij had me haast te snappen. Zo'n kreng.
(Jouwt.)

TRIBOL
(vaderlik):

Bedaar Riri.
OTTOKAR:

Dat wordt een maatschappelik schandaal.
BOBBY:

Na, de straat is schoongevaagd.
(Af en toe nog gejouw)

. Een paar salvo's en dat zoodje stuift uiteen als een bende kraaien.
GUNNAR:

Het begon met een paar relletjes maar de beweging zal uitslaan over het gehele land.
De laatste stuipen van het oud regiem.
OTTOKAR:

De grote vooravend tweede uitgaaf.
KELLNER
(op zeer diskreet):
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Juffrouw Riri, de impressario verzoekt u.
RIRI:

Is er gezelschap?
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KELLNER:

Ja, en doorluchtig. De halve kanselarij is binnengevlucht voor het grauw. Het scheelde
geen haar of de konsul Protopopiev werd getroffen door een ploertendoder. Zijn
galadas zit er haast scheef van en de plooi is uit zijn pantalon.
RIRI:

Heb je me nou nodig omdat er wat schort an die ouwe heer z'n pantalon. Na, 't is
goed.
KELLNER:

Ik ben al aan m'n zeste emmer champagne
(af).

RIRI:

Vooruit
(tot Gunnar en Ottokar)

. Blijf jullie tot na mijn extranummer?
OTTOKAR:

Zolang je wil, Venus zonder vijgeblad.
RIRI
(tot Tribol):

Dag lieve smeerlap. Dab Bobby
(terwijl ze reeds haar keurs losrijgt)

. Arbeid adelt
(af links).

TRIBOL:

Haar hals is albast. Vol zenuw.
OTTOKAR:

Gunnar schrijf op. Je kan wat leren. Zenuwachtig albast. Meneer wordt lyries.
GUNNAR:

Dynamiese dijen.
TRIBOL
(statig):

Bobby kom wat dichterbij. Ik heb mijn bril verloren.
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BOBBY:

Ja dan zie je tenminste iets.
(Achter de schermen klinkt een stroperige oosterse melodie. Als Riri in de dansruimte verschijnt
gaat een onomatopeisties Aaaaaaah op, dat zich verscheiden schakkeert.)

Tafereel IX.
Ottokar - Gunnar.

OTTOKAR:

Daar heb je al de gegevens voor massapsychologie.
STEM
(als vervuld verlangen):

Aaaaaaah.
OTTOKAR:

Een geile grijsaard. Denkelik de heer konsul. Onmacht, die vervlogen genieting
naproeft. 60 jaar.
STEM
(met kinderlike verwondering doortint):

Aaaah! Pas uit de puberteit.
OTTOKAR:

De openbaring van het helleense naakt. De jongen is zijn nachtrust kwijt. Omstreeks
20.
STEM
(resoluut):

Haha.
OTTOKAR:

Kenner. Is niet aan zijn proefstuk. Rijpe leeftijd.
GUNNAR:

Je bent obsceen.
OTTOKAR:

Mijn waarde. De uitroep die je daar hebt gehoord is de primitieve toetssteen voor de
menigvuldigste gewaarwordingen. Kan je uit dit gegeven de ganse menselike psyche
afleiden, dan heb je 't ver gebracht.
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GUNNAR:

Jouw doorzicht. Je bent maar een aanstellerig boulevardier. En kijk, je bent toch
iemand bedeeld met geestelike goederen.
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OTTOKAR:

Zo? Dat gun je me dan toch. Eilacy ja, hopeloos door westerse beschaving aangetast.
GUNNAR:

Aangetast?
OTTOKAR:

Onze beschaving is de rotste avarij. Heel ons instinkt haast is er door weggevreten.
Oh, ik heb heimwee naar een stille kraal bij een oerstroom midden kannibalen.
GUNNAR:

Ik wil van onze samenleving uitwijken. Niet haar hervormen? Ik begrijp niet hoe je
zo weigerig de taak beschouwt, die menszijn oplegt.
OTTOKAR:

Voor mij gaat de zon onder.
GUNNAR:

Zij rijst. Ga tot de man in de straat, praat met 'm. Je zal merken de hartstocht waarmee
hij de stond van opstanding verbeidt. De haast mystieke drift naar zielskommunie,
maar ook de bewuste wil die hervormt.
OTTOKAR:

Een psalmzang met de internationale in sourdien. Dat moet wanklinken.
GUNNAR:

Dwaling. Het gaat niet meer om een maatschappelike leerstelling die men dor zou
toepassen. Het zaad ontkiemt nooit tot vrucht. Van hart tot hart slaat unisono. Een
Kaïnsteken had het oude wereldaanschijn geschonden.
OTTOKAR:

En om dit te helen verkopen apostelen en toekomstkijkers wonderzalf. Aesculaap is
mirakelman geworden.
GUNNAR:

Jij hebt geen geloof. Zieke septiek.
OTTOKAR:

Is het bij jouw soms antiseptiek?
GUNNAR:

Sta je man in de gelederen.
OTTOKAR:

Je weet ik was van kindsbeen af zeer meditatief aangelegd. En meer en meer dringt
tot me door het tweespalt dat bestaat tussen de menselike voorstellingen en het
bewustzijn. Wat rond ons is blijft schijn. Begocheling. Daar doe je wijselik afstand
van als je dieper dringen wil tot de ware zin des levens. Aanschouwing en denken
zijn nooit harmonies. Volg de dialektiese gang. Je ziet alles rond je, stabiel,
onverroerbaar. Wie zei ook weer dat de wereld draait? Dat is onaantastbaar waar
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ofschoon waargenomen door experimentele wetenschap. Als alles draait, dan wordt
ik door mijn zintuigen bedrogen. Ben ik beschonken, dan sta ik net midden een
mallemolen. Daaruit is af te leiden, dat een sterveling de bewustwording van de
wereld rond hem maar doorleeft als ie smoordronken is. Je zintuigen en je redenering,
Gunnar, verlaat je daar nooit op. Maar leve de bommelaar-mysticus!
GUNNAR:

Je kettert.
OTTOKAR:

Vergeet nooit: een dronkaard wandelt door de wijngaard des Heren. Je religiositeit
is dus gevrijwaard.
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GUNNAR:

Zulke sofistiek.
OTTOKAR:

Verslijt me nou niet voor een normaal mens hé. Ontgochel me niet.
GUNNAR:

Zo? Kan jij nog ontgocheld worden. Je hebt de laatste illusies in je uitgemoord. Je
berust in zwakte. Bij desperados van jullie slag is onmacht schikgodin. Maar wij
zullen het fata morgana van de kim roven en in het uitzicht der dingen doen overgaan.
Wij zijn goudgravers in de mijn. Als de schat in het licht is gedolven zijn wij van
uitputting omgekomen. Die na ons komen zullen het juweel dragen.
OTTOKAR:

Het juweel. Eens heb ik een vrouw gekend, die een diamantsieraad op het voorhoofd
droeg. Een diadeem vol schittering. Duister instinkt dreef ons tot elkaar, maar in het
opperst ogenblik van overgave, wou ik haar het tooisel afleggen om haar aanschijn
puur te schouwen. Zij weerstiet mijn handen die heilig waren van stille schroom.
Toen werd het een wilde worsteling. En als het tooisel viel lag daar het voorhoofd
diep verminkt, een lillend litteken dwars erdoor. Ontzet heb ik gedeinsd en authentieke
tranen geweend. Toen heb ik haar het arm wit hoofd met het kleinood omwonden.
GUNNAR:

En ging vandaan.
OTTOKAR
(hees):

En heb haar bandeloos bezeten.
(Stilte. Gunnar huivert. De muziek klotst monotoon uit het zijvertrek aan.)

OTTOKAR:

Je ziet, dit amoureus gevalletje werd me tot een levenshouding. Je weerom luchtig
maken, vriend, leer door je tranen lachen, dit is groter strijd dan op de barrikaden.
GUNNAR:

Een voorwendsel om je genotzucht humane doeleinden toe te schrijven.
OTTOKAR:

Ach we zijn maar schepen, stuurloos, zonder loods.
GUNNAR:

Daarom luister je naar de sirenen.
OTTOKAR:

Zoete zang als het schip zinkt.
GUNNAR:
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Ons wenkt een lichtbaak. Als we landen stijgt een feestfusee.
OTTOKAR:

Of je loopt lek op Niemandsland.
(De nabije Jazz-band speelt No man's land. Ottokar trippeltrapt.)

OTTOKAR:

Wij dansen op een vulkaan. Elegant blijven, mijnheren, niet mistrappen. Elegant
blijven
(af).

GUNNAR
(na een poos vertwijfeld):

Niemandsland?
(gelaten)

Niemandsland.
Victor J. Brunclair.
DOEK.
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Kronieken
Nederlandsche letterkunde.
Willem Levinus Penning Jr. †
WILLEM LEVINUS PENNING is gestorven.
De blinde dichter was 84 jaar oud geworden.
Met Marcellus Emants en Johan Winkler Prins was hij de laatst overgeblevene
van het driemanschap dat de ‘tachtigers’ onmiddellijk voorafging.
Een beminnelijke figuur is met hem uit de Nederlandsche literatuur verdwenen.
Wat zijn werk van een innemende bekoorlijkheid deed blijven, ook voor het nieuwe
geslacht, was wel dat onwerkelijke, dat zuivergeestelijke, hetwelk hij uit een voorbijen
tijd en van vergane toestanden in zijn herinnering levend had gehouden en vorm en
gedaante doen krijgen in zijn verzen.
Het uiterlijke, actueele, voor eenieder waarneembare in het huiselijk leven, in een
interieur uit vroeger dagen en dat wij ook bij soortgelijke dichters, als Jan van Beers,
Hilda Ram, Rosalie Loveling, hier bij ons, in Vlaanderen terugvinden, was bij Penning
slechts de belichaming, de bestendiging van het vergankelijk-ontastbare: een atmosfeer
die hij eens, op een lang verleden stonde, om en bij de vertrouwde menschen en
dingen, in de huiskamer, met zijn fijne ziel, hij alleen op de wereld, zóó had
aangevoeld.
Sinds hij blind was geworden en de uiterlijk-waarneembare wereld voor zijn oogen
niet meer bestond, hadden al die teer-subtiele onwerkelijkheden een toevlucht gezocht
en een koesterende schuilplaats gevonden in zijn vereenzaamde ziel en er zich
vereenzelvigd met het meest innerlijk wezen van waar uit hij dichtte.
Het beeld van zijn bij winteravond huiswaarts keerende moeder, van de luiken die
hij sloot voor den naderenden nacht, van vader die voorlas uit een mooi boek, van
de muisstil toeluisterende meid, van grootmoeder op haar doodsbed, van het naaiwerk
op het raamkozijn, van de wisselende schoonheid der seizoenen, had zich - nu dat
het ouderlijke huis wellicht al lang gesloopt werd, alle geliefde wezens waren
gestorven en geen lente meer bloeide voor zijn oogen - in zijn zielekamers omgezet
in wat Marcel Proust ergens noemt ‘het doorschijnend albast der herinnering’ waar
hij alleen met zijn innerlijk zicht de kleur nog kon van zien doorschemeren.
Bij het vele innig doorvoelde dat de goede oude Penning ons in Benjamin's
Vertellingen, in Sint Janslot en Tom's Dagboek, van die herinneringen voor altijd
heeft bewaard in het woord van zijn vers, denken wij met weemoed aan het vele dat,
onuitgesproken, nog slechts in zijn gedacht bleef leven: de gloed van een haard die
thans is uitge-
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doofd, de geur van bloemen die nooit meer zullen bloeien, nu hij is heengegaan en
ons niet meer kan zeggen hoe het was.
Zoo is de dood van elk waarachtig dichter telkens weer de ondergang van een
wereld, groot of klein naar gelang de dichter het zelf was.
Jozef Muls.

Franse literatuur.
Jean Cocteau: Le Grand Ecart. - Paris, Librairie Stock, 1923.
WIE is Jean Cocteau? is hij de eigenaar van deze bar waarvan de inrichting enkele
weken geleden in het wereldblad ‘De Haagsche Post’ met lof werd vermeld onder
de tietel: Cocteau's bar ‘Le Boeuf sur le toit’? - Of is hij zoals anderen het willen de
jaarmarktimpressario van dit panopticum waar hij naast de merkwaardige ‘Potomak’,
het zonderlinge bruidspaar, gezegd ‘de la Tour Eiffel’ toont?
Cocteau is een frans dichter. Hij is schitterend en verrassend, doch tot nu ken ik
hem slechts een enkele wijze waardoor hij te verrassen weet, namelik de rationele
uitdrukking van een buitengewoon scherpe en uitsluitend lyriese ervaring. Cocteau
is dus niet een jaarmarktimperssario of niet een bareigenaar. Wel integendeel; hij is
goeden huizes en weet als dichter steeds precies te meten ‘jusqu'ou on peut aller trop
loin’. (Le Coq et l'Arlequin). Maar hij kent ook het korrelaat hiervan. ‘Il y a - zo
schrijft hij in hetzelfde boek - une soupe (de soliede franse burgerlikheid) derrière
chaque oeuvre importante de chez nous’. Sint-Jan-Cocteau kent zijn volk. De wijze
waardoor Cocteau aan de algemene franse traditie gebonden schijnt, komt ons,
niet-fransen, noodzakelik bevreemdend voor. En wij menen een akrobaat te zien die
op een stoel staat, de handen in de hoogte steekt, van de stoel springt en, groetend,
wacht op een applausje. Een ietsje trop parisien. Waarom vergat Cocteau niet één
enkel maal de grens tot waar een dichter mag te ver gaan. Het is soms hopeloos met
volmaakte mensen te doen te hebben.
‘Le Grand Ecart’ is een schitterend en verrassend boek. Bijna echter was het ook
zo volmaakt een roman dat het als blijvend voorbeeld voor wat een eerste prijs van
de academie hoort te zijn, zou kunnen gelden. Juist doordat Jacques Forestier zo
goed een synthese van de franse burgerjongen representeert, blijft hij als typus voor
vreemdelingen oninterressant. En inderdaad: veel gemakkeliker zouden wij de
vreemdelingen van dit boek, Stopwell en Osiris nabij komen, indien de fransman
Cocteau niet zo onmogelik een karikatuur van deze vreemdelingen had gemaakt. Net
zoals de auteur de jongen van Oxford niet nabij komt, zo blijven wij betrekkelik ver
van vele eigenschappen, niet zo zeer van Forestier, dan wel van de traditionele am-
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biance die mede hem determineert. Schitterend en verrassend is het deductieve
systeem dat dient bij het gedachtelik construeren van de held; de architektuur dus is
verrassend. Maar het materiaal zelf - wel verder gezien weer de verwending daarvan
- is dit niet. Meer zelfs dan de om hun lyrisme beroemde Cocteau-beelden is de
deduktieve opbouw lyries, ja juist van een goed begrepen roman-lyriek.
Ik weet wel dat de auteur heeft gewild: een banale geschiedenis kan even geschikt
zijn als een wonderbare; alles komt op de wijze de dingen te denken aan en daarom
is het een grotere verdienste poëzie in een onbeduidende geschiedenis te situeren
dan wel een Salambolijst te kiezen. Deze voorkeur op zich-zelf getuigt reeds van
lyries denken. Jawel, jawel. Doch niet dat de gekozen geschiedenis doodgewoon is,
maar wel iets zeer lokaals en het zich goed vinden in dit lokale, iets dat in de geestelike
sfeer parallel loopt met het tuintje te Charenton in de sociale, dit is wat mij stoort in
‘Le grand Ecart’. In de wijze de dingen te denken, ten minste sporen van een
mentaliteit dewelke sociaal is bepaald door het opeenvolgen van verscheidene
renteniersgeneraties.
Voor de roman zelf volgt daaruit een enigermate gemakkelike toestand: inderdaad
is het gemakkeliker bij middel van een doodgewone geschiedenis het effekt van een
gedachtelik geconstrueerde roman te bereiken dan wel bij middel van een wonderbare;
het is gemakkeliker een kaarten- dan wel een stenen huis te bouwen. Nogmaals: de
architektuur en het systeem zijn schitterend, doch het materiaal betrouw ik minder.
Zelfs heeft het goedkope materiaal - de Egyptenaar Osiris is spotgoedkope
contrabande - de architektuur vergemakkelikt. Een maquette in gips is gemakkeliker
dan de uitvoering in steen. Met figuren als Lebedeff, Mitri Karamasoff is het, meen
ik, moeiliker het effekt van een geconstrueerd roman te bereiken dan met gedweeë
helden als Osiris, Stopwell en Germaine.
Ik vermeldde reeds als biezonderste verdienste van deze roman de duidelikheid
van de deduktieve construktie. Het schijnt alsof de auteur even snel als hij ze
konstateert, zijn ervaringen vergeet, om dan van van een systeem uit te gaan en de
ervaringen slechts als voorbeelden, uit de herinnering en ter illustrering te gebruiken.
Daarmee is dan ook het aksent verlegd, de ervaringen zijn voorbeelden, van het
systeem afhankelik en geordend naar het systeem. Zo wordt er een kunstmatige
samenhang gecreëerd, - samenstelling dewelke ik hier gebruik in tegenstelling met
een experimentele samenhang. De verhoudingen van de onderdelen tot het geheel,
van het biezondere tot het algemene zijn gededuceerd.
Natuurlik is het niet onmogelik het tegenovergestelde te beweren. In dit geval zo
men moeten zeggen dat het van deze roman een eigenschap is te beginnen met het
situeren van een onder duizend kleine feiten en van daaruit verder te gaan, een nieuw
factum bijvoegend daar waar dit in de induktie kan worden opgenomen. Inderdaad
ziet de roman van Cocteau er oppervlakkig zo uit als door deze repliek is gezegd.
Dat het mogelik is ‘Le grand Ecart’ aldus te zien resulteert
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daaruit dat dit boek een roman - een goede roman - is, d.w.z. de lokalisatie van een
systeem en dat het in zover tot het systeem, dat alles omvat, staat als deel II tot een
werk in twee delen. In het eerste deel staat het systeem. Daar dit systeem theoreties
te kennen echter alleen voor de romanauteur van betekenis is, werd het niet
gepubliceerd. Wel het tweede dat aldus in schijn induktief, in werkelikheid deduktief,
als roman de systematiese wijze de dingen te beschouwen van de auteur uitdrukt.
En juist dit, meer dan het lyries verbeelden van sommige biezonderheden, maakt de
poëzie van dit boek uit: de anonieme deduktieve opbouw. Psychologie is in de
moderne roman niet hinderlik op voorwaarde dat de romanauteur zo snel hare
conclusies vergete als hij ze heeft gemaakt Plaats voor de jeugd ook voor wat de
psychologiese conclusies betreft: in een roman is conclusie A gewoonlik zoveel
waard als conclusie B.
Wat ik daarmee wil zeggen? eenvoudig dit: dat Cocteau, wiens induktief
psychologiese scherpte niet onderdoet voor deze van de meest beroemde auteurs der
psychologiese richting, de psychologie, voor zover zij tot een roman in betrekking
staat, tot haar werkelike waarde terugvoert, d.i. dat hij haar niet gebruikt als de
construktie van zijn roman zelve, doch slechts als een onder meerdere materialen.
Dit gezegd, moet ik er echter bijvoegen dat de psychologiese voorbeelden zo talrijk
zijn en dat zij er vaak zozeer als ‘pointes’ uit zien dat daaruit een gemakkelike
bewondering van ‘wat een finesse, mijn God’ volgen kan, zodanig dat ik in dit verband
op Cocteau zelf, het woord van Cocteau betrekkelik Proust kan toepassen: ‘hij schiet
duizendmaal roos binnen éen minuut’. Met dien verstande dat deze opmerking niet
terugslaat op de constructie, doch enkel op het ornament.
Stylisties? eindelik weer een roman waarvan de schrijfwijze gehandtekend is. Een
innig verband tussen vorm en inhoud: de zinnen zijn direkte afdrukken van de
denkwijze van de auteur, zij drukken niet alleen deze uit. Er bestaat b.v. geen tweede
mogelikheid om tevens even ritmies en even sober deze indirekte rede uit te drukken:
‘Il trouva Champagne déconfite. Il ne plaisait pas à Germaine. Elle lui trouvait du
charme. Il n'était pas son genre’. - Af en toe nog een cliché, dewelke dan juist in dit
stylisties zo persoonlike boek opvalt. ‘Il vivait dans un nuage de pipe et de theière.
Son grand corps jonchait la chambre. Après diner, il passait un costume de foulard
et s'endormait comme une masse, intoxiqué de tabac’. Na het beeldende werkwoord
‘jonchait’ moet het clichématige van dit ‘comme une masse’ erg opvallen, biezonder
waar het eenvoudig weglaten daarvan: ‘et s'endormait, intoxiqué de tabac’ in zijn
doodgewoonheid juist een goed repoussoir zou zijn geweest voor de lyriese zin die
voorafgaat. - Zulke cliché's zijn echter schaars.
Summa summarum? een roman, niet geringer poëties, in de construktie zelve dan
in de lyriese biezonderheden, een evenzeer door de wijze de dingen te denken als
door de onmiddelbare uitdrukking daarvan gehandtekende roman. M.i. een défaut:
de lezer kan de auteur sociaal te gemakkelik situeren, omdat - en hier ligt het défaut
- de
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auteur zich-zelf situeert. ‘De Idioot’ permitteert geen gevolgtrekking betrekkelik
Dostoievski. Na ‘le grand Ecart’ kan ik deze zin van Cocteau niet vergeten dat er is
‘une soupe derrière chaque oeuvre importante de chez nous’.

Pierre Mac Orlan: La Vénus Internationale. - La nouvelle revue française,
1923.
Zoals dit andere werk van Pierre Mac Orlan dat voorafging en ‘Malice’ heet, kon
‘La Vénus Internationale’ een abstrakte tietel voeren, b.v. ‘Angst’.
In het pêle-mêle-décor van het ‘heruntergewirtschaftete’ Duitsland van 1920 is
‘Malice’ uitsluitend de verbeelding van de débacle der oude waarden. Wat zijn
geestelike waarden nog waard? Wat betaalt de smous die Fortunatus' beurs zou
kunnen verkopen nog voor de ziel van Mijnheer Jerôme St. Jerôme? een eindje touw.
En niet eens een paar Groschen het te kopen, maar positief in de uiterste negering:
alleen een eindje touw, juist de maat voor het doel, geen centimeter te veel. Op de
verbeelding van deze débâcle besluit ‘Malice’: ‘Car, les uns et les autres, nous ne
marchons plus dans la lumière claire des anciens jours. Une lueur trouble de
crépuscule baigne nos actions les plus banales et chacun bâtit son avenir sur la sable
mouvant... Le monde accepte sa fin sous diverses formes commentées dans les
journaux. Et la chair ici et là devient chaque jour plus habile à se satisfaire.
L'intelligence humaine bourdonne ainsi que l'électricité dans un compteur. Avons-nous
dépassé les limites permises? Avons-nous atteint les derniers buts qui nous furent
désignés? O élégante pourriture! Notre humanité se décompose comme la fleur
penchée dans le décor civilisé des grands vases’.
‘Malice’ is van ‘La Vénus Internationale’ het voorspel. In het eerste werk wordt
enkel dit gegeven: de débâcle, d.i. het verdwijnen der oude waarden zonder dat de
geest in het verschiet nieuwe waarden ontdekt de oude te vervangen. Ook in ‘la
Vénus Internationale’ is het verbeelden van de débâcle van het verstandelike Europa
- waaronder de steden in tegenstelling met het land worden begrepen - een belangrijk
motief, ondergeschikt echter aan de leidende gedachte: wat zal komen? - Het
verbeelden van de spanning van de débâcle tot de onzekerheid van het antwoord op
de vraag wat komen moet, is m.i. eenzijdig geörienteerd. Daaruit volgt dat deze
verbeelding sterk is en verleidend. Ik wil zelfs niet daarover oordelen of zij vals is
of waar. Doch stellig is zij wilkeurig. Duidelik is alleen de sociale malaise; het
transcendentale werd er slechts bij de haren bijgehaald. Wel wordt er over een nieuw
geloof gesproken - Steels-and-Iron-kultus -, doch dit nieuwe geloof zal moeten
gepropageerd worden onder de eenvoudigen bij middel van simpele similisentimentele
liedjes, waar de machine de rol van de zorgzame moeder zal houden. En juist dit,
dat de auteur bij
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de voorstelling godsdienst in eerste instans aan het sociale aspekt daarvan denkt,
ondersteunt mijn mening.
Dat ik niet akkoord ga met de probleemstelling van de auteur, slaat niet terug op
het verbeelden van deze bepaalde wijze het probleem te denken, verbeelden dat,
eenzijdig geöriënteerd, de verleidende kracht van alle eenzijdigheid heeft.
De traditionele wetten opgesteld door de mensen ‘voorbeschikt in de stad te wonen’
houden de landeliken niet meer op afstand vóór de werken der stedelike intelligens.
De ingenieur, goedsbezitter en ridder van de Legion, imponeert ze niet meer. ‘Les
titres et les honneurs décernés par des hommes à d'autres hommes très sincèrement,
ne pouvaient plus les émouvoir. La noblesse paysanne s'emparait des terres avec une
intelligence sociale assez rusée, complètement dépouillée de toute sentimentalité’
(blz. 47). De boeren veroveren de beurs tot zelfs de gewoonten van apéro en meiden,
zonder hun landse schranderheid af te leggen. ‘Et dans toute l'Europe, des hommes
semblables nés de la terre, immobiles, cramponnés à leurs fermes et à des traditions
plus profondes que décoratives, comme autant de taches d'huile sur la carte de
l'Europe, agrandissaient leur influence irrésistible, taraudant comme des termites un
vieux meuble’ (51). Te zwak een aktief antwoord te geven op de vraag: wat zal het
worden, slaapt het verstandelike Europa. De wereld gelijkt, zegt de auteur, op een
snijkamer - daargelaten de wanorde - waar de patiënten door onbekende goede zorgen
gechloroformeerd de tussenkomst van een monsterachtige heelmeesterij verwachten.
Stad en land dit is de wezenlike tegenstelling. ‘Si l'on persiste à réunir le paysan,
même aisé, et le parisien, même misérable, dans un même genre d'histoire naturelle
de notre globe, on ne peut plus s'entendre’ (63). Want alleen de stedelingen maken
de dolle vaart om de ontwikkeling van de intelligens mee. ‘Tout homme qui ne
participe pas, même de mauvaise volonté, à cette course vers le gouffre situé au delà
des limites de l'imagination, n'est qu'un végétal’ (65). De dam werd doorgebroken,
de verhouding verstoord. In sterke benden zwerven de intellektuelen over het land,
gedesoriënteerd, en de boeren nemen hetgeen deze poètes maudits nu in plaats van
hun verstandelike erfenis ten beste geven, onnozele cirkusakrobatiën, niet meer
ernstig op. Vond in het oosten niet een dictator, een kompromis: daar ze niet meer
te negeren was, moest de macht der landeliken geneutraliseerd worden; men moest
ze maken tot toeschouwers van de meest uitzonderlike gebeurtenissen, ze de zekerheid
gevend dat hun belangen nooit zouden worden geschonden.
Wie is de Venus Internationale? - De draagster van al de onzekerheden die liggen
tussen de ondergang der oude waarden en de probleemstelling om nieuwe, tussen
het voldongen feit en de onbeantwoorde vraag. Tussen débâcle en uitsluitend probleem
is haar evenwicht moeilik. Meer dan internationale Venus is zij internationale ploeg;
iets als propagandiste ener politieke partij, die in het oosten de staatsmacht aan zich
heeft gerukt. Colporteuse met auto - duitse valuta - verkoopt zij tekeningen van Grosz
en verboden artsenij. Van
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vele tegenstrijdige elementen de draagster en als voorstelling steeds verscheiden,
naar gelang waar de verscheiden nationaal-genuanceerde intelligensen het aksent
leggen. Internationale Venus, draagster van verlangens die nog niet idee werden, en
besluiteloos tegenover de keus der richting. Halfgod, niet als het kind van een god
en een mens, maar halfgod vóór het bestaan van de Olympos. Als haar offer zal
volbracht zijn, - zij die de liedjes van de moederlik zorgzame machine zong, voor
de eenvoudigen als begrijpelike conkreetwording van een nieuwe orde, - dan zal men
haar vinden in een letlands dorp gekruisigd, verenigend met haar offer de symbolen
van de ondergegane beschaving: nog draagt zij hare geverniste schoentjes en een
strooien klokhoed naar het parijzer model van negentien honderd twintig en zoveel.
Want zonderling is ons gaan, als wij zijn bepaald naar de gewoonten van het oude
Europa en nochtans op zoek naar een nieuwe leidster dewelke de weg kan wijzen
aan allen ‘die leven van electriciteit en van de apparaten die haar zo goed of kwaad
het gaat bemeesteren’. Zo zijn wij geplaatst ‘op een rollend trottoir dat ons meerukt
naar een doel hetwelk wij niet hebben gekozen en, daartoe gedwongen door een oude
gewoonte, bewegen wij steeds de benen net alsof wij zouden gaan op een
onbeweegbaar voetpad, het oude voetpad van onze jeugd’ (173).
Ziedaar het motief, de probleemstelling, dewelke m.i. te zeer uit de sociale hoek
werd gezien. Wat zijn voordelen heeft, o.m. het verdringen van het erotiese naar het
tweede plan. Natuurlik gebeurt elk vizioenair verbeelden van uit éen hoek. Dan echter
is, van het standpunt kunst uit, de sociale hoek de zwakste. Zoals bij de knappe
tekenaar Georg Grosz, gepreoccupeerd door buiten-esthetiese doeleinden, spijts de
ambachtelike knapheid, het algemene resultaat lijdt onder een journalistiese
verbeelding, zodanig dat men in werkelikheid kan spreken met de gemeenplaats
‘jammer om het talent’, zo is bij P.M.O. de eenzijdige verbeelding inderdaad eveneens
ambachtelik knap en artistiek krachtig, maar het niveau laat het bereiken van een
hogere volmaaktheid niet toe. ‘Ik heb geen zin voor mysticisme’ bekende P.M.O.
Kon men de verhouding niet omdraaien en zeggen dat P.M.O. een sterke neiging
heeft tot journalistiek?
Ten slotte: Pierre Mac Orlan is een van de weinige franse auteurs, die de grap van
de ‘renaissance d'occident’ (occident = Frankrijk) niet mee maken. Procedeert dit
ook meer uit een journalistiese dan wel uit een wijsgerige scherpte, het blijft te
waarderen. Rara avis.

Max Jacob: Filibuth ou la montre en or. - La nouvelle revue française,
1923.
‘Moest uw “Ernest Staas”, waarde Tony, niet geestdriftig ontvangen worden, dan
beklaag ik de smaak van mijn tijdgenoten’, zo schreef - het citaat is uit het hoofd de auteur van de ‘Camera’ aan Tony Bergman, de auteur van het meest genuanceerde
prozaboek
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dat wij tot op heden in de vlaamse literatuur bezitten. Iemand met een even grote
autoriteit als deze van Beets, kon met toepassing op Max Jacob deze voorwaardelike
stelling, als een zachte vermaning, tans à-propos herhalen.
Over de boeken van Jacob is niet veel te zeggen: zij zijn een schat van
dichterlikheid en geest, ja, spijts de ouderwetse uitdrukking, van fijne opmerkingsgave.
(Wat niet betekent dat de resultaten van deze begaafdheid door Max Jacob ooit
zelfstandig zouden worden gebruikt.)
Men zou de vergelijking met Tony misschien verder kunnen optrekken: een even
schrandere als bescheidene distans tot de mensen en de gebeurtenissen. Doch Jacob
is van een andere tijd: zo goed als P.M. Orlan weet hij om onze geestelike malaise,
maar Jacob is van een buitengewone dichterlikheid en mild, ontzaggelik mild. Wat
bij P.M. Orlan aanleiding gaf tot dit fantasties verbeelden, het weten om de malaise
van onze tijd, wordt bij Jacob zó eenvoudig verdicht: ‘Ah! quoi qu'on en dise, univers,
ton coeur ne bat jamais à l'unisson du coeur des hommes. L'homme est bien seul au
monde s'il n'a pas la familiarité des Esprits Célestes et, pourquoi n'oserais-je pas le
dire, moi qui sais ce que je sais, la Familiarité Royale de Notre Emouvant et Cher
Seigneur Jésus-Christ!’
Het boek draagt niet als ondertietel roman. Het is ook alles behalve dat. Het is een
verhaal bestaande uit zoveel verhalen als er hoofdstukken zijn en dan toch weer éen
verhaal waar het snoer van de dichterlike mildheid van Jacob doorheen is gevlochten.
Nietwaar, dit klopt: er bestaat geen verhouding tussen onze sociale toestand en
ons karakter? - Mijnheer Odon-Cygne-Dur, letterkundige, heeft een zeker criterium
sedert de auteur hem de weg naar de H. Kerk wees. Voor het overige is hij wat zijn
conscierge is, Mme Lafleur. Zo is hij zo te zeggen van haar de gesublimeerde
uitdrukking en zij van hem de slechte keerzijde. Zo leidt ook een hoofdstuk betrekkelik
Mme Lafleur zeer geslaagd een biecht van Mijnheer Dur in. En omgekeerd
introduceert een brief van Mr. Dur betrekkelik een kast de wanhopige inspanning
van Mme Lafleur om een gouden uurwerk, een familiestuk. Middenin het allegretto
om de avonturen van en met het uurwerk. Signor Cecco Baldi tekent zich boven de
andere personen uit als, in 18o eeuwse muziek, een fluit boven snaren. Is de dief
Lhiaubet niet net zo goed de rechercheur Lhiaubet?
Elke bladzijde is een genot op zich-zelf, waarbij de lezer geredelik zal toegeven
dat niet elk prozaboek in de zin van een roman continueerlik moet zijn. Noem het
een origineel dagboek als u wil. Maar het is ook geen dagboek. Altans geen dagboek
van Jacob. Wel komt er een fragment van een dagboek van Mme Burckhardt in voor.
Mme Burckhardt en Jacob dat is twee. Natuurlik ligt er ook in dit fragment veel van
Jacob. Geen roman, geen dagboek, geen poëzie-album. Wat is Filibuth? Filibuth is
Filibuth. Soevereine identiteit. Een boek in proza. Poëzie? Ja, zoals de denkwijze
van een dichter poëties is. Literatuur dan? maar natuurlik, waarom niet: literatuur.
Doch literatuur van een rasdichter. (Mevrouw X. mag zich een groene hoed veroorlo-
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ven, niet mevrouw Z.) Literatuur van iemand die om de ondergeschiktheid van het
woord (parole) aan het woord (verbe) weet. Daarnaar en daarna dan prachtige
literatuur.
P.v.O.

Bibliographie
Dirk van Sina: ‘De deemstering der zielen’. II, Lenore. (N.V. Vlaamsche
Land, Antwerpen.)
Geerten Gossuit heeft ten gronde zien gaan zijn idealen van rechtvaardigheid en
liefde. 't Was de dood der Chimera's. Nu leeft hij in een vaag esthetisme, een
schoonheidsafgoderij gemengd met Indische oneindigheids-droomerijen. Met Lenore
wil hij dien droom beleven. Maar 't blijkt een droom. Want de zinnen stellen hun
eischen. En 't vergaat in een ontzettende ramp. Geerten heeft zijn geloof verloren in
hooger doeleinden, hij wil klein-menschelijk gaan genieten. Maar Lenore heeft den
roep gehoord van haar broeder Guido, den Godsroep. Doch niets heeft haar daartoe
voorbereid en zij drinkt den giftbeker ledig die haar leiden zal naar de
eeuwigheidspoort.
Dirk Van Sina gaat stug en zeker zijn weg op. Ruim schijnt zijn opzet. Misschien
te ruim. Al die problemen saam te brengen van heel den wijden zin van 't menschelijk
leven: dat is durven! ‘La jeunesse ne doute de rien’. En dat maakt ons die jonge
generatie van katholieke schrijvers zoo bewonderenswaardig. Zij pakken het aan
vóór het aanschijn der wereld met geestdrift en fierheid. En plat trappen ze de idolen
van 't vroeger naturalisme. Plat met hun onversaagden kamplust. Zij schudden 't
heele boeltje wakker dat het met ontzetting komt te staan vóór 't groote probleem.
Zij laten het niet los. De sfinx zál spreken. Glorieus moét het levensdoel schitteren
boven de hunkerende zielen.
Laat de uitvoering nog wat zwakjes zijn. Te veel declamatie en te veel
beredeneering, waar directer handelen zou gevergd zijn. Laat het karakter uitdiepen
wat onvast zijn in de lijnen (- die Guido is raadselachtig vroom, en die Geert was
krachtiger in het 1ste deel)... Het is kunst die verheft. 'k Weet geen schooner lof. En
als het tooneel nu toch eens een prikkel wordt tot ernstig nadenken; als, met de
schoonheidsaandoeningen, de ziel aan 't begeeren gaat naar 't goede, zou er dan geen
loutering uitgaan van het schouwspel der mooie ficties? En zou dát ook geen vreugde
zijn, omdat het vreugde brengt?
Daar was een tijd dat kunst een doel-op-zich-zelf heette. Déze kunst bewijst
triomfantelijk dat zij hoeft te zijn: dienaresse van de Waarheid. Dan heeft ze heel
den mensch te pakken en schenkt hem rust in totale bevrediging.
K.E.
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Dietzenschmidt: Compostella. (Legendespel in drie bedrijven. Vert. door
Wies Moens. Uitgave 't Spijker, Gent.)
‘Compostella’ is een der meest aangrijpende werken in het teeken van het
expressionisme, niet alleen om den overweldigenden inhoud, om de beteekenis van
de grootsche gedachte die door dit stuk gedragen wordt, maar ook om de aangrijpende
scenische kracht waarmee dit spel staat uitgebeeld. De schrijver gaat uit van hetzelfde
diefstal-gevalletje onder bedevaarders dat Ghéon behandelt in ‘Le pendu dépendu’,
doch eene vergelijking tusschen beide tooneelwerken is niet mogelijk. Het
niemendalletje van Ghéon gaat hierbij ineenkrimpen, met een vervallen kapelletje
naast de reusachtige kathedraal die ‘Compostella’ is. Bij eene waardig-aangepaste
ensceneering zal met dit stuk heel zeker iets verrassends worden bereikt. Enkele
momenten blijven, zelfs na lezing, onvergeetbaar; zoo het tooneel waar de zondaars
(de zwaab en het herbergmeisje) samen kruipen in den nacht wijl de wereld dreunt
onder de hamerslagen waarmee Christus opnieuw aan zijn kruis wordt genageld.
Minder gelukkig misschien zal bij een opvoering de gezongen requiem-mis blijken.
Alleszins stelt het stuk aan de regie geweldig groote eischen.
De vertaling van Wies Moens is uitstekend.
W.P.

Frans Delbeke: De Vrek. (Tooneelspel in vier bedrijven. - Uitgave: De
Standaard. Prijs: 7.50 fr.)
Stilaan gaat onze Vlaamsche tooneelletterkunde op een hooger plan staan; wij krijgen
‘interessante’ tooneelstukken. Het realisme-zonder-meer, waarbij dan nog op meestal
grove wijze gespeculeerd werd op alle mogelijke romantische neigingen van het
theater-publiek, schijnt in gevaar. De reactie komt niet meer te vroeg. Onze
tooneel-literatuur werd tot vóór eenigen tijd op een onverklaarbare wijze
verwaarloosd.
In ‘De Vrek’ wordt een figuur uitgebeeld, waarbij het den schrijver blijkbaar te
doen was niet zoozeer een karakter te teekenen, maar geheel de materialistische
levensbeschouwing tot in hare verste consekwenties, te verpersoonlijken. Juist omwille
van de breedere beteekenis van den opzet in dit tooneelstuk vind ik den titel er van
niet zeer gelukkig. Hij is te eng.
Het is evident dat bij dergelijke proeve als ‘De Vrek’ allerlei opmerkingen kunnen
gemaakt in verband met tooneel-techniek, taalslordigheden, tendenz en zoo meer.
Meermalen is het hier duidelijk dat de auteur niet als ‘tooneel-schrijver’ geboren is,
om een uitdrukking te gebruiken die weleens als argument dienen moet om alles
goed te praten. In deze poging is het merkwaardigste: de opzet. Ik hoop dat Delbeke
verder doorwerkt op het gebied van het gedachten-drama. ‘De Vrek’ is een belangrijke
aanvang.
W.P.
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Bedelarij in Griekenland
IN een wereld als de Grieksche maatschappij, waar het gewoonte is, dat de
ambachtsman zijn bedrijf thuis in de werkplaats uitoefent, met behulp van enkele
slaven, het kleinbedrijf dus overheerscht en grootere ondernemingen tot op enkele
uitzonderingen na beperkt zijn gebleven(1), daar ontbreekt ook het sociale euvel van
de werkeloosheid. Immers juist het grootbedrijf heeft de onnatuurlijke scheiding
tusschen werker en werktuig teweeggebracht, dien genoodzaakt ‘werk te zoeken’
voor zijn levensonderhoud, met als gevolg een telkens terugkeerende werkeloosheid
en depressie, als de normale verhoudingen tusschen voortbrenging en gebruik geschokt
zijn. De Griek heeft dan ook geen woord om dit begrip werkeloosheid uit te drukken;
de armoede is daar in Griekenland, waar we de kleine werkplaatsen en het kleine
boerenbedrijf aantreffen, geen chronisch en algemeen verbreid verschijnsel. Wel
komt natuurlijk individueele armoede voor, doch niet die klasse van nietsdoende
behoeftigen, als wij kennen. Bovendien deed de kleinheid van den stadstaat duidelijk
aan ieder zien, hoe de welvaart van de heele polis afhing van die van den enkeling.
Het gemeenschapsgevoel was aldus sterk ontwikkeld; men begreep, dat het in het
belang van den staat was, dat geen burgers totaal verarmden. Dat beteekende immers
dadelijk zooveel hopliten minder. Verder is het openluchtleven, dat de Griek leidde,
een belangrijke factor tot het kweeken van gevoel van gelijkheid. Men is, veel meer
nog dan wij, uiterst gevoelig voor de publieke opinie(2), en de rijkeren streven ernaar
geëerd te zijn, de stemmen der kleine burgers ook op hun hand te krijgen in de
volksvergaderingen, wat ze bereiken óf door groote praal ten toon te spreiden óf door
vrijgevigheid, vooral korenuitdeelingen.
Tenslotte, waar staatkundige revoluties en verbeurdverklaringen onophoudelijk
voorkwamen, was het in het belang van den rijke de afgunst der armen a.h.w. af te
koopen. Omdat de particuliere vrijgevigheid zoo groot was, was er van staatswege
geen armenzorg noodig. Die heeft dan ook ontbroken, slechts

(1) Dr. H. Bolkestein, Het economische leven in Griekenlands bloeitijd, p. 74, p. 103. Vergel.
ook Zimmern, The Greek Commonwealth, p. 81 sqq. De schildering van Ed. Meyer, Die
wirtschaftliche Entwicklung des Altertums, in Kleine Schriften, p. 79, is zeker te ‘modern’.
(2) Zimmern l.c. haalt in het hoofdstuk Public Opinion alleraardigste voorbeelden daarvan aan.
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zorg voor oorlogsinvaliden hebben ze gekend(3). Er komt bij, dat de levensbehoeften
zeer gering zijn in het Zuiden, en hard werken voor zijn dagelijksch brood niet noodig
was. Is het niet typeerend, dat het Grieksche woord voor ‘bezigheid’ luidt ‘ascholia’,
d.i. ‘geen vrije tijd, geen ledigheid’. Zijn uren van nietsdoen beschouwt hij als het
beste, en ook meest natuurlijke deel van zijn leven. Hij brengt zijn dagen buiten door,
over politiek en stadsnieuws pratend op de markt. ‘Ik breng mijn tijd nooit binnenshuis
door’, zegt de typische Athener bij Xenophon (Oeconomicus, VII, 3).
Geen wonder dus, dat in een dergelijke maatschappij, die ook geen zeer grooten
afstand tusschen rijk en arm gekend heeft, bedelaars geen stakkerds zijn, door
omstandigheden en werkeloosheid gedwongen.
We treffen bij de Grieken aan: óf de beroepsbedelaars, te lui om te werken, óf de
vreemdelingen - deze alleen in het epos en de tragedies - óf de bedelmonniken, als
de priesters van Cybele, die later in grooten getale rondtrokken, en met den naam
van agurtès betiteld werden. In de oude tragedies komt dit woord nog voor in den
zin van bedelaar in 't algemeen e.g. in Aeschylus' Agamemnon jammert de zieneres
Cassandra, hoe zij bespot door vrienden en vijanden zonder onderscheid, op haar
tocht den roep moest verdragen van uitgehongerde bedelares agurtria(4). In diezelfde
beteekenis gebruikt ook Euripides het woord nog, als Hector aan koning Rhesus
verhaalt van de Grieksche helden, over Aias en den gevaarlijken, slimmen Odysseus,
die ‘als agurtès in bedelaarsgewaad naderde tot aan de muren’(5). Later werden de
Cynici veelal met dien naam bestempeld.
Bij Homerus staat naast den beroepsbedelaar (ptochos) de zwervende vreemdeling
(xeinos). Voortdurend worden ze in één adem genoemd, al zijn ze door verschillende
redenen tot bedelarij gekomen. In het begin van het 18e boek is Irus daar, de bedelaar,
die er eenvoudig zijn vak van maakt altijd rond te dwalen en al bedelend spijs en
drank op te doen. Hij is ook den vrijers welbekend en beschouwt het als een hem
alleen toekomend recht bij het middagmaal allerlei kluifjes toegegooid te krijgen.
Daarom is hij brutaal tegen Odysseus, den vreemdeling, en wil hem wegjagen.

(3) Pöhlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, I, p. 147,
daar behandelend: der Stadtstaat als Geburtstätte des Sozialismus, spreekt van een: ‘alle
arbeitsunfähigen umfassende staatliche Invaliden versorgung’. Op de plaats van Aristoteles
echter, die hij ten bewijze aanhaalt (Atèn pol. 49) is slechts sprake van verminkten in den
strijd.
(4) Vs. 1232 sqq.
(5) Rhesos 503 cf. 715.
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Over het algemeen zijn de vrijers vrij zacht tegen den bedelaar gestemd.
Odysseus gaat de rij langs, de hand vragend uitstrekkend, en men is niet
onvriendelijk: ‘zij gaven hem vol medelijden en verwonderd vragen zij zich af, wie
hij was en vanwaar hij kwam’(6). Zoo liet ook Telemachus, toen hij den vreemdeling
‘leunend op een staf, in bedelaarsgewaad’ zag naderen, hem brood en vleesch
brengen(7).
Bitter klinkt echter het verwijt van den geitenhoeder Melantheus, als hij Odysseus
‘die slecht gekleed en leunend op een staf
geen indruk van een vorst, doch van een beedlaar gaf’,

ziet naderen met Eumaeus:
‘Maar slechts in het kwaad volleerd,
zal 't wis geen arbeid zijn, die hier uw vriend begeert,
door beedlen zal hij liefst zijn grooten honger stillen’(8).

Eurymachus zegt spottend tot Odysseus, dat hij dadelijk aan het werk kan,
omheiningen rond de akkers aanleggen, als hij loon wil verdienen:
‘maar ge zult niet werken willen.
Nooit hebt ge iets geleerd dan beedlend rond te loopen’(9).

Melantho beschimpt haar vroegeren meester, dien zij niet herkent, met de woorden:
‘o vreemdeling, blijft ge nog de vrouwen gadeslaan,
kan zelfs de nacht u hier dat beedlen niet doen staken?’(10)

Bij al die uitspraken moet men natuurlijk altijd in het oog houden, wie het zegt. Het
is geen wonder, dat Eumaeus, zelf een arme stakkerd, het voor zijn plicht houdt zoo'n
bedelenden vreemdeling vriendelijk te onthalen en niet hard tegen hem te zijn(11),
terwijl Antinous, een voornaam heer, bestraffend tot Eumaeus spreekt, als hij met
Odysseus nadert:
‘Waarom toch voert gij ons dien beedlaar naar deze oorden?
Befaamde Eumaeus! heeft men hier geen overvloed

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Od. XVII 366.
Od. XVII 337.
Od. XVII 227.
Od. XVIII 363.
Od. XIX 66.
Od. XIV 57.
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van lage zwervers, die men daaglijks spijzen moet?’(12)

Dat de kleeding van den bedelaar uit vodden en lappen bestaat(13), spreekt even vanzelf,
als dat de stad zijn meest-belovende arbeidsveld is. Telemachus zegt tot Eumaeus:
‘geleidt den vreemdeling naar de stad, opdat hij daar een maal bedelt. En ieder dien
't behaagt, verleen hem drank en brood’(14).
Odysseus zelf stemt daarmee in: Een bedelaar kan ook in de steden meer ontvangen
dan op het platte land(15). Evenzoo bij de herders aan het maal zittend, had Odysseus
gezegd weg te willen gaan om hun niet verder tot last te zijn: ‘'k zal morgen in de
stad om onderstand gaan smeeken’(16).
Zij staan onder bescherming van Zeus: vreemdelingen en bedelaars worden door
Zeus tot ons gezonden(17). En Odysseus, op wraak tegen Antinoüs zinnend, zegt tot
de vrijers:
‘Indien er goden zijn van de bedelaars en wraakgodinnen
Dan moog Antinoüs vóór 't bruiloft houden sterven’(18).

Typeerend is ook het verhaal, dat Odysseus aan de vrijers doet, om te verklaren, hoe
hij, eens rijk en geëerd, tot dezen elendigen toestand kwam; door Zeus verlaten,
kwam zijn leger in verwarring, hij werd gevangen genomen en geschonden aan
Cyprus' heerscher, vanwaar hij nu terugkeert(19).
We zien dus telkens, dat iemand bedelt of omdat hij te lui is om te werken of omdat
hij, in handen van roovers gevallen of krijgsgevangene gemaakt en later ontsnapt,
nu ver van huis rondzwerft.
Homerus' gedichten zijn geschreven voor een wereld van aanzienlijken, en een
totaal andere is die, waarin Hesiodus ons voert. Hij zelf een eenvoudig landbouwer
schrijft in Ascra, een armelijk gehucht van Boeotië, een leerdicht voor hard werkende
kleine boeren. Maar toch neemt ook hij luiheid als oorzaak van bedelarij aan, en
ernstig klinkt zijn vermaning: ‘werk toch, Perseus, opdat ge niet later met vrouw en
kinderen moet gaan bedelen bij uw buren, en zij zich niet om u bekommeren(20). Hij
voelt dientengevolge meer afschuw dan medelijden voor den bedelaar. Evenzoo
treffen we bij hem den beroepsbedelaar,

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Od. XVII 375.
Od. XVI 209, XIX 72, XVII 339.
Od. XVII 11.
Od. XVII 19.
Od. XV 308.
Od. VI 208, XIV 58.
Od. XVII 475.
Od. XVII 415 cf. XIX 73.
Hesiod. Erga 397.
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en hun onderlinge jaloezie is groot: ‘de pottebakker benijdt den pottebakker, de
timmerman den timmerman, de bedelaar is naijverig op den bedelaar en de zanger
op den zanger’(21). Deze uitspraak bevestigt wel het feit, dat bedelarij veel voorkwam
en algemeen geaccepteerd werd als normaal sociaal verschijnsel, als nu nog in 't
Zuiden. Hesiodus vergelijkt hem die niet werken wil bij een hommel, die teert op
het harde ploeteren der bijen en van hen alles opeet(22), op welke vergelijking Plato
later in de Politeia voortbouwt(23). Zijn de hommels ook zonder angels, ze behooren
tot een soort, waartoe ook exemplaren behooren, die gevaarlijk zijn. En zoo vindt
men in de buurt der bedelaars ook de kakoergoi, boosdoeners, van allerlei slag.
De dichter Theognis spreekt eveneens met diepe verachting van een man, die na
zijn geld er doorgebracht te hebben, nu zijn vrienden afbedelt(24).
Aristoteles meldt ons, dat er uit de Ilias Minor ongeveer acht tragedies ontstaan
zijn, waaronder één genaamd ptocheia Bedelarij(25), doch deze is helaas verloren
gegaan en meer dan de titel is ons niet overgeleverd.
In de nog bestaande tragedies drukt het woord plochos het toppunt van ellende
uit. Bij Sophocles wordt Oedipus herhaaldelijk bedelaar genoemd. Dit is wel een
nieuw soort bedelaarschap: een zichzelf opgelegde straf. Als Tiresias, de blinde
ziener, na de onaangename bejegening van koning Oedipus zich terugtrekt, doet hij
hem nog de vreeselijke voorspelling, dat de moordenaar van koning Laïus, ééns blind
geworden inplaats van ziende en bedelaar inplaats van rijk, zal moeten gaan naar
een vreemd land met zijn stok tastend naar den weg(26). En als Oedipus ook werkelijk
weggaat aan het slot, met innig medelijden bewogen over zijn onbeschermde
dochtertjes, die na deze schande door geen man meer begeerd zullen zijn, roept hij
Creon's ontferming over hen in, opdat hij toch niet toelaat, dat zij ‘ongehuwd en als
bedelaressen rondzwerven’(27). Later wordt ons koning Oedipus geschilderd als de
blinde bedelaar, die begeleid door zijn trouwe dochter Antigone rondtrekt en tenslotte
in Colonos komt. Daar treedt Creon op, die het jonge meisje beklaagt met de woorden:
‘hoe diep is dat ongelukkige meisje al komen te vallen, zij, die u en uw hoofd(28) altijd
liefderijk verzorgt, in bedelaarsgewaad’(29).

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Ibid. 25.
Ibid. 303.
Plato, Politeia 564 B. cf. 552 C. en 554 B.
Bergk 921.
Ars Poetica c. 23 aan 't slot.
Oed. Tyr. 455.
Oed. Tyr. 1507.
Het hoofd gold als de zetel van het leven. Zoo wordt na de persoonlijkheid (sé) ook dit
lichaamsdeel nog apart genoemd.
(29) Oed. Colon. 750 cf. vs. 444, 1335.
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Evenals bij Sophocles zien we ook bij Euripides den bedelaar geteekend als het
summum van menschelijke rampzaligheid. Medea haar laffen, karakterloozen
echtgenoot Sason verwijten doend over zijn nieuw huwelijk met de jonge
koningsdochter, voegt hem vol haat en bitterheid toe: ‘ik heb aan u een
bewonderenswaardig en trouw echtgenoot, als ik als bannelinge dit land moet
ontvluchten, beroofd van vrienden, alleen met mijn verlaten kinderen, waarlijk dat
staat mooi voor een jong echtgenoot zijn kinderen als bedelaars te laten
rondzwerven’(30).
Op al deze plaatsen is het steeds in verband met zijn rondzwerven, dat de bedelaar
wordt genoemd. Niet zoozeer het verlies van have en goed, dan wel het gemis aan
een vaste woonplaats is het, wat het medelijden opwekt.
Aristophanes maakt telkens Euripides tot mikpunt van zijn spotternijen, omdat
deze de hooge waardigheid der tragedie-opvoeringen tekort had gedaan door Telephus,
den koning van Abysië, in bedelaarsplunje, met lappen en vodden bekleed op te laten
treden. Hij laat Aeschylus den dichter Euripides met den spotnaam toespreken van
ptochopois(31) en we vinden aanhoudend schampere toespelingen erop in zijn
comedies(32).
In de Plutus, volgens de ons bewaarde tweede bewerking opgevoerd in 388, laat
Aristophanes Chremylos, een oude, verarmde Athener, zeggen: ‘beweren we dan
niet, dat armoede en bedelarij zusters zijn’(33). Zeker gaven sociale misstanden den
dichter de stof voor dit stuk. In dezen tijd van oligarchie en klasse egoïsme had
rijkdom zeker te grooten invloed gekregen, maar toch moeten we, geloof ik,
voorzichtig zijn met deze plaats en er niet dát zwarte beeld der toestanden der kleine
ambachtslieden uit opbouwen, als Pöhlmann doet(34). Immers antwoordt niet vrouw
Armoede, dat men beide niet vergelijken mag, daar 't leven van 'n bedelaar is: niets
te hebben, en ‘de toestand van den arme is het spaarzaam zijn, zich toeleggend op
den arbeid, en wel is waar houdt hij niets over, doch ook nooit heeft hij gebrek’(35).
Voor Demosthenes is bedelaar een scheldwoord. Herhaaldelijk spreekt hij van
‘bedelaars en geen menschen’(36) of minachtend noemt hij tezamen ‘bedelaars en met
schuld beladen wezens en geen menschen’(37).
De tegenstelling ‘van slaaf vrij geworden en van bedelaar

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

Medea, 510.
Ranae 841 cf. 1063.
Nubes 921, Cicharneuses 412.
Plutus 548.
Pöhlmann l. c. I, p. 258.
Plutus 552.
XXI 198.
XXI 185, 211.
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rijk’ komt telkens terug in zijn redevoeringen met 'n heel verachtelijken klank op dat
woord bedelaar(38).
Over hun levenswijze is ons weinig bekend. Als Hesychius s.v. leschè aanteekent,
‘de bedelaars brengen hun tijd door in de leschai en onderhouden zich daar met
elkaar’, bedoelt hij hiermede de Cynici wel. Maar toch hielden al van ouds ook de
bedelaars zich daar gaarne op(39).
Voor den bedelaar in de oudheid zal het epaitein, het vragen om aalmoezen wel
de voornaamste bezigheid geweest zijn(40).
Als Griekenland politiek ineenzinkt en ook economisch ten gronde gaat, is 't zoo
vanzelf sprekend, dat dan door verarming velen tot bedelarij komen, dat het hier
geteekende beeld niet meer juist is. Doch na Athene's ondergang bedelarij nog verder
na te gaan, heeft geen zin meer. Er komt een altijd aangroeiend proletariaat, dat als
huursoldaat, bandiet en bedelaar zijn levensonderhoud tracht te vinden.
In den bloeitijd van zijn beschaving echter, en vanaf de oudste tijden, krijgen we
overal den indruk, dat het 't ergste is voor een Griek als bedelaar te moeten
rondzwerven, geen huis of haard te bezitten. Jammert niet reeds Odysseus:
Want hij, die jaren lang op vreemden grond moest treuren,
Die zwervend, zooals ik, ellendig heeft gedwaald,
Lijdt hevig, als hij van zijn tegenspoed verhaalt(41).

En precies diezelfde toon treft ons in Tyrtaeus' zang: ‘In de eerste gelederen voor
zijn vaderland strijdend te sneuvelen is schoon; en het allervreeselijkste is wel zijn
stad en landerijen in den steek te laten en te gaan bedelen, gedwongen rond te zwerven
met zijn lieve moeder en ouden vader, zijn kleine kinderen en wettige vrouw’(42).
Dr. W.A. Kosten.

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

XVIII 131, III 29, VIII 66, X 68, XXIII 209 cf. XIX 310.
Od. XVIII 329.
Cf. Herod. III 14.
Od. XIX 165.
Tyrtaeus 8 (6). Voor een modern lezer is de volgorde, waarin eerst de ouders, dan de kinderen
en ten slotte de vrouw genoemd wordt, merkwaardig. Onze gewone verbinding ‘vrouwen
en kinderen’ wordt echter bij de Grieken juist andersom uitgedrukt, karakteristiek voor de
positie der vrouw. J.J.B. Mulder. Quaestiones nonnulae ad Atheniensium matrimonia vitamque
coniugalem pertinentes, p. 47, haalt daar talrijke bewijsplaatsen voor aan uit de Grieksche
litteratuur van alle tijden.
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Vier korte vertellingen.
1. Akwarel.
AKWAREL drijft rood. Blauw en geel. Omheen kleurbellen spoelt het water. In
ontmoeting worden het rood en het blauw mild: mauve trilt ver tot aan de grens van
het ervaarbare. Wattmanpapier vloeit mauvedoordrongen. Het mauve water wordt
korrels Wattmanpapier. Ofwel: het geel vervloeit kinderlik begeren naar het oplossen
van het stabiele. Het blauw rust, begrenst de trilling en bepaalt ze verhouding naar
binnen: kern. Kinderen blinken zeer lang schitterappels.
Vreugde het papier te strelen welkt van mijn vingers. Vingers willen verder tot de
kennis van mijn ogen. Verlangen: te voelen de rust van het blauw en door te dringen
tot aan de grens van meisjeskinderlike diepte mauvetrillen. Hun wens is lippenzijn:
lest, handen, dorst aan de bron van het oranje. Dit is mijn vingers schone tijd. Hun
zich-oplossen geheel in hun opperzintuiglike begeerte. Zij zijn niet meer. Zij zijn
enkel nog labiel. Zij zijn worden. Dingen die vingers waren, tans opgelost in het
oog-zijn-streven.
Tot de ogen ontwaken, de dwingelanden het oproer smachten. Arme vingers,
idealisten van het overvoeren van het geestelike in het opperzintuiglike. De ogen
doden de dingen die zich oplosten in het labiele van te werkelike begeerte. De vingers
zijn weer vingers. Zijn zij dat niet steeds geweest.
Arme vingers, elk mislukken besluit de vraag: waarom dit verlangen te ontwaken
over het bepaald-zijn. Vingers zijn steeds vingers geweest. Zij zullen het oranje nooit
drinken en nooit strelen het mauve. De dwingelanden houden niet van oproer. Het
schijnt mij dat fonkelogen wreed kastijden eenmaal drieste vingers. Vol dierlike
schaamte, zo verbergen mijn vingers hun begeerte.
Misschien is het goed dat de uiteindelike grens van mijn vingers is tijdelike
hypertrofie van hun verlangen. Misschien is het goed dat ogen dwingelanden zijn.
En dat oproerlingen zwak.
Toch dat spijts zwakte het oproer is. Dat mijn vingers even mochten trillen, kort,
in de waanvoorstelling labiel te zijn en op weg naar het verwezenliken van hun
begeerte.

2. Anais.
Die dag had de mannequin Anaïs haar maandloon ontvangen. Elke beslissing had
zij, inspanningloos, tot over dit
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tijdstip verschoven. Nu was het haar na kort overleg duidelik hoe gering een
verandering haar maandloon brengen kon en, snel associëren, wijsheid dat het alles
de moeite niet waard was. Een liaison kon je naar geen perspektieve toe als zeker
desennui beschouwen. Tot de trem, waarop zij wachtte hield, dutte zij weg in de
halve vrede van zelfmoord-overpeinzen. Dan was zij met een sierlike sprong in het
rijtuig. Genot was haar: gedachtelik te herscheppen haar sprong in de uiting van
strakke en soepele tailleurlijnen. Te konstateren dat zij zich op de platvorm beter
voelde dan in de wagen schonk haar zelfvertrouwen.
Van de haltplaats tot haar woning, het korte eind weegs, overdacht zij vreugde het
geld door het venster te werpen.
Toen zij haar hoed en haar tailleur-veste had afgelegd, was het haar reeds duidelik
geworden dat dit wegwerpen geen oplossing kon zijn, omdat er in het gebaar zelve
te veel onevenwichtigs lag. Enkele bankjes van vijftig en twintig zweven over de
straat, vallen tijdgedistanceerd en wel zó, nauweliks merkbaar, dat niemand het zou
merken. Zij vond de idee dwaas, doch juist toen zij haar wou prijs geven, flitste in
het vizuële voorstellen van deze daad: spaarzame briefjes over de straat in
deemstering, de samenhang voorbij: dit juist was geld-weggooien.
Vals is: het volk, de joelende massa eerst door harlekinades te interesseren, daarna
dan het geld onder de menigte te werpen korfwijze - o de voorzichtige maatregel van
de kwistige verachter het geld in kleine munt om te zetten. - Duidelik is de wanklank
tussen de psychiese vooruitzetting tot deze daad - berusten - en de daad zelve die is
een positief oproer met hoop op uitkomst door het oproer.
Dit: het deemsteren, je werpt de enkele bankjes van je maandloon door het venster.
Er zijn weinig mensen op straat. Niemand bemerkt het vallen van de bankjes. Laat
en achteraf valt het laatste bankje dat lang nog lag op de brede rug van de wind. Je
sluit het venster en, gewoon, draai je licht.
Anaïs dacht meteen dat het tans paste niet enkel de mogelikheid uit te denken,
zoals zij zo vaak deed, maar tevens het gedachte uit te voeren, uitzonderlik een
vanzelfsprekend gevolg. Zij nam haar handtasje. Het venster geopend, sloeg de wind
enkele keren korte golven van frisheid over haar gelaat en over haar lauwe handen.
Nadrukkelik dacht Anaïs daarbij: ik ben jong. En nog eens: ik ben jong. Met de
bankjes gebeurde het als zij het zich had voorgesteld. Op het zeldene evenwicht van
uitdenken en werkelikheid rustte Anaïs even uit. Langzaam zweefden de bankjes
van het venster weg, namen schijnbaar een even opwaartse richting, tot enkele in het
midden boven de straat hongen. In de hoogte - tussen de vierde étages van beide
zijden - was de straat vol leegte rond de enkele banknoten. Anaïs keek ze na, juist
zo belangstellend als iemand zijn kan, plotseling verrast doo de struktuur van een
alledaags ding.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

124
Omdat zij wist om het eenvoudige einde van het laatste bankje dat nog steeds viel,
wachtte zij niet langer aan het venster.
Alleen in de kamer, was zij onzeker. Er bleef nog een ontevredenheid in haar als
een zeer lichte alp. Doch haar gebaar verplaatste haar op zulke distans van haar zelve
dat zij, oplachend, bemerken kon dat ontevredenheid de enige haar mogereden
bestond.

3. Overtuigingen.
Een trekharmonikaspeler zo zeer overtuigd in zijn spel en, zoals men dit pleegt uit
te drukken, zo éen met zijn instrument, gebeurde het dat hij niet enkel zijn instrument
zover het maar ging opentrok, doch ook dat hij zich, om zo te zeggen als overtreffende
trap van deze beweging, de arm van de romp rukte. Natuurlik was deze handelwijze
een vergissing en het gevolg van een kortstondig defekt van het bewustzijn. Zo moet
men het inderdaad verklaren.
Om de schadelike gevolgen dezer vergissing te herstellen was de hulp van een
arts noodzakelik. Zo werd dan ook een arts geroepen. Deze arts nu - het bleek zo
achteraf - was niet geringer een overtuigd man dan de trekharmonikaspeler. Hij stelde
het namelik zeer op prijs een goed heelmeester te zijn omdat hij het anderzijds nog
meer op prijs stelde van zich te horen getuigen dat hij een goed heelmeester was.
Ten zeerste getroffen door de ongelukkige gebeurtenis en de wil geheel daarop
geconcentreerd zodra mogelik de gevaarlikste gevolgen van het onheil af te wenden,
- opdat eenieder hem na het welgelukken om zijn bekwaamheid in het heelmeestersvak
zou kunnen feliciteren - spoedde de arts zich alzo vlijtig dat hij, eerst na afloop der
behandeling zijn kapitale vergissing konstateerde. Deze vergissing bestond daarin
dat de arts de trekharmonika in plaats van de arm aan de romp van de arme
trekharmonikaliefhebber had gezet. Eerst toen hij, om de zaak als zuiver en gaaf
werk voor te stellen, de trekharmonika weer de trekharmonikaliefhebber in de hand
wou geven, bemerkte hij tot zijn niet geringe verbazing - zoals men ook dit pleegt
te zeggen - dat hem slechts de arm overbleef. Van de overtuiging echter dat de arm
en de trekharmonika oorzakelik bij mekaar hoorden kon hij zich niet ontdoen, waaruit
volgt dat hij de arm dan maar met behulp van een fijn doch sterk koordje aan de
harmonika bond.
Alvorens heen te gaan streek hij met een mouw over de zijde van zijn hoge hoed
en dit wel degelik in de goede richting, dit is met de zijde mee. Zo dan groette hij de
vrouw van de arme trekharmonikaspeler en zeide dat er tot verslagenheid geen rede
bestond.
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4. Merkwaardige aanval.
Stabiel is hij kraplak. Verandert hij zó dat hij in plaats te zijn worden wordt, dan is
hij karmijnrood. Zo is hij zodra hij beweegt.
Hij. De kraplak-karmijnrode. Niet abstrakt: het kraplak. Hij is uiterst conkreet.
Nochtans zou ik niet kunnen zeggen op welke wijze hij conkreet is. Enkel mij dunkt:
boogvormig en schommelend op het perimeterfragment. Beweging is: gewicht van
links naar rechts verplaatsen en schommelen. Hij zou kunnen zijn een zeer barokke
dashond wiens poten verdwijnen in de buik. Natuurverlangen naar onnatuurlikheid.
Een gril.
Schrijvend ervaar ik hoe foutief het zou zijn uit te drukken: het karmijnrood. Juist
het conkrete is de bizarre eigenschap van deze vervorming van de natuur naar wetten
van het louter denkbare. Maar fout ook is het: de karmijnrode vorm. Daarom is hij
weer te bepaald: conkreet-schijnende abstraktie.
Gescheiden van de kraplakrode door blauw, opaal, mauve en veelvuldig trillen
van valeurs ligt de rozavierhoek. De rozavierhoek is rustig. Onderbewuste oorzaak
daarvan is de waan om de ondoordringbaarheid van het koningsblauw, het opaal en
de valeurs. Het roza denkt: aan mij kan hij niet aan. Vooreerst is er het koningsblauw
hetwelk onverdeelbaar in hardheid, daarna de ondoordringbare uitdeiningskracht
van het opaal en de valeurs. De rozavierhoek is gerust, derhalve. En ligt eilandzeker
in valeurs, meest nabije golven.
Dan gebeurt het. De kraplak zet hoog op en wankelt op zijn boog. Inspanning te
schommelen. Drukt geweldig rechts en wordt krop-boosaardig waar hij bemerkt de
plompheid van zijn organisme en de objektieve rust van het roza aan de overzijde
van het koningsblauw.
Hem - de kraplakrode - stikt ongeartikuleerd woede in de keel. De keel moet
gezwollen zijn. Enkel niets daarvan is merkbaar. Waar is de keel. De kraplakrode is
inderdaad slechts waarschijnlik boogvormig. Onervaarbaar blijft het waar de organen
in dit barokke organisme. Wel ervaarbaar schijnt steeds de psychiese oorzaak tot een
uitdrukking. Schijnbaar nutteloos en verhoudingloos tegenover het resultaat wordt
hij de karmijnrode.
Misschien omdat het sneller zou vooruitgaan, verlies ik de karmijnrode een ogenblik
uit het oog. Wanneer ik hem weervind, is hij, wonder hoe, dicht nabij het
koningsblauw gerukt. Hij valt het koningsblauw aan. Met de bek. Waar is de bek.
Waarschijnlik waar koord en perimeterfragment saamtreffen. Dacht ik voorheen niet
dat daar ook lag het spier-uiteinde van het bewegingsorgaan. Bek en bewegingsorgaan.
Het is niet

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

126
denkbaar, zou men kunnen menen net zo goed als: zulke struktuur is louter
gedachtelik. Evenwel: ik zie de handeling van de kraplakrode. Het positieve resultaat
daaraan is niet te twijfelen. Veel te duidelik zag ik voorheen de beweging, hoe hij
schommelde, en tans de bek. Direkt scherpsnavel in de kompakte klomp van het
koningsblauw.
Hardheid van het koningsblauw verhoogt groteliks de woede van de karmijnrode
en, daarvan het uitsluitelike gevolg, zijn aanvalscherpte. Dit gebeurt plots: de helft
van de karmijnrode steekt dwars in de klomp van het koningsblauw.
Nu meen ik de karmijnrode duideliker te zien. Hij is gans muil. Ik zei reeds dat
de karmijnrode waarschijnlik boogvormig is. Aktief-organies is hij geheel steeds dat
orgaan hetwelk juist in funktie. De karmijnrode is beurtelings zoveel als linkerbeen,
rechterbeen, muil. Zo heeft de karmijnrode geen organen. Hij is steeds orgaan. Eén
enkel orgaan. Het in-aktie-wordende. Niet zó echter dat de vorm veranderlik. Van
het standpunt zijner beurtelings wordende organen is hij transcendentaal gegeven.
Voor mij is hij boogvormig. Doch deze boog experimenteert funktioneel op een zeer
uitzonderlike, ik zou haast zeggen, gekke wijze. Nu heeft hij, plots geheel muil, een
grote homp van het koningsblauw opgeslokt.
Dit bemerkt het opaal. Het siddert. Zo schrikkelik verschrikt het opaal dat zijn
ruggegraat - zijn meer bepaalde tonen - verzwakt. Eindelik verdwijnen deze tonen
in melkwegachtige onbepaaldheid.
De karmijnrode schommelt. Hij grinnikt. Wreed-voldane honger wekt honger. De
boogvorm is een open muil. Likkebaarden vlak vóór de prooi van het mauve.
Het roza ziet het gevaar. Droom valt de misrekening om de zekerheid van het
onvoorwaardelik gescheiden zijn.
Het roza zet recht op. Kracht tot kern drijven, een ogenblik, radeloosheid
overwinnen. Dan - de teerling is geworpen - doet het roza de sprong in de nabije
valeurs. Het mauve dekt achterhoede de terugtocht. Evenwichtig in de valeurs lossen
het roza en het mauve zich op.
De valeurs trillen. En zijn even later weer spiegelglad rust.
De karmijnrode komt ter plaats midden de valeurs. Maar de valeurs zijn inderdaad
onvatbare uitdeining. Waar zij tot een harde weerstandvaste massa werden, vergoedt
veerkracht de verloren mogelikheid van het uitdeinen. Verharde valeurs ontwijken
de aanval van de karmijnrode door een harde veerkrachtige sprong - een vlo gelijk.
De karmijnrode is zeer woedend te midden deze spel-verdediging van de valeurs.
Indien zij zich tenminste nog ernstig verdedigden. Zo gemeen: al spelend aan het
gevaar ontsnappen te worden opgevreten. De karmijnrode schommelt gewel-
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dig. De muil wordt weer rechterbeen. Schommelen. Links rechts links. Linkerbeen.
De karmijnrode is weer kraplak.
Paul van Ostaijen.

Landschap
KRISTALWEGEN schept de volle maan
in vorstnacht.
In donkerte drijven straten wiggen van harde klaarten
hoeken scheiden steenkantscherp
kluisduisternis van duizellicht.
Maanbomen vergaren en dragen
schaduwmythos.
Begerend alle klaarte
verlangend alle maandstraalstraten
is de vijver
glad en eenzaam
heldere drager van het veelvoudig éne
van het éne veelvoudige
licht.

Paul van Ostayen.
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Gedrang
Bedrijf III.
Vroegmorgen. De achtergrond wordt gevormd door een bouwvallige huizenrij die spievormig
naar het achterplan toespitst, en er een binnenplaats vormt. In deze inham een madonabeeld
met offerlicht. Vooraan een brasero die danteske gloed uitstraalt en wiens vurige tongen de
tonelen die er zich omheen ontrollen rauw aflikken. De kleurwerping geschiedt vandaar uit
in harmonie met de gemoedswerking der omstaanders. De kleurskala van de brasero loopt
over groen-purper-rood-geel-blauw. Twee havelozen staan in lompen bezijden het vuur.

1e HAVELOZE
(genoegelik):

Lekker
(de brasero smeult lichtrood).

Met zo'n ijsgang. Hehehehe
(vrijft zich de handen).

2e HAVELOZE
(toonloos):

Wie weet hoevelen liggen morgen doodgevroren?
1e HAVELOZE:

Niet an denken kameraad. Vroeg of laat komt toch de man met de zeis. Voorlopig
heb je toch nog onderdak.
2e HAVELOZE:

Jawel, door mijn zoldering zie je de sterren. Van gister avend ben ik op de dool. Het
nachtasyl was overvol. Mijn dochtertje kwam er gister met scrofula vandaan.
1e HAVELOZE:

Hoop doet leven kameraad.
2e HAVELOZE:

Van de hele week heb ik haast niks onder de tand gehad. Deze nacht heb ik wat
rondgezworven in het rijkeluiskwartier. In de vuilbak vin je soms een been of zo
wat. Maar vannacht, niks. De hond gaat voor.
1e HAVELOZE:

Wat kan je nou nog doen met wat je verdient? Verdorven blikjes vlees kopen, en
voor een ton heb je amper vijf pond.
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1e HAVELOZE:

Ja de schimmel zit ferm op je roggemik. Da's niks kameraad dan heeft ie toch het
uitzicht van wittebrood.
2e HAVELOZE:

't Wordt tijd dat dat ie weer 'ns verschijnt.
1e HAVELOZE:

Wie?
2e HAVELOZE:

Onze Lieve Heer.
1e HAVELOZE:

Smoessies.
2e HAVELOZE:

We hebben kasseien genoeg. Hij mag er gerust broden van maken.
1e HAVELOZE:

Jawel, mirakels.
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2e HAVELOZE:

Bidden gaat niet meer. Als ik vrouw met d'er kwaje hoest hoor krochen en me
dochtertje d'er uitgevreten gezichtje zie, en dan die vuile gasthuisgeur in huis,
kameraad, dan komt me de krop in de strot.
1e HAVELOZE:

Kom kameraad. We maken een harde tijd door. Maar onze pezen zijn nog stevig.
Dat rafel je maar zo niet uit als een touwtje. Een stuk of wat bittertjes en alles loopt
weer gesmeerd. Wij dompelaars waren te lang willoze werktuigen in de hand der
machtigen. Ja zo zeit de krant het. Maar 't kan verkeren. De strijd tegen het kapitaal
is ontbrand op heel de lijn. Op de meeste fabrieken wappert reeds de rode vlag
(de brasero vlamt even op).

De bouwvallige burcht van het oud regiem wordt gestormd.
2e HAVELOZE:

Wij hongeren.
1e HAVELOZE:

Eens onze leer verwezenlikt vallen de gebraden duifjes in je mond. Heus, zo maar.
Nou dat doet je watertanden hé?
2e HAVELOZE:

Ik wil werken.
1e HAVELOZE:

Zeg liever ik wil geld verdienen.
(Een man komt gezwind van links en wil doorstappen).

Ach, daar is juist onze bondssekretaris. Hé kameraad.
MAN:

'Blieft?
1e HAVELOZE:

En de revolutie kameraed?
MAN:

Wat minder familjair vriend. Ik ben sekretaris benoemd bij de landraad. Let op de
titels alsjeblieft. Afstand houden. Je zou wat meer van de revolutie weten als je haar
had meegemaakt, inplaats van je handen te warmen. De revolutie is ons werk. Ik ben
nog hees van 't bevelen geven. Het bewind is omgeworpen
(hevige straal in brasero, helrood).

1e HAVELOZE:
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Vivat vivat kameraad. Je hand daarop
(werktuigelik reikt de man zijn hand)

. Zo? Draag jij handschoenen? En wat een mooie bouffante zeg. Dat had je toch nooit
gedacht hé toen we saam erts losten aan het binnendok?
MAN:

Laat rusten alsjeblieft. Je hoeft nou niet meer aan het verleden te denken. Kijk naar
de toekomst. Maar wat klets ik met jou. Je bent maar goed om te pruimen. Sukkelaars
van jouw soort komen nooit vooruit, nooit omhoog. Daar zit geen fut in. Dag
(rechts exit).

1e HAVELOZE
(wil erop los gaan):

Nooit vooruit. Hé dappere, kom nog 'ns goeie dag zeggen. Zo'n smeerlap. Waar is
de tijd toen hij haast krepeerde. Dan kwam ie platte broodjes bakken m koekendeeg
los te maken. Nou is meneer er bovenop, draagt een hooge boord en een hoed met
een gleufje erin. Zo'n tafelspringer.
2e HAVELOZE:

Van onze denkbeelden zal niet veel terecht-
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komen kameraad. We zijn maar trekpaarden in 't gareel. De vracht die we meeslepen
is ons alleen bekend door haar centenaarsgewicht. Van tijd tot tijd komt er een nieuwe
ploegbaas. Maar als wij willen omkijken knalt de zweep.
1e HAVELOZE:

Maar nu krijgen we haver.
2e HAVELOZE
(troosteloos):

En we blijven in de stal.
(Klokkenklank ver. Vaag ingetogen stemmengeroezemoes. Van links havelozen en wetschenders
op, murmelend. Zij scharen zich in halfrond omheen de brasero).

Tafereel II.
De Menigte - Gunnar - Ottokar.

KLAAGKOOR:

Het schroot..... het schroot..... dood.....
(Twee baardragers. Op de baar Miriam gevolgd door Gunnar diepdroef ondersteund door
Ottokar. Zij stellen de baar achter brasero. Brasero purper.)

GUNNAR
(geknield achter de baar aangezicht naar 't publiek):

De Heer heeft haar gehaald.
In de woeling was het roer gericht
maar leliën sneeuwden uit die rode regen op haar aangezicht.
Toen streek een vreemde vogel getroffen in haar wimpers neer
en als zijn wiekslag loomviel vlood zij naar de Heer.
Zij droeg het heilig hart op de rechte plaats
daarom trof een dwaalkogel er dodelik doel.
Haar was het woord vlees geworden. Warm bloed ging de hartwond ontleken
dit hart begenadigd boven ons tot een toverteken.
Aartsengelen begeleid haar uitvaart bij de sponde
dat haar verscheiden vrijkoopt aller godvergeten wonde
en geen boos blad verdwarrelt op haar graf.
KLAAGKOOR
(zonder melo, maar diep verschrikt):

Het schroot.... dood....
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(De berriedragers af, rechts: het dodenhuis.)

GUNNAR:

.... dode droom....
KLAAGKOOR:

Vuur.....
(Helrode gloed, die bij het volgend toneel links schril geel omslaat.)

1e MAN:

Een tarwebrood. Wat heb je te bieden?
2e MAN:

Drie sigaren en een ons suiker.
1e MAN:

Zei je nou nog een sigaar en drie ons suiker.
1e MAN:

't Is me hele bezit.
2e MAN:

Wat zou je me uitlachen na z'on mooi geschenk. Drie
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sigaren. Ik vraag het je: drie sigaren. Meen je soms dat ik me 't brood uit de mond
spaar om het in rook te doen opgaan.
1e MAN:

Sla nou toe. Ik heb een zieke vrouw.
2e MAN:

Kan je makkelik beweren. God zal me liefhebben: ieder heit z'n zorg. 't Is me volle
rantsoen. Nou, doe er nog een ons suiker bij.
1e MAN:

Als ik je nou zweer. Pingel nou zo niet.
GUNNAR:

Breek het brood in deemoed bij de vesperlamp.
2e MAN:

Dat zeit toch de goeie God.
1e MAN:

Wat de goeie God zeit mot ie zelf weten. 't Is meer dan een goedheid dat ik jou het
brood presenteer. Ik kom het toch net zo goed zelf opeten. Nou wat heb je te bieden?
Ik ben zelf reeds zo ondervoed. Als ik het an de man breng is het om wat te vergaren.
Wat ik me nou ontzeg blijft voor later weggelegd. Appeltje voor de dorst. Je kunt
nooit weten. Toe, twee sigaren meer en het brood is voor jou.
OTTOKAR:

De Bastille viel. Maar je zielskommunie lijkt wonderwel op de vulgairste ruilhandel.
Ik zei je toch, deze wereld is gebouwd op egoïsm, dierlik zelfbehoud. Bind sandalen
aan en ga midden de scharen. Voltrek de loutering der menselike pens.
2e MAN:

Meelij, meelij....
1e MAN:

Loop heen, ben je nou een eerlik man of een bedelaar?
(Beiden in krakeel links exit.)

KLAAGKOOR
(smartelik met gestrekte handen naar brasero):

Vuur......

Tafereel III.
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2 Minnaars - de Vrouw - Schabletter.

1e MINNAAR:

We slaan ons beiden om een vrouw.
VROUW
(met geslepen raffinement):

Dat ik een twistappel zijn moet tussen jullie bei.
2e MINNAAR:

Een appel murw vol maden ben je....
VROUW:

Waar je toch graag zou in bijten wat?
1e MINNAAR:

Je hebt ons beiden dol gemaakt. Er moet een eind aan komen. Uit met je hekserij.
2e MINNAAR:

Dat ik voor een roes der zinnen heel mijn leven vernietig. En hoe ik er tegen
opworstel. Je ogen, je haar, je welig vlees... God.
1e MINNAAR:

Physiologies ongemak, mijn waarde. Je bent maar een dromer. Kom, laat ons fair
uitspelen. Hier is mijn laatste zilverstuk. Van moeder zaliger. Kop of munt.
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2e MINNAAR:

Nee, ik ben bijgelovig. Die nagedachtenis zou je kunnen gunstig zijn. Laat ons
dobbelen. Hier zijn de stenen. Het toeval zal uitwijzen.
1e MINNAAR:

Als het zich niet in noodlot verkleedt.
(Bij dit gesprek neuriet de vrouw luchtig.)

2e MINNAAR:

Nou daar dan... Opworp.
(De stenen vallen. Hij kijkt toe en telt)

. Een en zes: zeven.
1e MINNAAR
(met wilde hoop):

Daar gaat ie.
(Kijkt na en telt)

. Drie en vier: zeven... Kan geen van beiden dan geluk genieten, zonder dat het boos
beeld van de andere het overschaduwt?
1e MINNAAR:

Onze wegen liggen kruiseling....
2e MINNAAR:

Laat ons dan vechten om het meesterschap.
(Ze meten mekaar en vechten. Rondom troppelt volk.)

SCHABLETTER:

Wat is hier an de hand? Kontrarevolutionnairen? Een relletje? Nou zeg 'ns kerels,
waarom deel jullie meppen uit op deze dag van hooggetij? 'k Zou me schamen.
Mekaar zo toetakelen. Jullie bent toch geen beesten?
VROUW:

't Is een simpele boksdemonstratie. Training.
SCHABLETTER:

O excuseer mijn stoornis. De nobele kunst van zelfverdediging. Ga uw gang.
(Beiden vechten verwoed door).
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Ze hebben beslist slag. Jongens wat een swing. Zo'n raaktreffer. Z'n kinnebak is
warempel half ontvricht. Athleties zo'n kamp. Buitengewoon. Zeg maat, wil ik de
spons werpen?
(2e Man wankelt en tuimelt). (Schabletter telt tot 10.)

OTTOKAR:

Even voorstellen: het Gezag.
SCHABLETTER:

Heit z'n bekomst.
1e MINNAAR:

Hij was mijn vriend, zolang, zolang. En trouw. Dat ik hem zo moet neerslaan.
(Tot Vrouw)

Nou behoor je mij.
VROUW:

Momentje cavalier. Ik heb toch ook mijn zeg. Meen je soms dat ik me geef aan
iedereen. Zo maar?
1e MINNAAR:

Maar je zoen?
VROUW:

't Wou wat, me zoen. En daarom denk je favori te zijn? Om een zoen. Maar je vriend
heeft me net zo goed gezoend. Zo'n flirt in volle veld. Ik ben misschien kwistig met
me zoenen, maar me fatsoen.
SCHABLETTER:

Verboden doorgang.
(Stelt zich in postuur met z'n rotting.)

1e MINNAAR:

De zoen is een zegel.
VROUW:

Juist, en loopt uit op een plakkage.
1e MINNAAR:

Stoot me niet van je weg. Zie. Ik werp me voor je voeten.
VROUW:

Je mag gerust m'n voeten kussen. Niets meer. Ook niets minder. Jullie waart prettig
amusement voor me. Speelgoed dat je breekt, achteloos, als het je verveelt.
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Maar kijk, je hebt het zelf kapotgeslagen.
1e MINNAAR:

Straathoer! Uitvaagsel!!
VROUW:

Wat ben je mooi in je toorn. Bonsoir
(met heldere schaterlach af).

GUNNAR:

De vrouw wil haar wangen voor perziken verkopen.
1e MINNAAR
(tot 2e Minnaar):

Kom ik zal een noodverband leggen.
GUNNAR:

Miriam, mijn gewijde bruid, wier beeltenis alle begeerte puurt tot adoratie, sterk mij,
dat ik redder wordt dier droeve dolaars uit het Sodomspel.
OTTOKAR
(sarkasties):

Daniël bij de leeuwen. Driftendressuur.
GUNNAR:

In de allerhogen licht uw lach me voor. En de zinking mijner handen strekke
hooggeheven tot uw trans, mijn toeverlaat. Dat golvingen van goedheid aanslaan uit
het Eden en dat de wonderwind ze voert hierheen. Zo wordt de wereld hemelvoorhof.
OTTOKAR:

Je stel een kiesprogram op, naar ik hoor.
GUNNAR
(begeesterd, wazig):

Mijn credo.
OTTOKAR:

De paradijspartij. De enige uitkomst voor dit verworden volk is een ijzeren arm met
een fluwelen handschoen. Anders gezegd: autokratiese diktatuur. Vrijheid en
bandeloosheid zijn voor de gemene man nauwverwant. De ware vrijheid is zelftucht,
die kan zichzelf een toom aanleggen. Maar met de verwezenliking van het proletaries
ideaal zou het mirakel gebeuren. Pax hominibus. De vogel bij de kat. Roerend.
STEM:
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Hij is tegen de vrede. Slaat hem dood.
KLAAGKOOR
(een haveloze reciteert. De gemoedswisselingen echter worden kollektief uitgedrukt):

Wend de kwalen van ons af Heer. Uw tempels hebben wij vertreden met de stap der
veroveraars en onze hoonlach schond Uw heiligdom. Nu staan wij smekelingen, diep
ontzet in Uw tormenten. Genade! Genade! Keer Uw hand en schouw haar wonde.
Schouw de speerstoot in Uw flank. Goddelike kruisman, uit ons is de dienaar gegaan,
die zei Uw wil geschiede. Aan Uwe tafelen treden wij na boos bedrijf. Weze dan uw
stil gebod in wild getier en menig onzer heeft de zilverlingen afgesteld voor Iskarioth.
Voed het vuur dat wij omdragen. En dat er hoog uit opslaan pinkstertongen.
(De brasero laait op. Elektriese drang naar het midden toe. De havelozen grijpen in de
vlammen, maar deinzen achteruit).

KLAAGKOOR:

Wee!! Het vuur verteert. Vuur is een warme weldaad die de hand verschroeit van
wie haar vatten wil. Wie zijn leven werpt in deze haard en ongedeerd
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herrijst is uitverkoren. As en dode sintels wachten het deemoeddiep gebaar der
verworpelingen.
Sla ons Heer met blindheid, dat de wereldjammer wijkt voor ons geloken oog en
Godenschemering van Uw heilrijk daagt.

Tafereel IV.
De Menigte - Gunnar - Ottokar - Brilleman.

BRILLEMAN
(links op):

Blauwe brillen.... Geen zwartkijkers hier? Spleenlijders, begrafenistronies,
hypoconders? Probaat middel. Mijn blauwe bril op je neus en hemelskleur ligt over
alle dingen uitgespreid. Lievevrouwtjesblauw. Roze brillen... Met mijn roze bril zie
je de dorste distel als een oktoberroos. Geen liefhebbers? De waan waarmaken.
Beroepsgeheim.
GUNNAR:

Wat vraag je daarvoor tollenaar?
BRILLEMAN:

Een paar penningen.
OTTOKAR:

Daar komt het opaan. Hij kent de prijs van de bril.
BRILLEMAN:

Vroeger liep ik als speleman met een bos heidekruid aan mijn gordel en mijn gelaat
vol zonnebrons door de landouw. Maar op de jaarmarkt werd mijn adagio uitgevooisd.
Bekoorde vrouwen volgden mij langs doornhagen in meibloei maar verwaten pachters
joegen me met een gaffel van het erf. Toch in mijn schalmei was de trilnoot van de
blauwe beek, de borreling der woudbronnen, het leeuwerikslied. Een nagalm klonk
in de eroica der mannestemmen bij het groote offer voor de Zoendag. Toen is mijn
zielspiegel stukgevallen, en nou slenter ik met mijn mars van kraam tot kraam en
vent mijn waar. Twee penningen om even in deze zienbuis te kijken. Bij mij mot je
wezen om in 't glas te kijken. Je komt even dronken vandaan als uit de taveerne.
Spiegelglas verschilferd in alle schitteringen. Het verlegt zich tot een onbestendig
mozaïek.
STEMMEN:

Laat kijken zeg
(zij kijken).
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STEM:

Heerlik!
STEM:

Wat mooi!
STEM:

Een wonder!
GUNNAR:

Jij, die de grijns op aller mond weer tot een glimlach mildert door je magies woord,
ga met ons en menigten vallen u te voet.
BRILLEMAN:

Ik blijf in me schelp. Ziejewel. Vandaag werd een oude tyrannie gebroken, een juk
afgeschud. Een nieuwe aera zet in. Ach, wat zal 't baten. Ik geloof niet
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in stelsels. Met de wereldorde is het net als met een kous die je niet gestopt hebt.
Deze morgen zag ik door me sok me grote teen goedag zeggen. Foei wat lelik zei ik
tot mezelf. As ik 'm nou binnenst buiten keer dacht ik toen. Zo gezegd zo gedaan en
as ik dan me sok averechts had angetrokken, kwam me grote teen even vriendelik
goedag zeggen. Net zo gaat het met jullie stelsels. Het raderwerk wordt uit elkaar
genomen en anders aangeschakeld. Het blijft defekt.
GUNNAR
(vertwijfeld):

Wordt het dan nooit volmaakt?
BRILLEMAN
(stil):

Zolang we de heilige olie derven in onze zwarte wagensmeer.
(luid)

Brillen! geen liefhebbers? blauwe roze brillen!!
STEMMEN:

Kijken!!!
BRILLEMAN:

In me tent heb ik nog een stel mooiere dingen. Een diorama van droombeelden die
nooit in vervulling gaan, het bestofte gedenkboek van alle grote desillusies. Ach mijn
soldenhuis zit vol rommelzo. Katalogus gratis. Dames en heren wie zijn tijd
aangenaam wil slijten ga gerust mee. Toegang vrij.
(luider)

Brillen! blauwe roze brillen! Oogmeester gediplomeerd
(af met een zwerm havelozen die hem volgen).

HAVELOZEN
(rond het vuur gebleven)

..... Vuur.....
(Jurist in toga op.)

Tafereel V.
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Gunnar - Ottokar - Havelozen - Jurist - Gigolo.

JURIST:

Is de brilleman weg?
OTTOKAR:

Als u loopt, kan u 'm inhalen. Is u bijziend misschien?
JURIST:

Was vrouw Themis niet in zijn gevolg?
OTTOKAR:

Nooit gezien.
JURIST:

Sedert deze morgen wordt ze vermist. Haar blinddoek lag afgeworpen en de balans
vond ik terug bij een kleinhandelaar in krenten. Nou is die virago er als een dwaze
maagd vandoor.
GUNNAR:

Men zegt dat de brilleman blinden tot zieners maakt.
JURIST:

O wee, als dat waar is zijn we verloren. Een gerecht dat ziet!! Maar dat is voor ons
de nekslag, dat is onmenselik. Of zijn wij togadragers dan geen mensen?
GUNNAR
(hartstochtelik):

De waarheid....
JURIST:

De waarheid is een galante dame. Je kan haar krijgen voor 't hoogste bod. Ei, daar
heb je waarachtig dat schorremorrie. Dag Marius.
(tot de anderen)

Mijn kliënt.
GIGOLO:

Dag heeren.
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OTTOKAR:

Aangenaam.
JURIST:

Aan hem heb ik al mijn bevorderingen te danken. Ik deed mijn debuut als doodgewoon
prodeopleiter. Maar opeens, met een simpel krantbericht werd mijn naam gevestigd.
Dank zij hem: Sluipmoord bij het binnendok. Men verdacht mijn vereerde kliënt
daar een nachtwaker koelbloedig gekeeld te hebben.
GUNNAR:

Maar uw kliënt is vrij. Zijn onschuld staat dus vast.
JURIST:

Nee hoor, mijn schorremorrie had die nachtwaker inderdaad ad patres gezonden en
in het binnendok gesmeten op de koop toe. Men heeft hem terug op het droge gehaald
met een hele garnaalkolonie in zijn broekzakken. Marius heeft mij zijn misdrijf
beleden. Ja, wij zijn zowat de biechtvaders van de straffelingen. Maar het in mijn
grootste trots, dat ik hem uit het verwarde net der wetteksten zonder kleerscheuren
heb vrijgekregen. Dank zij mijn glansrijke bewijsvoering.
GIGOLO:

't Is niet om stroop aan zijn baard te strijken, maar hij is heus een talentvolle leugenaar.
GUNNAR:

Is dat rechtspraak?
JURIST:

Waarom bestaat de wet anders dan om haar te ontduiken? Dit heerschap hier, moet
u weten, is het volmaaktste kriminaaltype van de afgelopen eeuw. Een genius
voorwaar. De virtuoziteit van een gauwdief plus de bloeddorst van Borgia, echt
rokambolesk. En de weten schap zal hem danken voor bewezen dienst, vooral omdat
de edelste deugd drijfveer is van al zijn handelingen.
GUNNAR:

Deugd?
JURIST:

Inderdaad, deugd. Lijkt u dit vreemd bij zo'n rapalje? Is zelfverlochening soms tarra?
OTTOKAR:

Ik ben niet gauw uit mijn lood geslagen, maar nou sta ik toch ietwat perpleks.
JURIST:

Ik zie, u is onze redewendingen en onze dialektiek niet gewoon. Nochtans, 't is de
eenvoud zelf. Ieder misdrijf van mijn kliënt is een offer.
GUNNAR:

Een bloedoffer.
JURIST
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(met klem):

Ik zei: een offer. Kijk eens aan: wat doet een doorsneemens de wet eerbiedigen? De
zelftucht der stoïcynen? Goedheid? Ach kom, malligheid, als wij de wet nakomen,
is dat meestal uit vrees voor de straf. De wereld zit vol boeven in ceremoniekledij.
Maar hier, mijn man, hij is ervan bewust dat zijn innerlikste wezen met een kwade
gist vermengd is, de droesem van myriaden geslachten als vuil ferment op de bodem
van zijn wezen. Als kriminaaltype is hij zeer beachtenswaard en wat meer is een
unicum. Psychologies heeft hij geen voorgangers.
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Zijn ziel is de doos van Pandora. Maar zijn offer is dat van een held: in volle
bewustzijn van het boze, laat hij al zijn instinkten botvieren, elk impuls leeft hij uit,
niet om de morele zelfvoldoening van zijn schelmerij, maar met het ideele oogmerk
de mensheid te hebben voorgelicht als na hem een analoog geval zich voordoet. En
voor dit eksperiment waagt hij offervaardig zijn hele leven. Aan het eind van iedere
weg staat voor hem de cel, het tuchthuis, de galg. Toch, zijn zelfverloochening is
hem heilig en hij kent maar één gebod: nooit versagen.
GUNNAR:

U hebt zin voor onzin.
OTTOKAR:

Ik word mesjogge.
JURIST:

En ik zou gedogen dat iemand die zo het heil van de wetenschap behartigt zonder
meer achter de tralieën kwam? Duizendmaal nee. Naar mijn beste vermogen zal ik
hem tegen de rechtskundige sofismen verdedigen. Zo'n verre naneef van Nero, om
zo te zeggen de vleesgeworden nalatenschap van eeuwenlange moordzucht. moet
zijn experiment steeds hernieuwen. Zo kunnen de bevoegde vaklui aan de hand van
dit speciaal geval een moreler richtsnoer opstellen voor latere menselike wetgevingen.
De kennis moet tot in de diepste onderlagen van de menselike psyche doordringen.
Het is geen klare wel die daar borrelt. Veeleer een zompige sloot. 't Is enkel door in
de sloot te dompelen, dat je kan oordelen hoe haar droog te leggen, en niet door haar
met een welkdanig zedelik ciment te overwelven.
OTTOKAR:

Kijk eens aan wat een lyriese vlucht zijn pleidooi neemt.
JURIST:

Heren gezwoornen. Wij kunnen geen sankties treffen tegen dit misdrijf als wij de
grond niet kennen waardoor het werd ingegeven. Dit geval is wellicht een precedent
voor soortgelijke abnormaliteiten na ons. In onze geestelike erfenis moet beschreven
staan, hoe ons nageslacht dergelijke buitensporigheden moet tuchtigen. Daarom wens
ik grondig wetenschappelik onderzoek en vrijheid van handelen voor het
kriminaaltype. Krijgt hij levenslang dan vertroebelen wij het psychologies doorzicht,
dan beroven wij de kennis van kostbaar materiaal. Heeren gezwoornen het openbaar
ministerie is komen aanzetten met een sentimenteel argument. De vermoorde. Het
was een vent van niks, een nietsnut, ja, je mag geen doden beschimpen, maar heus,
de dood is voor hem een verlossing geweest. Een weldaad. Zijn vermogens stonden
onder zero. Een onwerkzame factor in deze samenleving, kan enkel de bloei van
deze samenleving remmen. Daarom wens ik mijn kliënt geluk dat hij deze factor
heeft
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uitgeschakeld. Daarbij, geen baatzucht heeft hem daartoe aangezet, want wat kon
hij in Godsnaam uitrichten met gedroogde huiden en reuzel? Nee, mijn kliënt heeft
gehoorzaamd aan een ingeboren instinkt. Dit instinkt is het aartssomber leidmotief
van zijn leven. Laat ons trachten er de toonaard van op te sporen. Als wij die toonaard
opvangen, dan zal de dirigent van het wereldorkest die later de maatstok opneemt
de schrille wanklank niet meer horen die ons levenslied brak.
Heeren gezwoornen, raadpleegt uw geweten. U staat voor een grote tweesprong.
Links het meewaren over een stakkerd die weliswaar tragies aan zijn eind kwam,
maar die net zo goed had kunnen overreden worden, links een vergankelik leven dus,
rechts de onvergankelike weldaden van kennis en wetenschap, de geestelike goederen
die van alle tijden zijn. Heren gezwoornen: rechts houden!
GIGOLO:

Had ik nou handboeien aan ze schoten onder de kracht van zijn woord zeker los.
OTTOKAR:

De jurist heeft gelijk. De kriminaalwetenschap heeft net zo goed bestaansrecht als
de geneeskunde bijvoorbeeld. Daar is een lijkschouwing toch toegelaten. De
kriminaalwetenschap is lang niet zo cyniek. Ze heeft geen snijmes nodig. En ze
verplaatst de studie van objekt naar subjekt. Van dood naar leven. En in ons bestaan
is het leven toch alles. Hoed af, heer jurist. Ik groet in u de pionier die de weg effent
naar hoger.
JURIST:

Marius, geen nieuws onder de zon?
GIGOLO:

Toch. Je kent Chichi?
JURIST:

Jawel, je was haar.....
GIGOLO:

Juist, haar gigolo, haar souteneur, zoals nette lui dat heten. Nou de meid is de hoek
om.
JURIST:

Wat... Twist gehad?
GIGOLO:

Ze heit met vuur gespeeld. Avenden rink an elkaar zat ze absinthe te zuipen bij die
mees in de Casino. Ze heeft me dol gemaakt van jaloezie. Want ziet u, al ben ik een
ploert en daar durf ik voor uitkomen, ik heb toch ook een hart.
OTTOKAR:

Iets voor jou, Gunnar, die vent is vatbaar voor humanism. Onder de ruwe schors
enz....
GIGOLO:
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Gister kwam de slons bezopen thuis. Ransel hielp niet. Ze wou d'er smoel niet houwen.
Dan kreeg ik weer een van die krizissen, waaraan u zich zo interesseert. Ik heb d'er
gezoend, gebeten, mishandeld...
JURIST:

Ja, onnoembare feiten.....
GIGOLO:

En eindelik met haar twee blonde haarvlechten gewurgd.
JURIST:

Tip-top. Lustmoord. Morgen je portret in de krant.
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Ik zal je bijstaan. Een sensatiezaak die een parel meer zal hechten aan mijn zegekroon.
Marius, ik weet heus niet hoe je mijn erkentelikheid te betuigen!
GIGOLO:

Ditmaal geloof ik dat ik zal hangen.....
JURIST:

Altijd zo somber, vriend. Troost je, maar laat je nou dadelik arresteren!
GIGOLO:

Ben je belazerd? De speurhonden zitten me na, ik moet trachten uit de litsen te
geraken.
JURIST:

Laat je arresteren. Drie maand voorarrest en op de slotzitting ben je vrij.
GIGOLO:

Maar als.....
JURIST:

Geen maren. Kom, ga met me mee naar de politiepost, hier vlakbij.
(Beiden willen af.)

OTTOKAR:

Zocht u niet naar vrouw Themis?
GUNNAR:

Men zegt dat de brilleman blinden tot zieners maakt.
JURIST:

Geen nood, als ik haar weer eens op mijn weg ontmoet, kan ik van haar blinddoek
nog een soliede prop maken
(af met Gigolo).

HAVELOZEN:

..... Vuur......

Tafereel VI.
Havelozen - Gunnar - Ottokar - Werver.

WERVER
(rechts op):
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Dat vrachtje is besteld. Te mooie meid om halvedraai te maken.
(luid)

Weerbare manschappen. De dienstplicht is terug ingevoerd.
GUNNAR:

De heerschappij is toch gefnuikt?
WERVER:

Op voor de vrijheid!
OTTOKAR:

Zo dwingt men de mensen vrij te zijn.
WERVER:

Ons bewind wordt aangevallen door al de nabuurstaten. Wie weet wat al intrigues
reeds zijn opgezet. Er een ruggesteun zijn voor de machthebbers van het ogenblik.
Anders worden we morgen overrompeld en het bevrijdingsgebaar van vandaag is
nutteloos geschied.
Vecht voor uw vredesideaal. Te wapen! Op! naar de kasematten!
GUNNAR:

Voor vrede vechten of verdrukking. Er is geen andere uitkomst. We kunnen de
kringloop niet ontspringen.
WERVER
(autoritair):

In 't gelid.
OTTOKAR:

Die stem heb ik meer gehoord. Net een roestig hengsel. 'k Durf er op wedden dat het
die verwaande pochhans is van het XXe voetvolk.
WERVER:

Wie spreekt daar tegen? Hoed u voor uitdagingsagenten. Wie ik ben
(stil)

leverancier in kanonnenvlees. Een kobold aan gindse zijde van het Walhalla wet
reeds
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de zeis. Een nieuw geslacht is opgestaan en wil zijn dwaze droom koen tot een daad
stalen. Maar de wijl is reeds verstreken. De dood heeft haar zandloper omgedraaid.
Ik ben haar afgezant.
(tot havelozen)

Hoed u voor de Kaïnslag. Wilt gij hem afweren, hanteer het wapen. Betrouw nooit
je gebuur. Laat je niet lijmen. Laat je niet inpalmen. Wie mij volgt gaat uit op roof.
Maar weeldelanden vallen voor hem open.
(Havelozen aanschouwen hem in sprakeloos ontzag)

Het leven is voor jullie een grauwe galeigang. Volgt mij, erkent mijn gezag en de
vruchten in de boomgaarden overal zijn aan ons.
(Hij lokt de havelozen naar links, zij volgen als onder de hypnose van zijn machtsblik). (De
brasero smeult stil.)

GUNNAR:

De laatste volgeling sloot aan bij de veroveraars. Alles heeft mijn geloof verraden.
In dit land is de vrijheid een dwanggebod van drilmeesters. Mijn groots geloof is
logen.
(De achtergrond rond het Mariabeeld licht teerblauw op)

Madonna, zij die gingen hullen zich welgevallig in wijde gewaden wijl hun hand
sloeg. Voor u sta ik, schamele schooier op de kruisbaan waar de heerekoets
voorbijwiegt, en hem draagt, die zich vergreep aan evenaasten. Madona, haveloos
en verworpen nader ik uw beeld. Wentel om mijn leden dolensmoe, Uw weidse
mysteriënmantel.
OTTOKAR
(toonloos bij het vuur):

De brasero is gedoofd.
DOEK.

Victor J. Brunclair.
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Kronieken
Vlaamsche letterkunde.
Lodewijk de Coninck. † (1838-1924)
HIJ heeft bijna een eeuw lang geleefd.
Heel de Vlaamsche literatuur van het jaar 30 af tot heden is aan hem voorbijgegaan.
Hij was een knaap toen Willems, David, Ledeganck, Theod. van Rijswijck stierven.
Hij heeft Prudens van Duyse, Jan van Beers, Jan Dodd, de beide Snieders, Nolet de
Brauwere van Steeland, Sleeckx, Conscience, als zijn ouderen gekend. Hij was de
tijdgenoot van Vuylsteke, van Droogenbroeck, Servaes Daems, Karel de Gheldere,
Antheunissen, de Cort, Rosalie Loveling, Tony Bergman, Julius de Geyter, Em. Hiel,
Guido Gezelle, die allen, evenals hij, in de dertiger jaren geboren werden. Allen heeft
hij ze overleefd en hij hoorde Rodenbach aan het woord komen. Deze was een der
laatsten om nog notitie van hem te nemen. In zijn voorrede tot Gudrun begroette hij
‘De Coninck als epischen dichter’, als een van dezen die ‘op een wonderbare wijze
onze tale machtig, spijts verbastering en alles, kunst en kunde Vlaamsch deden
spreken’. De Van-Nu-en-Straksmannen, noch de jongere generatie hebben hem niet
meer gekend. Of hij er zelf nog eenige aandacht heeft aan gewijd is zeer de vraag.
De man had zich eigenlijk zelf overleefd. Sedert in 1883 de definitieve uitgave
van Het Menschdom verlost verscheen, was hij feitelijk volledig uitgesproken. Wat
daar voor kwam: Heidebloemen, Galerij van Vaderlandsche tafereelen, Verspreide
gedichten, of wat daar na kwam: Kerk en Paus, Diest en de H. Johannes Berchmans,
De Wonderkerk van Hakendover, verdwijnt naast de mytische grootheid van het éene
epos. Fabelachtig was die grootheid inderdaad en ontstaan door de reusachtige
afmetingen van het dichtwerk dat nagenoeg door niemand werd gelezen.
Hij was een middeleeuwer die de taal sprak van het Barok en leefde in den
modernen tijd. Het onsamenhangende van zijn innerlijk wezen, van zijn uiterlijken
vorm en den tijd waarin zijn leven zich voltrok heeft de tragiek van zijn verschijning
bepaald. Ondanks zijn bespraaktheid, die bijna aldoor ontaardde in oratorische
gezwollenheid, is hij een onmondige gebleven. Hij had 500 jaar vroeger moeten
leven. Dan had hij in oprechtheid de dualistische levensconceptie, met den strengen
scherpen zin voor goed en kwaad, in klaar en simpel verbeeldingswerk kunnen
omzetten, dan had hij, in allen eenvoud, van engelen en duivelen kunnen dichten.
De schoolopziener die den stoomtram nam te Hoogstraeten, of den trein te Mechelen,
om de onderwijsgestichten in het bisdom te gaan inspecteeren, kon toch slechts be-
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zwaarlijk nog de hellevaart van Dante herbeginnen om Belial uit ‘het
geschiedenisboek des afgronds’ te hooren voorlezen van den val der engelen en
Lucifer's tocht naar 't aardsche paradijs.
Hij waagde het toch maar vond voor de verwoording van zijn middeleeuwsch
vizioen slechts de herinnering aan den beeldenschat van Milton en den dreun van
Vondel, van Klopstock en van Bilderdijk. Maar hij was niet doorwoeld van den
ontzaglijken levensstroom die de grootmeesters van het Barok toeliet het pompeuse,
het conventioneele, het melodramatische van hun tijd aan te wenden omdat het
in-henziedende leven alles meevoerde in zijn machtigen opgang. Hij werd, naar zijn
uiterlijken vorm, een epigoon van epigonen.
Zoo weten wij eigenleijk niet wat hij ons te zeggen had, want hij sprak een taal
die niet de zijne was. Hij had ons wellicht wat kunnen zeggen indien zijn
middeleeuwsche ziel niet overwoekerd ware geweest door schoolsche rethoriek.
Want hij was een persoonlijkheid. Zooals de Florentijnen in 't gelaat van hun somberen
Dante nog de sporen meenden te zien van zijn lang verblijf in de hel, zoo ging er
ook ontzag van de Coninck uit. Zonder dat iemand iets van hem had gelezen wist
men: Hij had den strijd der engelen bijgewoond en den helleburg zien bouwen. Hij
had met Christus en de apostelen gewandeld door het Heilig Land en de mirakelen
zien gebeuren. Hij lag aan met Jezus in 't Cenakel en stond naast het Kruis op
Golgotha.
Zooals hij leefde, vergeten en verlaten in zijn kempisch dorpje, met zijn
doorrimpeld en doorgroefd gelaat en de witte tweestroom van zijn laag-neerhangenden
baard, geleek hij op een van die ruwe massieve profeten uit de Aanbidding van het
Lam Gods. Hij ook hij had een droom gedroomd waarmee hij, op zijn tijd, niet meer
tot klaarheid kon komen. Geheel onbewust van het nieuw geluid dat Dostojewski en
Wagner over Europa en de wereld deden gaan, bleef hij bij zijn droom, wilde van
niets anders meer weten en, in strakke geslotenheid, rots van geloof, stond hij en
wachtte, met zijn boek op de handen, tot de hemel voor hem zou opengaan en het
duister vizioen, voor zijn eindelijk ziende oogen, zou worden verklaard.
Jozef Muls.

Schilderkunst.
Edm. van Dooren.
EDM. VAN DOOREN is een jonge man met veel talent. Zijn tentoonstelling in de
zaal Renis is echter een voorbeeld onder vele van het onzekere aarzelende zoeken
en tasten, dat vele jonge schilders van dezen tijd vervult.
Hij is als zooveel anderen in opstand gekomen tegen het kunstprincipe der
natuurnabootsing dat, door de Renaissance gehuldigd,
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zich overleefde tot in het midden der 19e eeuw en stilaan verlaten werd.
De kunst zou opnieuw decoratief worden, daarom: de natuur niet meer copieeren
maar wel transponeeren, de voorwerpen bepalen door hunne massa, de figuren
herleiden tot hare hoofdzakelijke lijnen. Het weder te geven beeld zou in verhouding
gebracht worden tot zijn graphische bestanddeelen, aangepast worden bij het vlak.
Er zijn echter nog geen gebouwen, waar die nieuwe decoratieve kunst kan worden
toegepast en de moderne kunstenaars werken op doek nagenoeg op dezelfde manier
als de Egyptenaren of de Assyriërs het deden op de groote effen muurvlakken hunner
tempels of paleizen.
Veel van dat werk dat Van Dooren hier tentoonstelt, zou pas volledig tot zijn recht
komen wanneer het op grooter schaal werd gebruikt tot versiering van een modern
beurs- of stationsgebouw, of als glasraam in een muziek-halle.
In zijn havengezichten zijn de schepen, de kranen, de kaaimuren tot de meest
eenvoudige en bijna abstracte vormen herleid en in vastbepaalde betrekkingen en
maatverhoudingen tot elkaar voorgesteld. De ruimte op een dusdanig schilderij wordt
tot een samenstelling van zoovele vierkante of kubistische gelijkheden en
ruimte-vullende bestanddeeelen of eenheden. Het natuurbeeld wordt totaal omgewerkt
tot de geometrisch-juiste en abstracte vormenwereld der plastische kunst.
Edm. van Dooren voelt echter te veel leven en scheppingsdrang in zich om bij
deze dorre wiskundige constructies te blijven stilstaan en midden door zijn cerebrale
vlak-composities boetseert hij op het doek machtige jeugd-koppen als in het stuk
Vrede of fabelachtige architecturen van een Walhalla-burcht voor een Wagner-decor.
In zijn grootstad-voorstellingen komt hij tot een soort instinctief kubisme, met
verschoven constructies en het gelijktijdig toepassen op éénzelfde stadsbeeld van
meer dan een standpunt om dat stadsbeeld te bekijken, zoodat hij in eenzelfde
schilderij de perspectivistische voorstelling tracht in overeenstemming te brengen
met het grondvlak.
Uit al deze stukken blijkt wel bij hem aanwezig te zijn een sterk verlangen naar
tucht, een drang om uit het vage van impressionisme tot een vaster weergave van
werkelijkheden te geraken.
De sprong dien hij in de laatste werken weer gewaagd heeft naar natuurgetrouwe
uitbeelding van het landschap is echter niet gunstig uitgevallen. Het zijn schilderijen
geworden, die met deze van Hens of Baeseleer kunnen vergeleken worden, doch met
minder behendige waterspiegeling of wolken-architecturen. Zijn kleur is er door
verlevendigd. Door nauwer contact met de natuur was dat onvermijdelijk, maar de
eigen persoonlijkheid heeft er bij ingeboet.
Zijn weg ligt wellicht in dat instinctieve kubisme, waarin hij zijn scheppingsdrang
en rijke fantasie kan uitvieren, zooals in Het Dorp, dat hij synthetisch ziet als een
groei in de ruimte van velden en verre horizonten of in zijn monumentale Molen,
waaromheen de vlakte aan 't deinen gaat. Dat is belichaming van gedachten, die de
schilder kreeg
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bij de natuuraanschouwing, en de toeschouwer krijgt een gevoel, dat overeenstemt
met den natuurindruk van den schilder.
Het afzonderlijke doek is, naar ik meen, nog niet uit de wereld en zoolang de
schilder dat middel gebruikt om tot ons te komen, zal hij het anders moeten doen
dan wanneer hij een muurvlak te versieren krijgt in een modern gebouw.
Jozef Muls.

Brussel ontdekt Marc Chagall.
VALEUREUX Bruxellois! in 1924 organiseert de groep ‘Ceux de demain’ (ik zou
wel eens die van vandaag willen kennen) een tentoonstelling van de werken van
Marc Chagall, een russies schilder wiens kreatief hoogtepunt in zijn periode van
1909 tot 1914 ligt. Ik zeg maar: wanneer je het toupet hebt in 1924 zulk schilder voor
iemand van morgen te lanceren, dan ben je niet van gisteren. Wie niet van gisteren
is, is van morgen. De organisatoren van deze tentoonstelling zijn niet van gisteren,
dus zijn ze van morgen: syllogisme met negatieve basis.
In januarie 1923 exposeerde Chagall deze werken met vele andere uit de periode
1914-1919 en met ongeveer honderd tekeningen bij Lutz te Berlijn. Na deze
tentoonstelling, dewelke een beter overzicht over deze periode bood dan wel de
tentoonstelling in ‘le Centaure’, drong zich eenieder die het meesterlike
Chagall-oeuvre van 1909-1914 kent het gevoel op dat de schilder veel had verloren
door zijn geraffineerde primitiviteit te verruilen tegen een primitief-nabootsend
raffinement. Want een vergelijking tussen ‘de Geboortedag (1915) en ‘de
Veehandelaar’ (± 1912) valt oneindig ten schade van het eerstgenoemde doek uit.
De funktie schept het orgaan. De wil tot schilderen van deze primitieve russiese
jodejongen was zo geweldig dat uit zijn penseel zijn vormen bloeiden volmaakt en
af en ‘einmalig’. Na Parijs en na de estheterij van Moscou is waarschijnlijk zijn
bewustzijn om zijn artisticiteit hem te sterk en derhalve nadelig geworden:
metiesliefde van de primitieve mens tot atelierraffinmenten van kobaldviolet.
Sedertdien schildert hij veel, nog op half-barbaarse wijze, met kobaldviolet. Nochtans
vindt hij, zoals Klein Duimpje nadat hij brood strooide in de plaats van kiezel zijn
weg niet meer vond, de verloren lichtkracht van de kleuren niet meer terug. Zo treft
het verschil tussen ‘de heilige huurkoetsier’ (vóór 1914), formeel eenvoudig en van
een buitengewone lichtsterkte, en de ‘Muziekant’, hetwelk met een grote inspanning
om formele eenvoud en lichtsterkte, slechts een slecht vergroot akwarel blijft met
grote levenloze vlakken.
Zeer gehavend, d.w.z. nog minder representatief voor Chagall, kwam de
tentoonstelling van het barbaarse Berlijn naar het geciviliseerde Parijs en vandaar
naar het nog meer geciviliseerde Brussel, dank zij de zorgen van een mecenegroep,
die ‘Ceux de demain’ heet.
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Zodat brusselse joernalisten nu over het werk van Chagall kunnen schrijven, net of
nou hebben ze de ware Jacob beet. (Intussen hebben zij nog niet één voor Chagall
representatief werk gezien). De brusselse kunstkorrespondent van de N.R.C. schijft
dat in deze tentoonstelling inderdaad de representatieve schilderijen van Chagall op
één na, namelik ‘Ik en het Dorp’ verenigd zijn. Een reisbiljet Berlijn a.u.b. Want de
beste werken van Chagall zijn ook nu nog deze in duits privaatbezit: ‘De soldaat
drinkt’, ‘Parijs door het venster’, ‘Ik en het Dorp’, ‘de Veehandelaar’ (alle
privaatkollektie Walden); ‘de Heilige Huurkoetsier’, ‘de Geboorte’ (kunsthandel
‘Der Sturm’), het meesterlike werk van 1910; ‘het Gele Interieur’ (vroeger kollektie
Muche) en ‘Apollinaire-Canudo-Cendrars-Walden’ (vroeger Kluxen, tans vermoedelik
kollektie Lange, Krefeld). Bij deze werken vergeleken zijn ‘de Geboortedag’, ‘de
Dorpsmuziekant’ en ‘de Jood in Gebedskledij’ niets anders dan het wanhopig zoeken
van Duimpje terug op de goede weg te geraken.
Er zijn twee goede Jodeportretten. Verder akwarellen van de schilderijen ‘de
Soldaat drinkt’, ‘Parijs door het Venster’ e.a., akwarellen waarvan gezegd wordt dat
het voorstudies voor de schilderijen zijn; alleszins dan als voorstudies zeer netjes en
trouw een overdragen in akwarel van de olieverfschilderij, dewelke dan toch eerst
ná het akwarel ontstond. Een kunsthistories probleem reeds.
Buitendien hangt er in het buro van de heer directeur nog een mooi landschap van
1915, ‘landschap met de horizontale man’. Waarom kwam het niet op de
tentoonstelling? Wou de heer directeur het genot daarvan voor zich alleen houden
of meende hij dat het schilderij te lalatjes was om ten toon gesteld te worden? Jammer,
het behoort tot de twee beste schilderijen van heel deze zending.
Zo heeft Bruxelles artistique weer eens een slag gedaan. De ontdekking van de
Chagall van de Verjaardag nadat in het buitenland de Chagall van 1909-1914 reeds
door de Musea wordt gezocht.
Daarom is het nodig het verdrag van Versailles te herzien en er een klause aan toe
te voegen, houdende dat de belgiese groep ‘die van morgen omdat zij niet van gisteren
zijn’ in 1924 Chagall ontdekte. De kosten die voortspruiten uit deze herziening van
het verdrag moeten betaald worden door de berlijnse kollektioneurs Walden, Kluxen
& Co.
P.v.O.

Muziek.
Faits-divers.
Preludium: Ontdekking van een genie door een Parijzer revue.
Parijs, 1 Maart 1924. - De ‘Revue Musicale’ is plotseling tot de
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ontdekking gekomen dat Erik Satie iemand is die je niet langer ignoreren kunt, op
straf van binnen tien jaar voor idioot en kortzichtig gehouden te worden, iets wat een
tijdschrift dat zijn naam hoog houdt natuurlik niet beleeft (Wolff-Ferrari).

Tragedie.
We weten niet hoe de ‘Revue Musicale’ er toe kwam zo opeens drie artiekels over
Satie + zijn portret te publiceren; in ieder geval ze deed het. Ook zijn we niet genoeg
in haar keukengeheimen ingewijd om met zekerheid vast te stellen, hoe ze te werk
ging bij 't aanduiden van haar medewerker, die het hoofdartiekel zou leveren, want,
al mochten twee stukken door buitenstaanders, die Satie-intiem schilderden,
ondertekend zijn, de analytiese studie kon natuurlik niet anders dan op haar fornuis
gekookt en gebraden worden. Eigenlik geloven we, maar dit delen we nadrukkelik
‘officieus’ mee, dat de medewerkers om het lastige karweitje in nesten zaten en er,
't gebeurt zo dikwijls in plechtige omstandigheden, strooiken-trek om gedaan hebben,
alhoewel we persoonlik een intercollaborale-match pitchess-back aanbevolen hadden
(duurt langer - geeft meer spanning en zo'n noodlot dat boven je kop hangt in de
vorm van een volledige uitgave van Satie's werken, geeft je als artiest in al zijn
kipperigheid een delicieuse sensatie). Zoals meer gebeurt in zulke omstandigheden
viel ook ditmaal het lot op Jonas, rol gecreërd door de jeune-premier van 't gezelschap:
Charles Koechlin.
Nee, maar die dag moet hij met het noodlot een zware rekening te vereffenen
hebben gehad. Stel je voor dat hij nog pas einde 1921 in diezelfde ‘Revue Musicale’
in een artiekel: ‘D'une nouvelle mode musicale’ eigenhandig (tenzij hij 't zijn dactylo
dicteerde - de komponisten zijn chic-type in Parijs) schreef:
‘..... Cet exorde fait assez connaître que nous tenons pour sans valeur critique la
dernière mode, celle qui voudrait oublier “Pelléas”, méconnaître “Pénélope” et
dédaigner les “Variations Symphoniques” de César Franck. Sans valeur, disons-nous,
mais point négligeable, car c'est une force qui se manifeste et par son aveuglement
elle peut agir dans un mauvais sens. Où donc en sommes-nous, à l'heure actuelle?’
Die laatste vraag zal hij zich zeker wel eens opnieuw gesteld hebben, toen hij zag
dat hij aan 't kortste eindje had getrokken. Dat het hier werkelik om de muziek van
Satie en de Groupe des 6 ging hoeft geen betoog. Satie kan als mens de nagedachtenis
van zijn collega op de meest roerende wijze eerbiedigen, mag dan zelf een der eersten
geweest zijn, die in ‘Pelléas’ het meesterwerk erkend hebben, zijn muziek is en blijft
een rechtstreeks offensief tegen de stellingen van de auteur van de ‘Prélude à
L'après-midi d'un Faune’.
En nu moest die beste Koechlin opeens gaan verklaren dat Satie eigenlik toch zo
verkeerd niet liep, ja, het zelfs heel goed voor had, want je kunt toch niet iemand
gaan afbreken als je er een hoofdartiekel + 2 artiekels + een uittreksel uit vroeger
van hem verschenen
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artiekels + een portret aan wijdt! Als hoffelik Parijzenaar begint hij natuurlik Satie
zijn excuses aan te bieden omdat hij er zoveel tijd heeft opgezet om hem te begrijpen!
Inderdaad we zijn 1924; de ‘Sarabandes’ dagtekenen van 1887 en Koechlin ontmoette
Satie reeds in 1892. Nu, ‘men is nooit te oud om te leren’, zegt het spreekwoord, en
dat zal wel zo zijn; spreekwoorden hebben steeds gelijk, alleen vatten de jongeren
ze niet altijd, maar de ouderen, vergrijsd in de routine, die begrijpen ze natuurlik
dadelik, en dit is heel gelukkig (voor de ouderen, voor de jongeren, en voor de
spreekwoorden).
Of Koechlin Satie toch eindelik begrepen heeft? Na lezing van zijn verschenen
studie heeft hij het ons in geen geval bewezen. Hij heeft zich laten vangen aan
uiterlikheden, aan 't anecdotiese, zonder werkelik in de geest van het werk door te
dringen. Natuurlik struikelt hij over de zonderlinge tietels en verspeelt zijn tijd met
ze goed te willen praten, alhoewel we toch reeds zover geraakt zijn ons om de tietel
boven een werk geen zier te bekreunen, evenmin als het ons schelen kan of een mooie
vrouw Jeanne of Betty heet; daarbij heeft Jean Cocteau in zijn ‘Le Coq et l'Arlequin’
het vraagstuk (?) der Satiaanse tietels voor goed opgelost en uit de wereld geholpen.
Wezen we eerlik: éen eigenschap van Satie's muziek heeft Koechlin wel gevat:
het humoristiese. Overgelukkig, waarschijnlijk, dat hij toch iets vond waar hij dacht
in een donkere woestenij rond te lopen, heeft hij er echter het belang van overdreven.
Zeker, Satie is geestig, buitengewoon zelfs, maar er is meer, er is nog wat anders;
men gaat toch niet van geestigheid spreken bij de Sarabandes, de Gymnopédies, de
Gnossiennes, de Prélude à la porte héroïque du Ciel, de fuga uit Aperçus désagréables,
de Morceaux en forme de poire? Er is meer, veel meer: er is de karakteristiek van
de lenig bewegende, soms vinnig korte, soms deinend brede melodiese lijn, er is de
streng evenwichte architektuur, het zuivere, losse van zijn akkoordopvolgingen, het
eenvoudige van gans de opvatting, het gedistingeerde maar nooit wazige van zijn
kleur, er is de geest zelf eindelik van het werk, en aan die punten wordt in het artiekel
van Koechlin bitter weinig aandacht verleend. Opmerkelik is zelfs het totaal weglaten
van tekenende citaten uit het werk, iets waar in de ‘Revue Musicale’ anders nogal
kwistig mee omgegaan wordt; nochtans zijn in het werk van Satie heel wat
karakteristieke maten aan te duiden, die heel wat meer zouden zeggen dan ganse
paragrafen van Charles Koechlin. Enfin, de man deed het niet. Verzekering tegen
brandgevaar?

Finale:
Onderwijl doet Satie een reisje door België en ontmoeten we hem te Brussel. Een
doodgewoon heer op jaren, kalm pratend, ietwat kort van beweging, maar met twee
ogen, die al het licht van een ganse schaterlachende menigte in zich schijnen te
concentreren en die de jonge man vóór zich aankijken zonder de pedagogiese
ernstigheid van onze gearriveerde komponisten, ogen die weten dat je nog erg groen
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bent, nog veel te leren en te horen hebt, maar die het niets interessant vinden je dat
wijs te willen maken...
‘Vous voyez?’ zegde Satie ons glimlachend, wijl hij zag dat we aandachtig de
Troisième Gymnopédie, die juist uitgevoerd werd, volgden, en hij wees op ons
programma het tussen haakjes achter de tietel gevoegde jaartal: 1888. We waren 15
Maart 24. 't Klonk nog vreeselik niew.
Onwillekeurig dachten we aan Charles Koechlin: ‘il m'excusera, je l'espère, d'avoir
mis assez longtemps à connaître un art dont le propre est d'évoluer’.

Radio.
Te Parijs neemt Emile Vuillermoz zijn zetel als muziek-kroniekhouder van het nieuwe
weekblad ‘Candide’ in, met een prachtige openingsrede, waarin hij zich beklaagt dat
de generatie die de heilige traditie van Debussy zou voortzetten werd uitgemoord
door de oorlog (moderne omschrijving voor de kat van de bakker) en dat alzo een
schakel ontbreekt in de keten der moderne geschiedenis. Dit is werkelik jammer voor
de geschiedschrijvers. Maar wil E.V. nu dat wij terugkeren om die schakel te smeden?
Deed hij niet beter de achterblijvers een flinke por in de rug te geven zodat zij die
schakel konden vormen? Dat was een prettige bezigheid in hun ouwe dag. Zo wisten
die mensen weer wat doen, de muziekgeschiedenis was gered, en wij... hebben er
maling om.
Van uit ‘Création’ (Parijs, Februari 1924) antwoordde Satie hem al op voorhand:
Pour Vuillermoz... Ce n'est pas une raison, parce que l'on est chauve, pour être
chauvin...
Lazare Saminsky klaagt van uit Amerika dat de groupe des 6 er weinig veld wint.
Ja, om daar voor zes te willen doorgaan als ge maar met drie zijt (Satie heeft het zelf
gezegd: Auric, Poulenc, Milhaud) moet ge er zeker nog wat anders op vinden dan
gewoon Amerikaanse reklaam.
Dom Joseph Pothier, abbé de Saint-Wandrille, is overleden. Hij was een der meest
onderlegde opdelvers van Gregoriaanse melodieën. Met hem verdwijnt een figuur
op dit gebied. Hij is de schrijver van een stevige studie ‘Les Mélodies Grégoriennes’
en bestuurde de ‘Editions de Solesmes’, die de oude Gregoriaanse teksten over de
ganse wereld verspreidden.
Te Antwerpen (Selection) tekent E.L.T. Mesens protest aan tegen de halsstarigheid
der directie van de Pro-Arteconcerten, die knak alle jonge Belgiese muziek van haar
programmas blijft weren en, in 't gedrang geraakt, eindelik een komponist van eigen
vinding (fabuleuse ontdekking - daarbij ook een echte Belg) gelanceerd heeft die
alles behalve modern is, terwijl volgens Mesens de jong-belgiese muziek alleen
degelik te vertegenwoordigen is door het kwartet van Bayens en de Ouverture voor
‘De Vrolike Dood’ (Arlequinade in 1 akt - tekst N. Evreïnov) en de Suite voor sopraan
en klavier van Karel Albert.
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Vullen we een, door de gebruikelike zedigheid opgelegde, leemte aan en voegen we
erbij:... en de laatste liederen van Mesens.
Nog te Antwerpen heeft men a + b bewezen dat men geen noot muziek moet
kennen om een ballet-partituur te schrijven. In gemoede zouden we Meester J.m.s.E.
s.r. willen vragen of hij 't voor mogelik houdt een schilderij te maken zonder een
penseel te kunnen hanteren.
*

**

Het Zingende Vlaanderen, door Lambrecht Lambrechts (Duimpjes-Uitgave,
Maldeghem).
Een bundel opstellen over liederen van enige Vlaamse toondichters, die zich onder
meer op het voorbeeld van Romain Rolland beroept. Nochtans schijnt ons het
standpunt waarop schrijver zich tegenover zijn werk plaatst nogal verschillend van
dit dat Rom. Rolland bij zijn muziekbeschouwingen kiest. De Franse auteur blijft
steeds in de eerste plaats estheticus, filosoof, zouden we haast zeggen, beschouwt
de werken en zoekt bij hun ontleding naar diepere betekenis, naar hun verhouding
tot de geest van hun omgeving. Lambrecht Lambrechts darentegen blijft dichter, zijn
boek zit vol tirades overlopend van lyrisme; indien hij denkt de aangehaalde stukken
daarmee gecommenteerd te hebben vergist hij zich; zijn eigen gevoel tegenover die
stukken heeft hij ons geanalyseerd, en in dit opzicht staat de geest van zijn werk veel
dichter bij die van Camille Mauclair.
Een boek met veertien losse hoofdstukken laat niet toe bij een bespreking op détails
in te gaan. Daar deze studies onafhankelik van elkaar, nu voor dit dan voor geen
tijdschrift, geschreven werden, keert hetzelfde thema wel eens een paar maal terug;
daardoor komt ook dat de auteur de verhouding tussen de behandelde stof wel eens
uit het oog verliest. Wat we vooral spijtig gevonden hebben is de veelzijdigheid van
zijn bewondering. We houden nu eenmaal van een stevige persoonlikheid, die weet
wat ze wil en die alles aan hare principen toetsen durft. Ja we verdedigen het
‘parti-pris’ van een auteur en zeggen alleen aan de lezer: Jij moet heldere kijk genoeg
hebben om het parti-pris van Mr. X. met dit van Mr. Z. te vergelijken en er zo je
eigen parti-pris uit af te leiden. Dan zullen we tenminste tot een kunst komen met
scherpe omtrekken en eindelik uit de halfslachtigheid geraken waarin we op 't ogenblik
stikken.
‘Tout “Vive Un Tel” comporte un: “A bas Un Tel”. Il faut avoir le courage de cet
“A bas Un Tel” sous peine d'éclectisme’, zegt Jean Cocteau. Die moed heeft L.
Lambrechts niet gehad, en zo is het hem ook onmogelik zijn bewondering heel en
al naar een stuk te laten gaan, wat spijtig is, want als je een studie leest heb je graag
het gevoel dat de auteur meent wat hij schrijft, maar als hij na een enthousiaste eerste
helft in de twede terug wil trekken en futiele opmerkingen begint te maken om te
tonen, dat hij van de zaak werkelik wat af weet, dan raakt hij je vertrouwen
gewoonweg kwijt. Zo zien we hem na een dythirambiese aanhef plots aan ‘De
Leeuwen dansen!’ (Jef Van
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Hoof) geen lang leven voorspellen, omdat het geen volkslied is, terwijl hij pas tevoor
zijn triomftocht, vlak bij zijn verschijning, van Antwerpen uit, over Mechelen, Brugge,
Leuven, Turnhout en Gent verhaalt. In een oud volkslied, een echt ditmaal, zingt
men: ‘Hoe rijmt men dat te zaam?’
Zoals in alle opstellen van deze tijd ontmoet men tamelik veelvuldig het woord
‘modern’. De lezer stelle zich echter gerust. We zijn niet bij een bommenwerper
aangeland. De betekenis van het woord is natuurlik rekbaar als 't vel van de
wonderman op de foor. Waarschijnlik wordt hier iets in het genre van Ambroise
Thomas bedoeld, want ergens leest men plots tot zijn geruststellende verbazing: de
ultra-moderne-Debussy-groep!
Intussen heeft iedereen er zijn plaats en zijn welwillende aanbeveling in gekregen,
't zij in een hoofdstuk, 't zij in een der talrijke voetnota's, en zij die zich nog tevergeefs
zoeken zouden, moeten nog niet wanhopen, de uitgever laat weten dat niet al de
opstellen en dus ook niet al de nota's konden geplaatst worden, maar dat weldra een
twede bundel verschijnt, waarin hun zeker een plaatsje gegund wordt.
Karel Albert.

Bibliographie
‘DE KRUISWEG’, Caesar Gezelle. (Drukkerij Excelsior, Brugge, St. Trudostraat,
21.)
Een berijmde kruisweg. Waarom meditaties vóór de veertien stonden van Jezus'
lijdensweg in technisch-juiste verzen moeten geklonken worden, kan ik niet gissen.
Er ontbreekt hieraan de felle bewogenheid die een ziel moet overrompelen bij 't
aanschouwen van het treurspel der treurspelen. Geen persoonlijke vizie, geen intieme
ontroeringen. Gemeenplaatsen - als men aldus spreken mag bij zoo een heilig
onderwerp! - en bespiegelingen van godsdienstigen aard die men evengoed plaatsen
kan in kerkboekje-zonder-kunstpretenties.
Van Caesar Gezelle kon, waarachtig, wat anders worden verwacht!
K.E.
‘MEER GELUK’, door A. Verdoodt. (Drukkerij Excelsior, Brugge, St. Trudostraat,
21, 1924.)
In deze bladzijden wordt betoogd de equatie: goed zijn: gelukkig zijn. Klaar en
eenvoudig. In het licht van katholieke wijsbegeerte wordt de weg naar het geluk een
duidelijke baan tusschen wijde bosschen en moerassen van smartelijke onzekerheden.
Schrijver heeft voorwaar geen letterkundige bedoelingen gehad. Zijn boek is er een
dat noopt tot nadenken; het brengt rust aan zoekende gemoederen. ‘Het lied des
levens’, van Kan. De Baets, ‘Meer vreugde’, van Mgr. von Keppler, ‘Het boek der
vier bronnen’, van Wibbelt, zijn in denzelf-
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den trant gesteld. Verdoodt heeft niet de wijsgeerig-diepe toon van Kan. De Baets,
noch de gemoedelijkheid van von Keppler, noch de frissche natuurlijkheid van
Wibbelt. 't Is kloek proza, verwoordend kloek-gezonde gedachten.
K.E.

Verzoek tot opname.
Invitation a la valse.
De h. Victor Brunclair heeft een tooneelstuk geschreven. Dat is een daad van moed!
Maagdelijke vrees, dat het niet zou begrepen worden, gaf hem een inleiding in de
pen. Dat wordt eenigszins bedenkelijk, vooral voor het stuk! In deze inleiding vaart
hij geweldig uit tegen de Antwerpsche tooneelcritiek. Daarin heeft hij volstrekt
ongelijk! Dat verdient ze niet, vermits ze een slachtoffer is van het werk, dat ze te
beoordeelen krijgt. En deze inleiding wordt ingezet met een pikant offensief tegen
den ‘D-journalist van het dagblad De Schelde’, den sentimenteelsten jongen uit heel
de Antwerpsche pers.
Toen de h. Brunclair deze inleiding voorlas, nu enkele weken geleden, in een
bovenzaal van El Bardo, heeft hij dezen persoonlijken aanval acherwege gelaten.
Waarom? Omdat de D-journalist van het dagblad De Schelde zich onder het half
dozijn toehoorders bevond? Dan is 't geen bewijs van grooten moed. Ofwel heeft de
h. Bruclair die aanval er later bijgeschreven... als antwoord op een paar vluchtige
notas die 's anderendaags in de Schelde verschenen. En dan maakt hij op kleinzielige
wijze misbruik van de gulle gastvrijheid, die Vlaamsche Arbeid hem verleent.
De h. Brunclair waagt zich op journalistiek terrein en hij debuteert al erg
ongelukkig. ‘De critiek mist toetssteenen’, schrijft hij... omdat de D-journalist van
het dagblad De Schelde na de opvoering van Kaiser's ‘Macht der Vrouw’ schreef:
‘Ziedaar een bescheiden poging tot vernieuwing, die haar toevlucht niet moet
nemen tot revue-trucs, welke voor een halve eeuw in 't café chantant reeds uitgejouwd
werden, en die een zoo sterke gemeenschapskunst is, dat het opgetogen publiek na
ieder bedrijf rechtspringt om een ovatie te brengen, waarvoor we driekwaart opeischen
voor den auteur...’
En verder:
‘Moeten we een woord gebruiken? Expressionisme? Welnu ja, daar hebben we 't
op zijn schoonst! Uitdrukkunst, zonder kromme huizen, leelijke kleuren, holle
frasiologie, onverstaanbare zinnen in telegramstijl...’
Omdat we hier het woord ‘expressionsme’ gebruikten... mist onze critiek
toetssteenen. De h. Brunclair bezit alleen die toetssteenen! Hij noemt ‘De Macht der
Vrouw’... Ibseniaansche kunst. Hij vergist zich natuurlijk. ‘Doodendans’ van
Strindberg zit hem dwars. We zullen voor die vergissing geen benaming zoeken.
Deze inleiding slechts om aan te toonen, dat de h. Brunclair misbruik maakte van
hem aangeboden gastvrijheid om enkele lieftalligheden op te disschen, die met den
kern van zijn betoog geen verband houden.
We zullen zijn verdere klachten dan ook maar liefst onverlet voorbijgaan. De lijst
blijft voor negen tienden onvolledig. De critiek is inderdaad niet opgewassen voor
haar taak. Dat heeft ze gemeen met vele Vlaamsche auteurs, de voor tooneel willen
schrijven.
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En zeer bereidwillig stelt de h. Brunclair zich als voorbeeld.
‘Slagers en stukken, die technisch ineenraderen als een mechaniek, staan
ambachtelijk sterk, maar kunnen niet altoos in evenredige verhoudingen aan het
stijlgevoel voldoen’, zegt de h. Brunclair. Dat zal hem niemand betwisten. Maar
‘voldoen’ aan het stijlgevoel... sluit hoegenaamd ‘ambachtelijk sterk staan’ niet uit.
Dàt schijnt de h. Brunclair niet te willen gelooven. Want...
‘Het is dus een stuk uitsluitelijk afhankelijk te maken van zijn technische
vaardigheid’ besluit de h. Brunclair. In verstaanbare taal moet dat beteekenen: ‘Alleen
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een sterk technisch stuk vindt genade’. Dat spreekt vanzelf! In een zwak technisch
stuk kunnen allerlei literaire kwaliteiten ontdekt worden... maar die staan niet met
TOONEEL in verband. Iedere tooneelschrijver is geen artist, zoomin als ieder
rijmelaar een dichter is. Maar zooals een echt dichter in de kraam komen kan van
uitstekend gebouwde rijmen, zoo sluit de ARTIST in den tooneelschrijver de
man-van-'t vak niet uit. De vakman geeft den artist integendeel veeleer de middelen
om zijn innerlijk leven zoo volledig mogelijk uit te drukken.
En de h. Brunclair heeft het volstrekt verkeerd voor, wanneer hij zegt: ‘Techniek
is daar een zeer bijhoorig element, dat dienstig wordt gesteld in samenhang met den
innerlijken gang van 't spektakel, en niet een factor, die deze gang in zijn fasen
bepaalt!’ Daartegenover zeggen wij: ‘Techniek op het tooneel is niets anders dan
een systeem van middelen, die de schrijver gebruikt om den toeschouwer in de sfeer
van zijn werk te brengen en er in te houden. ‘Bijhoorig’ dus in de laatste plaats!
Tooneel veronderstelt publiek. Geen tooneel zonder publiek. Over ‘publiek’ is
natuurlijk te redeneeren, maar dit blijft in ieder geval een feit, dat de diepzinnigste
tooneelschrijvers het ‘zondagpubliek’ wonnen met hun ‘sterkste’ stukken, terwijl
heel wat gemakkelijker schrijvers het pleit verloren voor hetzelfde publiek... omdat
de stukken niet tooneelmatig gebouwd waren. Wat hebben we aan ‘tooneel-literatuur’
die niet kan gespeeld worden?
De h. Brunclair overschat de macht en den invloed van de critiek. Ze keldert niet
of ze redt niet. Maar wanneer een stuk al de teekens van een keldering draagt, dan
zijn geen tien inleidingen en geen twintig offensieven tegen de critiek bij machte om
het overeind te houden.
En de Antwerpsche tooneelcritiek? Ze staat betrekkelijk even hoog als de
tooneelcritiek van elders. Dat wil zeggen... zoo hoog als het werk, dat ze te
beoordeelen krijgt.
Gelooft de h. Brunclair misschien aan de ‘leidende rol’ van de critiek...?
‘De critiek’, zoo meent de h. Brunclair, ‘kan overal inspringen, aanranden, en
zonder kleerscheuren terugtreden’...
Als de h. Brunclair ze dan toch zoo sterk gepantserd ziet, waarom loopt hij er dan
met zijn kop tegen in?
Don Quichotte redevivus?... Arme artisten... die zich aan critiek gelegen laten.
***
In Maart 1924 over tooneel-expressionisme spreken als over een brandende actualiteit,
is met den geduldigen lezer een loopje nemen. Op het tooneel is het expressionisme
doodgeloopen bij gebrek aan belangstelling. De tooneelexpressionisten zochten naar
een nieuwe techniek en hebben die niet gevonden, omdat ze tooneeltradities en trucs
verwarden met tooneelwetten. Hun werk is gestorven bij gebrek aan technische
vaardigheid bij de auteurs. Een bewijs te meer, dat techniek alles behalve bijhoorig
is.
Zien we den h. Brunclair nu juist in dezelfde fout vervallen en ook den oorlog
verklaren aan de tooneeltechniek, dan is 't niet moeilijk om voorspellen. waar hij met
zijn tooneel belanden zal. Ik had reeds het genoegen een paar woorden te zeggen
over zijn ‘Gedrang’. Ik hoop een gelegenheid te krijgen om erop terug te kunnen
komen. Intusschen geeft het eerste bedrijf reeds stof genoeg tot nadenken. De h.
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Brunclair versmaadt techniek, maar van gewone, gemakkelijke theater-‘trucjes’ is
hij geenszins vies. Het contrasteerend slot van dat bedrijf is teekenend in al zijn
comiekerigheid. De ‘ha-ha-ha-’ in het bar-tooneel levert er een tweede staal van.
In zijn tooneelcritiek is de h. Brunclair trouwens bedenkelijk oppervlakkig. We
wezen reeds op zijn vergissing waar hij Kaiser onder Ibseniaansche voogdij stelt,
wanneer Strindberg integendeel bij diens wieg heeft gestaan. Bij ‘Spoken’ spreekt
hij over ‘gebrek aan levensgeloof’. Is heel de Oswald-figuur geen symbool van geloof
in het leven tot het einde toe? De groote lyricus, die Henry Bataille was, krijgt aldus
zijn deel: ‘doorgaans de anomalische erotiek van overspelige damejes’.. Hier heeft
het den h. Brunclair meer dan aan toetssteenen ontbroken. Laten we hem den raad
geven Bataille eerst te lezen! De erotiek, waarop de auteur van ‘Gedrang’ zich heeft
blind gekeken in een ‘Naakte Vrouw’ of een ‘Schandaal’, zal hem dan wellicht in
haar ware oorzaak ontdekt worden: de uiterljke gelegenheid, de stof van den dichter.
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Maar waar zijn betoog heelemaal niet meer over den beugel kan: ‘Het is dus een stuk
uitsluitelijk afhankelijk te maken van zijn technische vaardigheid. Wie dat wel doet,
noemt in één adem Veber, de Bouhelier, de Curel en Crommelynck voor Frankrijk,
en Sternheim en Kaiser voor Duitschland, alhoewel, zoo voegt de h. Brunclair eraan
toe, deze auteurs zich esthetisch als tegenvoeters verhouden’.
Dat ze ook tegenvoeters zijn als technici heeft de h. Brunclair nooit gevoeld. In
één adem zijn ze dus alles behalve te noemen.
Het betoog van den h. Brunclair ronkt van woorden, zooals veel literaire betoogen
van den h. Brunclair. De h. Brunclair heeft heel veel gelezen, maar zijn lectuur was
erg eenzijdig. Bij gebrek aan ernstigen inhoud aan kunstgeschiedenis en klassiek in
't bizonder, heeft hij zich heelemaal laten meenemen door de golf van Duitsche
literatuur, die onder de bezetting de jonge Vlaamsche generatie over 't hoofd is
geslagen, met het gevolg dat sommigen zich zes jaren na de catastroof nog altijd niet
van den Duitschen pekel hebben vrijgemaakt.
Een verfrisschend literair bad en een wandeling langs de leien brengt een gezonde
reiniging. Maar daar is moed toe noodig, en véél zelfs. Want velen beschouwen dien
pekel als hun eenig bezit en zelfs als hun eenig sieraad.
D.

Toetssteenen.
Errare humanum est. D. had een kunstkritiese bok geschoten door de ‘Macht der
Vrouw’ van Georg Kaiser een expressionisties gevrocht te noemen en zijn jongste
werk, dat in feite expressionisties is, als fumisterie te doodverven. We stonden hier
dus voor een vreemd geval van omgekeerde evenredigheid als gevolg op averechtse
historiek. D. kon het incident onverlet laten en niemand zou er over gekikt hebben,
want wie leest in Godsnaam toch de betogen van steller met hun ronk van woorden,
tenzij een half dozijn halfgare kwanten. Zo zegt immers D.? Daarom begrijp ik heus
niet waarom hij aan zijn vergissing nog verdere ruchtbaarheid wil geven. Maar zijn
wil geschiede.
Vooreerst gold het hier geen persoonlike aanval. Maar D. zocht natuurlik ‘een
dérivatif’ om de aandacht van zijn grove vergissing af te leiden en de zaak voor te
stellen als slijkpolemiek. Ik wacht naar de eerste letter uit mijn tekst, die mijn
zinspelingen op D's levenswandel bewijst. Instee wijselik te zwijgen en er bij een
volgende gelegenheid maar liever een handboek voor literatuurgeschiedenis bij op
te slaan, alvorens een oordeel uit te brengen, is D. zo onvoorzichtig ons nogmaals
het betrokken fragment uit zijn bespreking voor te schotelen. Ik ben hem erkentelijk
voor die dokumentatie, want kan dan meteen uitmaken hoe het met zijn inzicht in
casu expressionism gesteld is.
Volgens de formuleering van D. is gemeenschapskunst geboren als het publiek
rechtspringt om een ovatie te brengen met driekwart voor den auteur: Op deze breuk
3/4 is vooral de nadruk te leggen alhoewel men verzocht wordt er zich geen
waarachtige breuk bij te lachen.
D. heeft onmiskenbaar het supreme recht te pas en te onpas ‘expressonisme’ te
ontdekken, en van dit standpunt uit te veroordeelen wat substantieel expressionisties
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is. Als Kaiser dan voor zijn Hölle Weg Erde of Gas de formuul expressionism opeist
heeft hij natuurljk ongelijk, want de heer de Hous is geen betweter.
Volgens hem zijn er trouwens een heel stel soorten expressionism. De Macht der
Vrouw is expressionisties op zijn schoonst. Wat is expressionism op zijn lelikst?
Bevalt het je niet zus dan hebben we het ook nog zo.
De grote tegenstelling zit 'm echter in onze divergente opvattingen betreffend
techniek. Dan als D. techniek schering en inslag noemt, beschouw ik het als sekundair.
Ik zeg bij een tooneelwerk: of de zin van dat werk nou met hanepooten geschreven
wordt, dat heeft geen belang. Zie enkel de zin. Bij de heer de Hous moet de betekenis
mordicus in schoonschrift gesteld staan. Precies zo heb ik me de heer de Hous op
kunstkrities gebied voorgesteld: een kraaknet leraar in schoonschrift.
Maar ik heb me deerlik vergist, als ik dacht de techniek van D. te moeten
beschouwen als de rode draad in het weefsel van een stuk, de gebinten kortom, die
heel het bouwwerk schragen.
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Ik had een te hoge dunk van zijn opvattingen want hij geeft zelf toe dat zijn techniek
bestaat uit niets anders dan een systeem van middelen ‘om het publiek te vangen’,
een zeer diepe bepaling van ‘techniek’. Dus reeds hoger toonden wij dat de heer de
Hous van subtiele nuanceeringen houdt, hier heben we andermaal een bewijs. Immers,
als een stuk gaat om het publiek te boeien, dan moet ook de techniek ervan veranderen
harmonies met de wisselvalligheid van het publiek. Bij praktiese doorvoering zou
zulk procédé een gezellige janboel worden. Vóór het halen zegt de regisseur: geen
kat op de fauteuils maar het schellinkje zit gestampt. De jeune premier wordt verzocht
dialekt te praten. Verder is D. natuurlik zeer bescheiden wanneer hij het peil der
lokale kritiek gelijkstelt met de buitenlandse. D. heet de grootmeester der lokale
kleinkritiek. Bewonder die onrechtstreeksche lof aan eigen adres. Ik vind het evenwel
geen juiste schatting van de buitelandse kritiek. Betrekkelik gesproken kan ik geen
enkele kritieker aanhalen hier te lande die bijv. de vergeliking met Paul Souday en
Alfred Kerr doorstaat om twee buitenlanders van zeer diverse pluimage te noemen,
waarvan de kritiek zekerlik, absolttut gezien, nog betwistbaar is.
Te Antwerpen echter staan veel grote asters aan de tempel der kritiek, bijgevolg
volmaakte kritikasters. D. is uitzonderlik groot.
Voor D. is het een bespotting, van de kritiek een leidende rol te verwachten. Ik
noem dat juist de enige bestaansrechtvaardiging der kritiek.
Is zij niet kultuurhistories opgetuigd, dan late ze liever de inmenging op het stuk
van esthetiese vraagstukken in hun samenhang met wijsbegeerte, godsdienst en
samenleving achterwege.
Ze zal zich dan niet zo vol zelfverlochening moeten slachtofferen.
Want daar is de heer D. ongemeen vindingrijk waar hij de kritiek afhankelik maakt
van de waarde der kunstwerken. Is haar juiste bestaansreden echter niet precies de
afweging van deze waarde. D. beweert andersom. Het staat dus buitengewoon
schitterend met het hoog krities verantwoordelikheidsgevoel van D.
Nobele kritici, die zich zo onvermoeid aan prullaria gelegen laten. Ieder zoekt zijn
gading.
***
Het expressonisme is uitmodies, zegt D., want doodgelopen bij gebrek aan
belangstelling. Ziedaar dus de regulator van D's waardebepalers. Belangstelling. Het
zal volstaan belangstelling te zien om een werk levensvatbaar te heten. Waar het
meeste volk komt, bloeit de hoogste kunst. We zullen dit triestig inzicht redden, door
het voor te stellen als een tweedehandse variante op Sarcey's ‘Le public a toujours
raison’, dat heeft D. tegen de spotvogels toch deze beschermheilige. Het expressionism
is natuurlik alles behalve doodgelopen. Integendeel, het doormaakt eerst zijn prilste
wording. Dat D. er momentaan voor in vuur vloog om er daarna afstand van te doen,
bewijst kristalklaar zijn doordringen tot de kernkwestie van dit nieuwe esthetiese
verschijnsel. Allerminst natuurlik zocht het expressionsm naar een nieuwe techniek.
Het doorwoelde integendeel al de gebieden, waarop de nabloei van het naturalism
verstierf, om vergeesteliking als hoofdgebod te belijden. Invoer van bovenzinnelike
waarden, waar vroeger analytiese psychologie of geobserveerde werkelikheid
uitsluitelik als ‘bühnenfähig’ werden bestempeld. Alsmede de levenshouding van
den schrijver als enig kompas in de baaierd der verschijnselen.
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Daarom kan mij niet bekoren wat D. aangeeft als de verhouding van Bataille tot
zijn werk: zuiver stofkeus. Als opgaaf voor een schoolopstel kan ik zulks begrijpen,
maar zo heeft D. het jammer genoeg niet bedoeld en of Bataille zulks voor lief neemt,
kunnen we hem helaas niet vragen.
D. houdt veel van culinaire vergeljkingen. Lazen we reeds niet van hem: ‘zijn
debiet was als gedistingueerde kandijsuiker’. Ik begrijp dus patent dat hij mij voorstelt
als rollmops midden de pekel van Duitse stromingen. Tegen dit argument is helaas
niets in te brengen, maar D. zal wel gelijk hebben vermits hj met de waardebepaling
van Kaiser een schitterend proefstuk leverde van zijn beslagenheid omtrent Duitse
stromingen. Verder onthoudt D. zich veilig van alle criteria. Want:
Wie stoot geen tweemaal aan dezelfde toetssteen?
De heer D.
Victor J. BRUNCLAIR.
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Henry Van de Velde
GROOTMEESTER en apostel van de moderne beweging voor een nieuwen stijl in
bouw- en toegepaste kunsten, op wie zouden deze epitheten beter passen, dan op
hem die een zeker oogenblik er in gelukte, én door zijn ijverend theoretiseeren, én
door zijn eigenaardige scheppingen, een nieuw dekoratief vormgevoel te doen
opleven?
Zijn vorm hield wel geen stand, maar de revolutionnaire uitzichten ervan brachten
toch voor goed de toekomst van alle oude-stijlen-nabootsing in het gedrang. Dat van
de Velde den dekoratieven vorm, die zijn oereigen vondst mag heeten, verliet, schijnt
vreemd. 't Is echter vanzelfsprekend daar hij, met zijn door de ontwikkeling van den
nieuwen tijd ingegeven theorieën, bestendig meegroeide. Schijnbaar is hij wel een
meer dekoratief aangelegd kunstenaar - gevolg van zijn opleiding tot kunstschilder
- maar met in den grond zeer konstruktief bewustzijn.
Zoo is het mogelijk dat zijn woning te Ukkel en zijn eerste meubel: een boekenkast,
zoo konstruktief nuchter, stevig en degelijk zijn, terwijl bij de meubelen van Keller
& Reiner te Berlijn het konstruktieve aan het dekoratieve werd geofferd. Maar van
deze laatste af loopt een steeds stijgende ontwikkeling naar de Hall van het Folkwang
Museum te Hagen i. W. en eindelijk tot het machtige Werkbund-Theater te Keulen.
Het is een ontwikkeling, zooals géén ander modern kunstenaar ze heeft doorgemaakt.
Henry van de Velde wordt met de opeenvolging van zijn werken steeds machtiger,
steeds grooter en grootscher. Steeds méér beheerscht hij een konstruktieven vorm
die mooi is. Zijn theorieën over den eenvoudigen vorm als gevolg van moderne
levenseischen heeft hij verwezenlijkt zonder ooit dor of koud te worden. Het bloed
van het leven dezer laatste vijf en dertig jaren stroomt er met heftigen aderslag door.
Over dien man, Antwerpenaar, welke om ruimte voor zijn willend en strijdend
wezen naar Duitschland trok, naar zijn eigen zeggen wijl het 't meest
ge-amerikaniseerde land van Europa was, en die er een plaats veroverde onder de
drie of vier leidende kunstenaars, kwam de oorlog met veel van zijn jammer en
ongeluk... en hij verblijft thans in Nederland, waar hij een nieuwen werkkring vond.
Enkele woningen zijn uit zijn eerste scheppings-periode in ons land op één hand
te tellen, zijn ander werk is in Duitschland, waar, onder de gevolgen van den oorlog,
het belangrijk-
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ste: het Werkbund-Theater te Keulen, de afbraak werd prijs gegeven.
Het initiatief tot een tentoonstelling van zijn werk werd opgevat, en, dank zij
‘Kunst van Heden’, mogen we hopen het volgend jaar de verwezenlijking van dit
ontwerp te zien.
Maar is zulks voldoende voor de glorie van een man, van een groot en
wereldberoemd kunstenaar als van de Velde?
Antwerpen heeft de eer gehad aan dien eersten onder de baanbrekers van de
moderne toegepaste kunst het leven te hebben gegeven, Antwerpen heeft jegens den
machtigen kunstenaar, thans in het vol bezit van zijn rijk en veelzijdig talent, een
plicht waaraan de Stad der Kunsten zich niet kan onttrekken. Aan Henry van de
Velde moet zij een opdracht van hooge beteekenis geven: konservatorium, akademie
of bibliotheek, om slechts deze drie gebouwen te noemen waaraan de
wereldstad-in-wording een dringende behoefte heeft.
Dan zal de toekomst erkennen, dat hoewel laat, een groot kunstenaar toch nog in
de mogelijkheid werd gesteld zijn scheppend vermogen, ook in zijn moederstad tot
ontplooiïng te brengen.
Het zij zoo.
Vlaamsche Arbeid.
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De rit
Naverteld.
DAAR was een zadel verloren gegaan en al 't overige harnassuur van een opgetuigd
paard.
En dat kon de kolonel kwalijk bezuren: dat dit alles blijven liggen was op een
boogscheut van de legerplaats, waar het gros van de mannen hun pijp rookten in de
gepeinzen van die eerste beroerde dagen. 't Was een klein, vinnig mannetje, dat bij
't late seizoen weer last begon te krijgen van zijn jicht en in zijn buien van
opvliegendheid slechts door zijn aamborstigheid werd bedaard. Ik dacht wel dat hij
dien morgen in zijn asthma zitten bleef; wat hij raasde tegen den luitenant konden
wij natuurlijk niet hooren, maar zóó katterig had hij 't nooit gekend; zijn snor kreeg
wrongen naar alle windstreken en door het stampvoeten raakte zijn spoor vast in de
tralies van het hoenderhok. Dat was hoog komisch voor ons die 't afloerden, maar
de luitenant, die de vlaag meekreeg, stond erg onplezierig naar de verschrikte kippen
te kijken en kwam, na een deemoedig saluut, wijdbeenend op ons afgestapt.
Het zadel en de toomen en de nekriemen moesten worden bijgehaald en als één
gesp ontbrak, dan.... ja, wat er dan eigenlijk gebeuren ging wist hij niet te zeggen,
maar een frissche dag zou hij vast niet te beleven hebben.
Dat was toch maar een domme historie ook van dit paardentuig. Verbeeld u dat
wij op patrouille geweest waren. De tocht ging tot tegen Aerschot. Alles was glad
afgeloopen en tegen 't rijzen van de zon waren wij weer onder den rook van 't
kantonnement. Links van den weg lag het zware, rustige bosch en het rook zoo goed
naar hars en verstorven groen. Wij lieten de paarden wat uitblazen in een gemoedelijk
stapje en één van ons zong uit volle keel 't liedje van ‘à plein verre, mes bons amis’.
Juist wilden wij invallen met het refrein, toen er schoten vielen. De eerste vlaag ging
te hoog weg en wij hadden den tijd om naar de karabijn te grijpen en om te zien;
daar ritsten ze weer aan. Een paard viel. De schrille neusstem van den luitenant riep
ons toe ons weegs te rijden naar 't bivak en de duitschers ongemoeid te laten. Vlug
keek ik even om: een tiental uhlanen waren uit het bosch gekomen en hadden ons in
den rug genomen. Vlugger dan ik het vertellen
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kan waren wij terug in 't kantonnement, niet al te fier over 't plotse avontuur en elkaar
bekijkend.
Ja, dat was de oorzaak van de heele miserie; de ruiter was 't bosch ingeloopen en
waar die ergens belonden was, ben ik tot op den dag van heden nog niet aan de weet
geraakt. 't Paard was natuurlijk gebleven, met heel zijn tuig en riemwerk, en dat juist
had het humeur van den kolonel vergald, hem een vlaag van aamborstigheid bezorgd
en ons een nieuw karweitje op den hals geschoven.
Wat is een zadel in tijd van oorlog? Och, wat is een mensch in dezelfde
omstandigheden; een half pond pruimen is meer van tel in gewonen levenstijd dan
een menschenleven in een beschavingsoorlog. Niemand van ons begreep wat eigenlijk
het belang was van die verwaaide paardenboel; maar voor den kolonel was het
hoofdzaak geworden.
De verkenning was dus nul geweest, vermits zij te herbeginnen was. Wij moesten
primo het paardentuig weerbrengen, secundo terug tot in Aerschot patrouilleeren,
om te zien of de stad bezet was en welke regimenten er aangekomen waren.
Dat was heel gemakkelijk gezeid, maar om te zien welke soort van volk Aerschot
was binnengetrokken, moesten wij ze bij den neus hebben. De patrouille werd
versterkt met een drietal mannen en een paar brigadiers en de luitenant mocht weer
op zijn hoogen vos kruipen om het dansje te herbeginnen.
Ik zie ons daar nog altijd staan in den warmen morgen van Augustus, en allen die
't mee hebben gedaan staan zoo duidelijk afgeteekend midden de vele schimmen van
deze oorlogsdagen. De luitenant, hooghartig, aristocratisch maar met een hart van
zeem en suiker; hij was een zwijgzaam man, die door 't leven ging alsof de wereld
verkeerd draaide; de Luikerwaal, Auguste, beste kerel, die alle meiden dol miek met
zijn glunderoogen en zijn puntige snor; Jules, van Mechelen, die in 't leven enkel
respect had voor driedraad en muziekorgels; het paar roode, ronde boerenjongens
uit de platte Vlaanders, en Lowietje, van Audenaerde. Ach! wat leuke kerels allemaal
en flink op 't paard, flink op de danspartijtjes en 't gemoed licht als een lijster in de
bessen.
En ook de paarden. De luitenant had zijn eigen paard, een vos, die nooit moe werd,
geweldig hard van draf en nijdig op stal. En die stond daar zoo fier te kijken ónder
't koper en 't geelgedreven leêrwerk, net alsof dat hem persoonlijk toehoorde. Als hij
de kans klaar zag, legde hij de ooren in den nek en beet nijdig naar 't klein baaitje
van Auguste. Allemaal zie ik ze voor mij staan, in de frissche huivering van den
morgen. Hoe op de gebitten het groene kwijl lag van haastig geknauwde gras, en hoe
't zweet en 't stof geklodderd lag op hun buiken. Want ook voor hen waren 't lastige
dagen geweest en de wei-
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nige uren die werden uitgespaard op ritten, kwamen niet altijd aan hun onderhoud
ten goede. Deze weinige oorlogsdagen hadden hun weldoorvoede balg afgemagerd,
- heen was de tijd van de zes kilos haver zonder werk; maar ze keken kraniger en
hun afgemagerde flanken getuigden van de lange ritten.
Zoo reden we aan. God, wat was dat een heerlijke tocht, op die lange grijze
steenweg, die bezonken lag midden de zware bosschen. En geen wind die roerde,
geen schot dat viel, niet eens het doffe gerol van 't kanon, dat de nevel deed sidderen
in de diepten. Waar de lichte beroerdheid over den nieuwen, onzekeren tocht de
mannen in den beginne zwijgzaam liet voortrijden, joeg de eerste kalme draftijd het
bloed vlugger op en weldra zette Auguste zijn geliefdkoosd liedje in. 't Was altijd
hij die zong in de bende; de drie, vier andere walen hadden evenmin stem als een
kikvorsch en de vlamingen kenden alleen de lijmerige liedjes die hun op den trekzak
waren voorgespeeld en daarin zat de ritme niet van de tocht.
Al spoedig waren wij bij de plaats waar dit miserabele schot gevallen was. De
kleine rouaan lag er nog; 't had nog al de edelheid van zijn schoone maaksel; noch
waren de beenen niet gerokken, noch de balg gezwollen. De oogen keken verglaasd.
Toen zwegen allen, want het was een trouwe kameraad geweest. De vos van den
luitenant schrok en kantelde bijna over in de droge gracht. Maar geen steeg af en de
laatste groet was een schuine oogslag in 't voorbijrijden.
't Zadelwerk was weg. De luitenant schokschouderde en zei geen woord. Dat was
zijn gewoonte. Al viel gansch de we reld aan stukken rondom hem, hij zou geen vin
hebben verroerd maar voortgereden met zijn gezicht van spreek-me-niet-aan.
't Zicht van het doode paard had de luidruchtigheid gedempt. We reden met
schaarsche woorden langs de bosschages en menigeen spiedde de zoomen van den
weg af. Dat was nog de oorlog zooals wij hem kenden uit de boeken, de oorlog met
hinderlagen en patrouille-gevechten en wondere avonturen. En daar lag een vreemde
bekoorlijkheid in, zoo door den bruinenden herfst te rijden in zijn eigen land, met
de verwachting aan iederen wegelkant lansen te zien rijzen of karabijnen
schootsgereed, en de paarden te zien hollen over de akkers, waarin het spoor nog lag
van de ploeg. Alles wat de dagen vulde was vol van de bekoring van het onverwachte;
de ongeregeldheid van maaltijden en rustpoozen, de onstandvastigheid van bivak,
de post die al meteen inkwam en de thuis liet zien als iets heel ver waar, spijts de
beroering van den tijd, de kachel steeds glom in vertrouwelijke uren en de hangklok
ongestoord de dagen aaneenschakelde naar eender maat. En de intochten in de dorpen
was hoogtij voor 't ruitersgemoed, want het stof dat een infan-
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terist het uitzicht geeft van een baanlooper is de glorie van den man te paard; dan
glimt zoo veel netter het leder van de rijbroeken en een frissche roos op 't blauwe
vest. Dan lachten de jonge meisjes in de opene deuren en 's avonds spoelde het bier
over de groene herbergtafels.
Daar was jong volk in de patrouille. Die schreven naar hun meisje en bekeken in
de eenzame oogenblikken een foto of droegen deze in een medaillon aan hun
horlogeketting. Maar die waren ook lustig in de roezige uren van rust in frissche
avondlijke dorpjes. De getrouwden - er waren er vier - keken ernstiger als de tocht
gewaagd was en peinsden dieper als er over de thuis gesproken werd. Maar in de
uitgelatene stonden, waarop al het wee werd naar buiten gezongen en de tijd vergeten
bij glas en spel, hadden allen éénzelfde gemoed; dan sloeg de jeugd naar boven, de
oorlog was ver en de stem van de kommernis bleef doof. Eisa! 't plezier van jonge
man te zijn en al de krachten van het leven te voelen golven door zijn polsen, als de
dag zijn licht huwt aan de verteedering van de schemeruren en de wind den reuk
aandrijft van het late groen en den versch geploegden grond.
*

**

Aerschot! Daar lag het voor ons, zoo rustig als het ooit weer tot het leven kwam in
de benedictie van de morgenzon. Wij hielden een oogenblik stil, blind voor die weelde
der oogen, doof voor 't duizendvoudig leven dat ons van alle einders tegemoet suisde.
Hier begon de harde taak en de kans, onze zending tot in de puntjes te vervullen
zonder over 't lijf gereden te worden was klein. De luitenant sloeg met de
behandschoende hand zijn vos over den nek, die reeds begon in 't zweet te komen
van verbeten hitsigheid. Toen rechtte hij zich in zijn volle lengte in de stijgbeugels,
kreeg zijn veldkijker voor 't gezicht en overkeek vluchtig de streek met zijn eenvoudig
gebaar van 't kan-me-niet-schelen.
We zouden de stad niet binnenrijden, dat was gekkenspel. Reeds waren bereden
patrouilles en zelfs voetvolk een heel eind verder doorgeschoven. Rond de stad rijden,
trachten iets te zien en best mogelijk onze huid ongedeerd te houden was alles wat
er te doen viel.
't Was met alle omzichtigheid van de wereld dat wij bezijden de stad, onder de
beschutting van het loover, een korte patrouille maakten. Waartoe lang rondgereden?
Wij wisten het der oogen uit, dat de vloed alle kanten gelijk oversloeg. In ons lag de
treurige zekerheid, dat wij den avond niet zouden doorbrengen bij al de kameraden
die dezen morgen met ons gelegerd hadden in 't roode pachthof aan den wegkant,
tusschen hen
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en ons lag reeds de vloed paarden en voetvolk die langs drie wegen gelijk naar Leuven
afzakte.
Het was een treurige bezigheid. De frissche stemming van het oprijden was voorbij;
daar was een gevoel van nederlaag over ons gekomen. Wij zakten langzaam terug
naar de groote baan.
Voorzichtig! De opgestokene hand van den luitenant gebood halt. Hij keek
behoedzaam, een beetje naar voren gebogen, de verte in welke wij inrijden moesten.
Daarna bleef hij een poosje zitten, zoo stil alsof hij sliep.
De Duitschers waren ons voor geweest. Heel de groote baan lag reeds vol troepen.
Wij stonden gedromd rondom den luitenant. Het was alsof heel de wereld vol
ongewone stilte was gekomen. Eén van de paarden hinnikte zacht, bijna klagend en
het was wel alsof men het uren in de ronde hooren moest.
‘Ça y est’, zei de luitenant.
Hij keek ons één voor één aan. Nog nooit had hij zoo gekeken. Men kan zoo jaren
en jaren met een mensch leven zonder maar een glimp van zijn binnenste te zien,
met hem kijven en drinken, zingen en plezier maken en toch eeuwigheden ver staan
van zijn ziel. Tot er één oogenblik is dat een woord, een licht in de oogen, een
handdruk alles uitlegt wat er gedurende die vele jaren in hem is omgegaan.
Dat was zoo met den luitenant. Niemand van ons kende hem. Wij wisten dat hij
rijk was, dat hij de andere officieren bekeek net als een bezoeker van den Dierentuin
in de kooien kijkt. Tegen de mannen zei hij het strikt noodige; hij was niet slecht,
maar ook niet hartelijk. Zooiets als een slaapwandelaar met een uniform aan.
Maar zooals die man ons nu bekeek! Daar lagen woorden van kameraadschap in
zijn oogen. Die keken nu vrank, die keken nu zoo in ons hart. Die zeiden ons: ‘Kerels,
het doet mij leed om u. Gij zijt jonge, knappe mannen; voor u is er misschien nog
zooveel goeds in het leven. Arme kameraden!’
Hij pinkte eens, rechtte zich op zijn paard alsof hij wakker werd. Het was voorbij.
Hij keek weer voor zich uit alsof het hem allemaal niet kon schelen, lag een tijdje te
zoeken op zijn kaart; liet ons in 't gelid komen en zei, even klankloos alsof hij theorie
gaf: ‘En avant’.
*

**

Hebt gij ooit gestaan in de duisternis, luisterend naar iets, angstig? Gij hoort niets
dan het geklop van het bloed in uw slapen en het getik van uw horloge en dit gerucht
schijnt u zóó luid dat het alle andere gerucht overstemmen moet.
Wij draafden over den mullen wegel. Dof, en met een
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zacht gekners van zand, gingen de hoeven erover heen. Een zadel dat niet sluitend
genoeg aan den buik was geriemd klokte telkens als de opgaande schok de beenen
van den ruiter van den balg hieven. Ik zie nog voor mij dien enkelen minuut; ik zie
nog den rug van hem die vóór mij reed: de karabijn flitste, de schoft van zijn paard
walmde van het zweet. Het dier sloeg zijn twee achterijzers geregeld tegen elkaar.
Dit was een krijschend geluid als van gebarsten ijzer waarop men slaat met een kei.
Wij spraken niet; wij draafden zonder wil, zonder te weten hoe of waar. Maar
plots klonken de eerste hoeven op de steenen van de baan; dat was in een tempo van
galop, een ophitsende schoone klank. Dat bracht de vaart over heel de patrouille en
de baan helmde van de felle slagen.
De tijd om uw hand om te draaien en 't was gedaan. Wij waren terug in 't beboschte
land; achter ons kwam een verward gerucht nagejaagd. Onze galop ging schoon
voorwaarts, de dronken wellust van dien frisschen ritme kwam over ons. De wind
floot langs ons gezicht, zon op den loop van de karabijnen, reuk van groen, aarde en
verhitte paarden. Het was alsof wij heel de wereld zóó met één trok hadden kunnen
omver loopen.
Wie het genot van den angst niet heeft gekend, zal nooit kunnen beseffen hoe rijk
de vreugde van dien rit in mijn leven is bijgebleven. Nooit sedertdien heb ik dat zoo
diep in mij gevoeld; dat was alsof ik in één ademtocht al de koelte uit de bronnen en
al den gloed van een reusachtig vuur zoog. Later heb ik ook nog uren gekend van
verschrikking, van beestig onderwerpen aan het slijk, waarin de obussen hun gesis
kwam dooven om los te knallen. Maar dat was anders; dit hier was geen verschrikking,
machteloos ondergaan, blind, doof. Op het front was het de indruk van een zwaren
klomp die langzaam op uw hoofd neerkomt; het gevoel van iemand die ligt
vastgebonden op de spoorlijn en den trein hoort naderen die over hem zal donderen.
Dit hier was een schoone kans; wij waren opgetild in die klare, gonzende lucht van
den zomerdag.
De galop stierf uit. Wij keken elkaar aan. Daar was er geen of zijn oogen
schitterden. De handen klopten streelend over den nek van de paarden. Auguste stak
een sigaret op. De droom was voorbij.
*

**

Wij hielden ons schuil in het bosch. Het scheen ons dat wij in de verte een aanhoudend
gerol hoorden; soms ook was het alsof er gezongen werd. En toen de avond begon
te vallen, viel een groote weemoed en een groote eenzaamheid over ons.
Wij dachten aan de kameraden, meer aan de kameraden
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dan aan thuis. Thans moesten de Duitschers reeds lang voorbij de hoeve zijn getrokken
waar wij 's morgens nog kampeerden. Zij lag daar nu, met haar rood dak en haar
lage, groene haag. De brave menschen zaten nu in de keuken waar de klok tikte in
haar lange houten kas. Misschien lagen er nu van de mannen die wij op de baan
voorbij gereden waren, op het stroo dat wij 's nachts nog hadden beslapen.
Ik heb daar veel aan gedacht dien avond. Een mensch kan zoo almeteens gehecht
zijn aan een plaats; eerst later weet hij het. En naderhand, toen de schuren en stallen
in 't oneindige hun reuk van beslapenheid in het frontleven hadden gebracht, heb ik
nog dikwijls teruggedacht aan die hoeve.
Dit was een treurige avond. Wij voelden een bedreiging rondom ons hangen. Het
was alsof al de wegen rondom het bosch vol lagen met mannen die speciaal op ons
wachtten. Twee mannen waren vooruit gegaan om de streek te verkennen. De paarden
stonden rondom ons; het geklets van hun lippen vroeg naar water. Dit hadden wij
niet. En als soms één van de dieren de lucht van het bosch insnoof en hinnikte,
trachtend en verlangend, was het ons of een heel leger, op dit signaal, op ons zou
losstormen.
Eindelijk waren de twee mannen terug. Zij waren buitengewoon vroolijk; hun
adem rook naar jenever en reeds voor zij bij ons waren was de fijne reuk van sigaren
tot ons door gedrongen. Zij waren in een afgelegen gehucht terecht gekomen en
waren een groote brouwerij binnen gegaan. Duitschers lagen er nog niet, die trokken
langs de groote wegen op Leuven af en 't zou er vannacht wel veilig zijn.
De brouwer stond met bezorgd gezicht in zijn poort. Het gekletter van de hoeven
had een paar deuren doen opengaan; een wijf, wijd uitgestruikt, een paar half
opgeschoten jongens en een krom ventje kwamen aangetrappeld. Die moesten weten
hoe 't stond met den oorlog, van waar wij afkomstig waren en hoe lang 't nog wel
zou duren. August had het pootige wijf reeds een vloed van medelijdende woorden
ontlokt; 't mensch verstond hem niet en dat deed haar nerveus roepen: ‘En zeggen
dat die dutsen zoo in een wildvreemd land zijn’.
De poort ging met een bons dicht achter onzen rug. De luitenant stond een poos
te spreken met den brouwer, haalde de schouders op en kwam bij ons. De man was
bang dat onze aanwezigheid onheil over zijn huis zou brengen. Toch was hij zoo
vriendelijk als 't zijn schrik hem toeliet. Gaf ons eten, liet ons drinken ‘à volonté’
van zijn bier en wenschte ons goeden nacht.
Goeden nacht.
Wij lagen op een zoldering boven de paarden. Het rook er goed naar hooi en de
warmte van den stal kwam door de
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reten omhoog gekropen. Nooit heb ik den nacht zoo stil over mij weten hangen.
Onder ons was het alsof er een klein eilandje van gerucht was midden die eindelooze,
zware, donkere stilte. Dit waren de paarden die aan hun ketens rukten, snoven, het
luidruchtige werk van de spijsvertering ondergingen. Wij lagen te fluisteren, wij
dorsten het haast niet aan luide te spreken. Het scheen ons toe alsof wij niet langer
in ons eigen land waren.
De klok van een kerk sloeg twaalf. Ik telde de slagen, ik moest ze tellen. En ik
geloof dat al mijn kameraden met mij meêtelden, want allen zwegen terwijl de klok
sloeg. Toen de stilte den laatsten galm terug had overdekt, zei Jules van Mechelen:
- Twaalf uren. Wéér een dag dichter tot de vreê.
De vreê! Die werd nu platgeloopen onder de wielen van de Duitsche kanons op
de baan naar Leuven. Maar lang kon de oorlog toch niet duren. Wij lagen daar met
het gevoel van onoverwinbare machteloosheid, zooals iemand die te midden van een
overstrooming op een schelf zit en de vloed ziet stijgen. Voor ons was het alsof die
grijze golf naar het Westen rolde, alles omspoelend.
- 't Is verloren gevochten, zei er een.
Menschen die zitten zooals wij daar zaten, konden niet anders spreken.
Die dag was voorbij. Het was haast niet te gelooven dat onze kameraden nu ver
van ons bivakkeerden en dat daartusschen het onoverkomelijke lag van een heele
legermacht.
Ik kroop recht en ging kijken door een glazen dakpan. Het was lichte maneschijn.
Die lag als een mist over het bosch. En ik voelde hoe het een ontwijding was van
heel die schoone, groeiende, geurende aarde, wat de menschen nu aan 't verrichten
waren. Ik dacht aan thuis en aan den thuis van die vele jongens die in dezen nacht
sliepen in de schuren of oprukten in den maneschijn.
Het is niet goed voor een soldaat veel na te denken. Een soldaat die rechtdoor durft
denken houdt het niet uit. Ik probeerde boven alle redeneering het gevoel van het
onvermijdelijke te brengen.
Zoo sliep ik in.
*

**

De luitenant kwam ons heel in de vroegte wakker schudden. Aan een brigadier had
hij verteld dat er twee man tijdens den nacht waren uitgetrokken. Hij zelf vertelde 't
ons niet. Maar hij keek ons langer aan dan naar gewoonte.
Wanneer wij opzadelden deed het ons pijn aan 't hart de twee paarden van de
wegloopers te zien. Zij scharrelden onge-
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duldig en als wij uit den stal trokken, keken zij naar ons om. Ik dacht aan het zadel
en 't ander getuig, waarvoor de kolonel ons had uitgezonden. De luitenant gaf aan
elk van de dieren een klontje suiker en sloeg hen over den hals. Dat was het afscheid.
Een kort gekletter van hoeven over de steenen, daarna de stilte van een landweg,
- en daarna de vochtige, geurige rust van het bosch.
Wij wisten niet waarheen; de luitenant ook niet. Waarheen konden wij? Uren vóór
ons waren de Duitsche legers en lang zou het niet duren of de patrouilles hadden
alles afgezocht wat tusschen de groote wegen lag.
Het bosch scheen er ons geheimzinniger door. Over heel den morgen lag iets
onwaarschijnlijks. Van tijd tot tijd blikkerde een rood of een grijs-strooien dak door
de takken. Het was ons alsof wij op verkenning waren in een vreemd land en schoone
dingen ontdekten, die wij in ons eigen streek niet hadden gezien.
De rook ging op, traag en recht naar den hemel. Het was mij alsof ik voor de eerste
maal in mijn leven zag hoe glorieus het is, die blauwe rook te zien stijgen in den
doorschijnenden, klankloozen morgen. Want geen gerucht was er buiten het stappen
van de paarden. Alles verdofte in het bosch alsof het geluid tegen een vloeren wand
kaatste. Het gevleugel van een opgeschrikten vogel scheen ons toe als een golf van
gerucht die aanstonds weer liggen ging in dit effen, donkere meer van stilte.
- Nom de......
Ik keek eens naar Auguste, den Luikenaar. Achter hem, veraf aan een bocht van
den weg staken lansen uit; paarden stapten behoedzaam op ons spoor. Ik riep den
luitenant aan; de patrouille stond stil.
- Uhlanen, zei de luitenant.
Met de hand op de karabijn stonden wij in afwachting. Vlug hadden de paarden
zich achter elkaar geschikt en de luitenant stond naast de rij op zijn hoogen,
trappelenden vos. Maar de aanval kwam niet. Ook de uhlanen stonden stil, geen schot
viel en de stilte van het bosch was lastig om dragen geworden.
Wij reden voort, in draf. De uhlanen reden ons na op afstand. Een ‘Nom de.....’
van Auguste verwittigde ons dat zij nog altijd daar waren. Als wij stonden bleven
zij staan; zij reden als wij reden. Zoo werd het middag.
En toen wij afstegen waren er geen uhlanen meer te zien.
De mannen bespraken druk het voorval. Jules van Mechelen meende dat zij een
heel legerkorps waren gaan verwittigen om het bosch te omsingelen en ons daarna
uit te moorden. August sprak een kleuriger maar nog dwazer taal. Wij aten een beetje
en iedereen bleef op den uitkijk liggen.
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Het was een eenig plaatsje dat wij hadden uitgekozen. Een donkere vlek vol klein
hout. Geen mensch die er op een afstandje voorbijging kon vermoeden dat daar een
heele patrouille lag, met man en paard. Maar eenzaam, met die zware eenzaamheid
welke over menschen komt voor wie de stilte vol dreigementen is.
Ik kreeg mieren in mijn knieën; daar zoo een heelen dag liggen was mij te sterk.
Naast mij lag een goeie, ronde Waaslander zijn pijp te roken; een mensch zonder
een cent temperament. Die lag daar net alsof 't niet anders gold dan een zomerschen
dag in een boomgaard door te brengen met het gezicht naar de lucht. Soms zuchtte
hij eens om te zeggen: ‘Dien oorlog zou niet mogen bestaan’. Die koeachtige
gelatenheid maakte mij zenuwachtig.
Ik ging tot bij den luitenant. Die rookte onophoudend sigaretten, op en neer loopend,
de rijzweep tegen zijn hakken kletsend. Hij knikte eens als hij mij zag.
Of ik eens mocht rondloopen met een kameraad? 't Kon dienst doen als verkenning
en kalmeerde de zenuwen.
Hem was 't allemaal goed, hoewel er niet veel meer te verkennen was. Hij teekende
een kring met zijn rijzweep om te zeggen: ‘hier zitten wij in’. Maar toen ik wegging
verdween van zijn gezicht die verveelde, onverschillige uitdrukking; hij gaf mij de
hand, kloek en hartelijk en zei: ‘Au revoir’.
Dit was alles - en dit was het laatste wat ik van hem hoorde.
***
En nu gaat het vlug.
Jules van Mechelen en ik lagen vanuit het struikgewas naar een kleine hoeve te
kijken. Die had reeds een bezetting gekregen. Twee, drie duitschers liepen er rond
in hun hemdsmouwen. Zij sjouwden met stroo en emmers water. Een lange, magere
slungel stond zich uit te rekken in het deurgat.
Na een korte drukte werd er alles rustig. Waarschijnlijk zaten zij te eten.
En toen kwam een boerenmeisje buiten: zij keek rond alsof zij iets zocht. Ons
docht dat zij ons bemerkt had. Ik heb naderhand aan die kinderachtige gedachte
gepeinsd, die ons bloed toch zoo plots naar het hoofd had gejaagd.
Wij lagen allebei doodstil. Een mooie, fleurige meid was het, met dien zwierigen
bouw, krachtig en lenig, welke de schoone boerendochters zoo graag laten gelden.
Zij keek naar het bosch; het was ons alsof wij teeken moesten doen. Het vraagt zoo'n
heerschappij onzer zenuwen als iemand aanhoudend kijkt naar de plaats waar gij
gedoken zit.
Hoe lang wij daar lagen weet ik niet, want alles wordt
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onduidelijk sedert dit oogenblik. De meid schrok almeteen op: een paar doffe schoten
klonken in het hart van het bosch. De angst hield ons een poos neergeslagen.
- 't Is bij ons, zei Juul.
Wij hebben geen woord meer tegen elkaar gezeid tot wij kruipend en bukkend aan
het kampement kwamen. De grond was omgewoeld: de vos van den luitenant lag
klagelijk te hinniken. Daar liep bloed uit zijn bek en over zijn borst. Ik zie nog heel
duidelijk hoe een cigarettendoosje en zilverpapier op den grond lagen.
Dit is het einde.
Want toen wij 's nachts een burgerpak hadden gekregen en langs den sukkelweg
bij het leger terugkwamen, begon het leven van slijk en vloeken, van bezorgdheid
om soep en solde, onder de leugen van elken dag.
Een rit zooals deze heb ik nooit meer meêgemaakt.
Filip de Pillecyn.

Archaïese Pastorale
TER kerk ging
de kleine jonkvrouw
in haar linkerhand draagt zij
voor de kleinsten suiker en zoethout
in haar rechter haar hart
roza suikergoed
voor Onze Lieve Vrouw
en heel wit
kaarswit
zo is zij
simpele zang
in haar oranje franjeskleed
het blauwe lint is blauw toch
Blauw

Paul van Ostayen.
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Gedrang (Vervolg.)
Vierde bedrijf.
(Heuveltop. Op achtergrond-midden een lantaarn, waarvan het groen gas een fletskleurige,
maar uitgesneden lichtkegel werpt daarrond. Algehele duisternis. Van uit dit centrum lopen
twee wegen opwaarts, en vormen weerszijden een dwarsplan vooraan op 't toneel, zodat de
achtergrond met lantaarn in de diepte schijnt te liggen. Het fonddoek zal straks bij daglicht
een lage horizonlijn tonen, waarop een kreupel miniatuurtorentje en geboomte zichtbaar zijn.
De toneelschikking is er op aangelegd, onder het achterplan de indruk van een dal te wekken.
Voor en middenplan vormen een helling naar de top. De middengeul is frisgroen gazon. Links
een zandsteenblank gebouw: abdij. De weg erheen is bezoomd met bomen, die hun peiselike
schaduwkruinen over de abdij neigen. Rechts: sanatorium. De weg erheen zigzagt tussen
groezelig gewas, ziek, verschrompeld plantsoen. Het gesticht is in baksteenbouw, hier en daar
bemost. Van de abdij daarover gaat een monumentale wijding uit. De struktuur van het
sanatorium is barok gehouden. Vensters en deuren zijn wanvormig aangebracht, met kontrastale
kleurvlakken beworpen. Bij het gordijnhalen is dus enkel de lichtsching driehoekvormig
zichtbaar op de tweesprong der wegen. In het schijnsel staan Gunnar en Ottokar, beide
opgetuigd als bergbeklimmers: slobkousen, jas met band in de lenden, schillerkraag, tes en
stok.)

Tafereel I.
Gunnar - Ottokar.

OTTOKAR:

Hier breekt de weg
(hoorntoeten).

GUNNAR
(begeesterd):

Hoor de schal van de wonderhoren...
OTTOKAR:

Wij gingen voorbij aan het huis van de laatste lantaarn.
GUNNAR:

De wonderhoren.....
OTTOKAR:

't Is de weergalm van je eigen stem. Jaag geen eko na in dit gebergte. De afgronden
zijn er diep. Geen sterveling heeft hier de voet gezet. Elders vind je nog een gasterij
om je te spijzigen....
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GUNNAR:

De waard is uitgetrokken. Aan het huis bij de baan is de wijnstok verdord. In het hart
van allen die de wagenis aangingen hierheen, vroet en woeste zwerverstrek. Zij zijn
uitgegaan als Nemrods in het heilige woud, gelokt door de schal van de
wonderhoren....
(herhaald hoorntoeten)

. Die de hoorn steekt geeft het sein voor opgang.
OTTOKAR:

Of voor het laatste oordeel....
GUNNAR:

O vuurvizioen. De daemon der vernieling deed zijn ronde. Het rilde riet op zijn weg
sneed hij uit tot geeselroeden voor de laten. De mens had machten boven en rond
hem verwonnen en bij de hoogste zegepraal stond hij als lijfeigen gekneveld van
eigen drift en machtsbegeren. Het zwaard in zijn hand was tweesnijdig. De dwang
van hoger is gekeerd maar Prometheusketenen kneuzen zijn ontvleesde pols. O gek
geweld. Wat gij verwerft is brood....
OTTOKAR:

Geen is ons gevolgd.
GUNNAR:

Velen liggen langs de weg ontzield. De heugenis van hun uittocht blijft me bij. Achter
hen stond het land in lichtelaaie, maar zij togen na een helletocht het hoogland in
waar men uitkijk heeft over de hele wereld. Hoevelen zijn niet van de baanboog
afgedwaald voor het geschater der woudnimfen of toen de wind met een rilling hun
lier doorliep.
OTTOKAR:

Ik ben moe. Die landloperij heeft mijn kracht gebroken. Ik zal het nooit tot globetrotter
brengen. Alleen maar ter plaats trappelen.... en in modder wie weet....
GUNNAR:

Openbaring komt over ons....
(de horizonlijn licht mat op)

Zie, het licht legt reeds een gulden lach op alle kimmen.....
(De kim vervloeit in licht, dat van abdij en sanatoriumtop neerwaarts gans het toneel verovert.)

GUNNAR:

Na de barre rotsweg, dit blank gebouw. Op de helling liggen blonde vredevelden en
wijd beneden, de wereld die wacht op ons Sinaïgebod.
OTTOKAR:
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Mozes had een dubbele tong. Wij het dubbele voorhoofd.
GUNNAR:

Mozes deed voor de dorstigen lafenis stromen uit de rots.
OTTOKAR:

De warme stem van mijn vriend is zo ver.
(Bij deze laatste passus is Gunnar links naar abdij de weg opgewandeld en Ottokar rechts
naar sanatorium.)

Ik ben bang voor de blinde muur en het getralied raam. Binnen is alle vergezicht
afgesneden.
GUNNAR:

Aan een offerberg is zij verscheiden maar zij werd de reinste aller hemelingen. Haar
bruidsluier is de regen-
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boog. Boven de halfronden die haar borst zijn legt de maansikkel een stil sieraad en
Sirius tintelt nachtelik in haar sterresnoer.
OTTOKAR:

Siderius staat laag. Is dit de staat van waak of sluimer? Was de droomduider maar
hier. Waar ik ook zie, dit heksig huis, de dwaze varens, het hoge struikgewas.
GUNNAR:

Wat bloeit hier zoet een eglantier.... Ginds houdt een blauwe boomgaard de gewijde
wacht rond haar, Miriam, mijn beschermheilige van de tovergrot en over haar
onmetelik is de zone van azuur. Schepper die mij hoort, leg een stukje van die trans
in ieder mensenoog, dan zijn de wolken weg.
OTTOKAR
(heftig bewogen):

Zo wijd het oog reikt ligt een woestenij. Een grillige slingerstroom ginds vliet vaal.
Al zandgrond zonder zaad. Het huis van de laatste lantaarn was een hoekomdraai
naar een grensgebied nooit overschreden....
GUNNAR:

De wilde weg die ik ging klom uit een grauwe groeve. Daar ligt nu vriendelik een
vallei. Op deze berg moet God staan, als zijn horen van overvloed doorheen de gang
der getijden mannaregen uitstort voor de grote oogst....
OTTOKAR:

Nooit is de mist over gindse meersen opgeklaard
(Klok die men in het dal hoort echoeren).

GUNNAR:

De kristalklok is een vinger Gods die aanstoot op de hemelrand en aanmaant tot
gebed.
(neigt het hoofd.)

Heer, Uw zonnezegen.
OTTOKAR:

Deze staf werd gesneden uit een rozelaar in bloei. Aan de knoestige stam is de bloem
gerot.
(De staf ontvalt hem.)

Tafereel II.
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Gunnar - Ottokar - Nr 109.

109
(achter de schermen, terwijl zijn hoofd even boven de wegrand bij lantaarn opduikt, melodramaties
terwijl zijn blik afwezig op een denkbeeldig punt gevestigd blijft):

Wie rijdt er zo laat door nacht en door wind?
(tranerig)

Het is een brulaap op een damesfiets
(komt nader. Met koket handgebaar)

Morgen.
OTTOKAR:

Wie ben je?
109
(op kommandotoon):

Hoeft u niet te vragen
(neerslachtig)

ik weet het niet.
OTTOKAR:

Kan je me dan zeggen waar ik ben?
109
(met overtuiging):

Overal.
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OTTOKAR:

Je maakt gekheid.
109
(barst in een zenuwlach uit):

Hij zeit het ook. Gek, gek. Ze beweren het allemaal. En hoe wonder dat ik van hen
net hetzelfde denk. Heel de wereld is een krankzinnige janboel, een narrenparade.
(luguber)

Ik ben de eenige wijsgeer op deze planeet
(gelaten)

ze hebben me opgesloten.
OTTOKAR
(ontsteld terzij):

Zot.....
109:

Dan is er een meneer gekomen met brilranden als cirkushoepels. Teut-teut zei August
en zijn gezicht was zoo wit als een lijkdoek. Hij hield een vlammetje voor mijn oogen.
Fffffft. Ik heb het uitgeblazen. Simptoom I zei die meneer. Toen moest ik lachen,
lachen met zo'n stommiteit en om zich te vreken liet hij me wegvoeren.
(meewarig)

Dat was niet mooi van hem. Als een koning zat ik in mijn karretje. Aan een grote
blinde muur hielden we stil en
(dof)

en ik weet niets meer. Af en toe komt er een fakkeltocht voorbij en ik duizel bij de
dwaze dans van de toorts. Maar de muur wilde niet wijken. Kon ik mijn mantel maar
voortnaaien.
OTTOKAR:

Een mantel?
109
(met bewondering):

van hermelijn. God heeft de bergtoppen vol sneeuw gelegd. Die sneeuw zal ik aan
mekaar naaien tot een smettelooze mantel om naar de hemel te reizen. Ach, amper
heb ik de sneeuw betast of de naald prikt in mijn vingers. Dat doet zoo'n pijn
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(plots)

Kan je buikspreken?
(schudt met het onderlijf rythmies over en weer om klank te krijgen.)

Tafereel III.
Gunnar - Ottokar - 109 - 2 wakers - 241 en 57.

WAKER I:

Kijk, 109 staat te sappelen. Heerejee was me dat een klopjacht. Ziezo nou is het
driemanschapje weer saam. Hé, een toerist. Morgen meneer. Op doorreis? Veel
vermaak gehad met onze patient?
OTTOKAR:

Hij is lang niet zo malloot als jullie denkt.
WAKER II:

Nee, 't is een phenix. Raaskalt dingen zonder kop noch staart. Na, dat recht heeft ie.
Kasueel gek waarde heer. Maar zachtmoedig is ie toch. Niet zoals deze rekel. Als
die z'n kuur krijgt, dan motten we z'n knoken effen strelen of hem in de ijzers klinken.
U mag me gelooven: in een dwangbuis beweegt hij zich even elegant als in
zondagkleren. Niewaar, kameraad?
(241 lacht onnoozel)

Hij heeft een van onze konfraters de ribben gebroken. En de vent had waarachtig
geen kiekenborst.
OTTOKAR:

In z'n delirium?
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WAKER I:

't Is een epilepticus met vleugjes waanzin tussendoor. Maar meen nou niet dat ie er
een ruggegraat verweking bij opdeed. Als ie je te snappen krijgt en zijn bicepsen laat
werken: herkules in persoon.
(Een zonnestraal valt van abdijtop obliek over het toneel.)

241
(met verre stem, angstig):

Ay, daar is ie weer....
OTTOKAR:

Wie dan toch?
WAKER II
(tot Ottokar):

Ssssssst. Verrek, 't is al te laat.
241:

De zwarte boze man....
OTTOKAR:

Een hallucinatie? Is ie door de maan bereden?
WAKER II:

Sssssst, zijn schaduw!
241:

Overal waar ik ga, gaat ie mee. In alles doet ie me na. Als ik hem wil ontwijken staat
hij weer voor me. Zijn gelaat is van zwarte inkt, zijn benen zijn stelten, zijn armen
molenwieken. Daar is ie weer....
(springt terzij)

Hop.
(springt)

weg! weg!
(hij slaat)

Ay, hij slaat terug.
WAKER I
(geeft 241 een opneuker):
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Geen grimmassen hé!
(tot waker II)

Hou de boeien klaar.
(tot 241)

Kom kameraad, maak halvedraai, dan is de zwarte man weg.
241
(maakt halvedraai, lacht stupied):

Hèhèhèhèhè, nou is ie beetgenomen. Hèhèhèhèhè. Nou ben ik hem te plat geweest.
(kinderlik)

Nou ga ik verstoppertje spelen, dan zal ie me nooit meer vinden. Waar kan ik me
wegsteken?
(plots)

Ah, in een vingerhoed
(blikt schuw om. Met een schreeuw)

Daar is ie weer. Weg, weg, weg
springt over en weer, slaat wild in 't rond. Zijn uitzinnigheid gaat crescendo.)

Ik zal hem wurgen.
(neemt zijn aanloop, springt als een dier vooruit op den grond, waar hij blijft rondwentelen,
in kamp met zijn denkbeeldige partner. Eindelijk overmeesteren de wakers hem.)

WAKER II:

Nou is het ergste voorbij. Gewoonlijk begint het met de wijtsdans, om te eindigen
met de waanzinnigste bokkesprongen.
OTTOKAR:

Wat die man wil bereiken is een heldendaad. We zouden zijn voorbeeld moeten
volgen. Over je schaduw springen. Als de mens dit kan, laadt hij de paradijsvloek
van zich af.
WAKER I
(wisselt met zijn maat een ontstelde blik. Dan tikt hij even op zijn voorhoofd om te beduiden dat
Ottokar een halve gare is).

WAKER II
(duidt op 241):
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Het schuim staat nog op zijn mond....
241
(rauw, met een ratel in de keel):

De zwarte boze man....
OTTOKAR:

Wie gelooft er dat we tot het blanke ras behoren? Gekkernij. Elke withuid draagt
overal een neger met zich mee. Zedeprekers en utopisten willen dat moriaantje

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

173
witwassen. De ware helden lopen tot hem in, om hem neer te slaan. Dat is onze grote
strijd. De strijd zonder wattehandschoenen, de gigantiese schaduwboks, waarvan de
rounds ontelbaar zijn en aldoor herbeginnen, geslacht na geslacht.
(Waker I wisselt met zijn maat dezelfde vrijmetselaartekens, en tikt weer op zijn voorhoofd.
Ditmaal knikt Waker II bevestigend.)

WAKER I
(tot derde gek, die zich afzijdig hield met de rug naar publiek):

Blaaskensmaker, hierblijven hé
(151 draait zich om. Hij heeft een zeepschoteltje en een pijp bij)

Heeft ie waarachtig mijn nieuwe Goudapijp gegapt.
151
(takties):

Ik heb te hard geblazen. Hé, ik dacht dat me wangen gingen barsten.
(tot waker)

Kijk, hoe in dit blaasken alles mooier schittert dan daarbuiten. Kijk 'ns.
(vormt een zeepbel)

Wat heerlik. Daar, pak het nou.... Toe pak het nou
(241 grijpt, de zeepbel ontploft, ontgocheld).

Paf, 't is weer weg. Je handen zijn veel te ruw. Zachies aan mot je tasten, zachies
aan, dan zal je 't kunnen vasthouwen. Kijk, wat een waaier van kleuren. 't Is net een
pauwestaart. Als je dit kon vasthouwen zou ik zo gelukkig zijn. Tralalala. Kijk eens
hoe mooi. Zachies aan, zachies aan. Laat dat blaasken in je handpalm rusten als de
wereld op de hand van God.
(zeepbel springt)

Ach, het gaat zoals altijd. Paf, weg! Waarom maggen we'r enkel naar kijken. Waarom
maggen we 't nooit vasthouwen.
OTTOKAR:

Alles vloeit, zei Heraklitus.
WAKER I:

Maar hij praat wartaal.
WAKER II:
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Wat een zonderling.
OTTOKAR:

Geen groter wijzen dan deze dwazen.
WAKER II:

Ofwel houdt ie ons voor de mal en gekscheert ie zo maar.
OTTOKAR:

Van deze drie losgebroken gekken wil ik de broeder zijn. In een gekappitonneerde
cel kan je 't heelal herdromen, bandeloos, vrij.
WAKER I:

Nou snap ik er geen lor meer van.
WAKER II
(tot Ottokar):

Wie ben je?
OTTOKAR:

Iedereen.
WAKER I:

Kom, je hebt de koorts. Ga hier aan de overzij bij de broeders trappisten. Ze zullen
je goed onthalen.
OTTOKAR
(schamper):

Van sater tot pater, nee hoor. Het leeggelopen vat van Dionyses wordt een vat van
devotie. 't Blijft even hol.
WAKER II:

Daal dan terug in het dal....
OTTOKAR:

Van waar ik gekomen ben? Ik keer nooit weer waar ik eenmaal voorbijtrok.
WAKER I

Drommels, je hebt toch een thuis?
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OTTOKAR:

Ik ben een volgeling van het grote heir der daklozen. Zoals je me hier ziet ben ik
voor wie je me nemen wil. Maar in puris naturalibus ben ik de wandelende jood. Dat
is de grootste tragiek van onze tijd: Ahasverus en de woningnood. Daarom vraag ik
ootmoedig onderdak.
WAKER I:

U is wat overstuur. Ja de lucht is ijl. Dat verwart de zinnen.
WAKER II:

Er wonen herders in dit hoogland. Zij zijn herbergzaam.
OTTOKAR:

Ik zou een slechte hoeder zijn voor hun kudden. Nee, zo is het goed. Met het
gezelschap van dit trio zal ik het best stellen. Zij zijn mijn heilige drievuldigheid.
Toe wees barmhartig. Ik voel ze: alleen in dit huis kan ik intrek nemen.
WAKER I:

't Spijt me heus. Maar zolang je niet pozitief gek bent, kunnen we niets voor je doen.
OTTOKAR:

Zo?....
WAKER II:

Mesjogge moet je wezen. Stapel. Krachtens het reglement. Je bent alleen wat
overspannen.
OTTOKAR:

Goed. Mijn besluit is genomen.
WAKER I:

Ziejewel. Terug naar het dal.
OTTOKAR
(vertwijfeld, woest):

Dan zal ik inbreken.
WAKER II
(ontsteld):

Laat je pols eens voelen.
OTTOKAR:

Opgepast. Niet aanraken. Wil je de wereld doen beven? Mijn pols is de sismograaf
van alle sensaties, van alle sidderingen.... Deze hartslag is de kannonnade van alle
gevechtsfronten, de storm van losgelaten energie, de kramp van alle gevallen krijgers
in hun laatste reutel, de kwade koorts der moeders die de vrucht onvoldragen afdrijven
uit haar schoot, om van hun kroost de gesel af te wenden, die haar trof. Mijn pols,
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dat is het aambeeld van alle hoop, van alle ontvankelik betrachten, onder de plethamer
van het zwaarste lot......
WAKER I:

Hij is maanziek....
WAKER II:

Gauw wat, we hebben geen moment te verliezen.
WAKER I:

We zouden goed doen hem een ijsbad te geven.
OTTOKAR:

Ik ben de nazaat van een passieloos geslacht. Een ijsbad is helemaal onnodig. Geloof
me: bevroren vlees primo cartello.
WAKER II:

Nou is ie helemaal z'n kop kwijt.
OTTOKAR:

In de baaierd daaronder was ik de speelbal tussen doelpunten allerlei, en trof ik een
winning goal, dan bleef ik nog hangen in een net van tegenstrijdigheden.
WAKER I:

An z'n hemmetje te zien heb ik altijd gedacht dat ie voetballer was.
OTTOKAR:

Hier ook staat het Dante-motto boven het portaal:
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Laat alle hoop gij die hier binnentreedt. Maar ik heb het sleutelwoord gevonden:
Sesam open U. Door wilde wirwar is een berg van wonderen mij gegeven. Ik ben de
koningsnar in het land van waanzin.
WAKER II:

Een prachtexemplaar, man! De direkteur generaal zal niet weinig in zijn schik zijn
met zo'n vangst.
WAKER I:

Nou kan de arts van 't gesticht weer studeren.
OTTOKAR
(tot Gunnar aan de overzij):

Vriend hier naakt de stond van het volte face. Eet smakelik sprinkhanen als St. Jan.
Maar kom 's avonds na de rozenkrans af en toe aan 't venster. Misschien is tussen
ons het laatste woord nog niet gevallen.
GUNNAR
(stil):

Het ga je wel.
(de deur van sanatorium gaat open. De drie gekken treden binnen. De blaaskensmaker maakt
steeds zeepbellen.)

OTTOKAR
(die hen volgt, wendt zich om naar de wakers):

Draag vooral zorg de poort goed te grendelen.
(allen binnen. De deur sluit.)

Tafereel III.
Gunnar, daarna broeder.

GUNNAR:

Hier kan ik de losse bladeren, die mijn dagen zijn, uit de wind weer saamlezen en
bundelen tot een blij brevier....
(Broeder verschijnt aan de tweesprong en stijgt naar abdij.)
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GUNNAR:

Broeder, gij komt te laat.
BROEDER:

Het dal is vol verschrikking. Kwam de heiland weer, hij werd gekruisigd door zijn
eigen volgelingen. Niemand heeft van mijn santjesprenten gewild. Men heeft erom
gelachen, ze waren te onbeholpen werd gezegd. Maar de stortschalen van de St.
Pieterspenning wogen van het goud. In de kathedralen werd het misoffer gecelebreerd
in groot ornaat. Schennis der offerande. Ik trek me terug in mijn stille cel, om God
te loven en hem te smeeken dat ik arm mag blijven.
GUNNAR:

Laat me toetreden tot Uw broederorde.
BROEDER:

Wie bij ons aanklopt is welgekomen. Buiten is het broeiheet. Maar als de poort
opengaat ademt de koelte langs onze slapen.
(Hij haalt de bel over, die brons klinkt.)

Onze genoten zijn goed in God.
GUNNAR:

Ik zal bij hen een milde monnik zijn.
(als de poort opengaat)

Ontferm U mijner Maria, moeder van m'n mijmeringen, Ave, ave....
DOEK.
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Naspel.
(Doekopgaan. De lantaarn op achterplan is uitgedoofd, en helt gebroken naar rechts. Toneel
algeheel donker. De middengeul (het gazon) wemelt van lichtstippen in vale schijn, maar op
het achterplan ziet men de sterren in het uitspansel zeer hel der in de vriesnacht.)

GUNNAR
(aan venster links in pij. Het venster is binnenwaarts verlicht zoodat het naar buiten geen schijn
afwerpt en enkel Gunnars wezenstrekken overvloeit):

Zie de fosforessens der dwaallichten in de vallei.
OTTOKAR
(aan venster rechts, dat idem, maar groen verlicht is en zijn verkrampt profiel toont in transtoestand.
Enkel het mimenspel der akteurs is zichtbaar):

De faun bij het bosmeer slaat een uitgelaten lied op zijn schalmei. Lui is de loklach
der bacchanten bij de reidans maar rond haar slapen zijn de druiven droef. De nacht
is een weids feeënfeest.
GUNNAR:

Dwaallichten zijn de zwerverzielen van zoekers in het dal.
OTTOKAR:

Glimwormgloor in de wierbaard van vader Pan.
GUNNAR:

Eens de weifelschijn der dwaallichten tot een lichtkern gehard dan straalt het uit in
alle eeuwigheid.
OTTOKAR
(extaties):

Aan de polen van de wereldas ligt het zotte zenith. Maar in alomvatting over astrale
verten, over alle firmamenten rijst hoog het Noorderlicht....
(Orgel in abdij. Geprevel van monnikken.)

DOEK.

Januarie 1923.
Victor J. Brunclair.
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Kronieken
Nederlandsche letterkunde.
Hollandse dichters of de zichtbare wegen van de genitief.
Hendrik de Vries: Lofzangen; - Willem de Merode: Kwattrijnen; - Martin
Permys: Zomerland; - Ernst Groenevelt: Intermezzo's; - Jos. van Wely O.P.:
Vader, Onze Vader; - Johan Theunisz: Het klare dagen; - alle dichtbundels
bij de uitgeverij ‘de Gulden Ster’ te Amsterdam in 1923.
OM te beginnen: de ondertietel treft alleen de vier eerstgenoemde dichters, in de
volgorde zoals hierboven aangegeven, wat betekent dat Ernst Groenevelt lang niet
even positief deze zichtbare wegen betreedt dan de Vries. En dan nog is deze genitief
een parsprototo. Dit wil zeggen dat met genitief hier niet alleen en zelfs niet zo zeer
deze niet-omschreven koninklijke verbuigingsvorm is bedoeld dan wel de houding
waaruit zijn gebruik resulteert.
In tegenstelling met ‘de onzichtbare wegen van de Voorzienigheid’ noem ik de
wegen van de genitief zichtbaar. Inderdaad is het niet moeilik te ervaren uit welke
taalvoorstelling tans het gebruik van deze niet-omschreven genitief resulteert en wat
met dit gebruik werd bedoeld. Oorsprong en einde van de genitief zijn aldus zichtbaar.
Zij zijn zelfs doorzichtbaar zoals een slechte mom. (‘Daar gaat Piet’ roepen de
straatbengels; Piet echter is verkleed als marquis en draagt een mom.)
Op de vraag van Mr. Jourdain wat dan, van proza of poëzie, als het hoogste goed
te verkiezen zij, antwoordt zijn filosofie-professor - en in dit antwoord beeft niet een
ogenblik de aarzeling om het niet weten -: ‘Mr. Jourdain, poëzie is het hoogste goed’.
Op de vraag van een hedendaagse, nederlandse Mr. Jourdain welke dan van beide,
de niet-omschreven genitief of de andere - de schoonste zij, zal de filosofieprofessor
eveneens met de meest vaste stem verzekeren: ‘Mr. Jourdain de niet-omschreven
genitief is de schoonste, derhalve wordt hij ook door alle geniale dichters gebruikt’.
Van de eerste lokalisering uit is reeds de opvatting van de filosofie-professor
gemakkelik te doorzien: zichtbare wegen dus. Hij gelooft in de a-prioriese superioriteit
van de prosodiese volzin. Hij gelooft dus dat er in de woordkunst een a-prioriese
hierarchie bestaat. Terwijl hij in de waan verkeert dat hij over de alternatieve scherp
beslist, doet hij, op grond van zijn geloof in een uitwendige hierarchie, niet anders
dan het zich gemakkelik maken. Ten overstaan van deze hierarchiese superioriteit
van de prosodie dewelke hij grif en dankbaar aanneemt,
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wordt het vrije oordeel uitgeschakeld. Dit is trouwens iets naar zijn hartewens: in
deze een norm te weten even objektief als deze welke bestaat vals van echt porselein
te onderscheiden. In zulke norm geloven echter alleen de filosofieprofessoren van
‘le Bourgeois Gentilhomme’...
... en de vier eerstgenoemde hollandse dichters: de Vries, de Merode, Permys en
Groenevelt en dit geloof dan in deze orde naar de sterkte genuanceerd. Niet meer
dan als voorbeeld koos ik het gebruik van de niet-omschreven genitief. Uit welke
geestesgesteldheid resulteert dit gebruik? Uit een gemakkelik oplossen van een klein
onderdeel van het vraagstuk ‘woordkunst’ op grond van het erkennen ener
exterieur-bestaande hierarchie. De niet-omschreven genitief is plechtiger,
majestatieser, dus, meent men, in een woord dichterliker dan de omschrijving met
van. Deze genitief nu is slechts een voorbeeld van dit algemene dat deze dichters,
op grond van een denkbeeldige en buiten hun scheppingsdrang gelegen hierarchie,
door een valse plechtigheid het dichterlike trachten te bereiken. Hier echter komen
we tot een verderstrekkend gevolg dan dit bij de raadgever van Mr. Jourdain het
geval is, namelik dat niet bij het genieten, doch wel bij het scheppen het vrije oordeel
wordt uitgeschakeld ten gunste van - laat ons toegeven beproefde schoonheidstereotypen. Wat, indien we eens probeerden de rubriek ‘toegepaste
dichtkunst’ de wereld in te sturen?
Dit betrouwen in een buiten-af existerende norm van het fraaie woord is armoede
net zoals het verzekeren van de filosofieprofessor armoede is waar het getuigt dat
hij, als genieter, niet eigenmachtig de poëtiese schoonheid van proza weet te vinden,
doch dat hij zich houdt bij de scherpe en gemakkelike grenzen van een denkbeeldige
hierarchie. Het is armoede zoals de man, die bezitter van een auto, de beweging van
het gaan zou verleren, arm is. Omdat plechtigheid op zichzelf reeds ‘plechtig’ genoeg
is hoort bij haar, opdat zij schoon weze, bescheidenheid. Bereikte plechtigheid mag
nooit en kan ook bezwaarlik uit opzettelike plechtigheid resulteren. Zulke plechtigheid
echter die op een a-prioriese hierarchie van het fraaie woord is gebaseerd is een
exterieure, dus een opzettelike plechtigheid. Het schone van zulke plechtigheid is
vermoeiend door zijn gehoorzaamheid tegenover een exterieure hierarchie dewelke
de innerlike wetmatigheid vervangt. Zoals bij elke nieuwe ontmoeting zelfs de eerste
prijs op een bal travesti vermoeiender wordt. Je zegt: daar is die eerste prijs weer.
Zelfs is het niet onmogelik dat ik hiermee een essentiëel verschil tussen de
dichtkunst van Noord en deze van Zuid beroer: dat Holland nooit een dichter
voortbracht met Gezelle verwant is mogelik eng met de moeilijkheid verbonden de
fraaie uitdrukking te overwinnen. De noodzakelikheid van deze overwinning sprak
echter de noord-nederlandse dichter P.C. Boutens uit aan het slot van zijn ‘Beatrijs’:
‘ik schreef haar (de geschiedenis van Beatrijs) neer in simpele wijs als kinderen
verstaan’.
Het spreekt vanzelf dat hetgeen ik hier voor opzettelike plechtigheid hou niet als
zodanig door deze dichters wordt ondervonden. Er
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blijft dus nog over zo niet te bewijzen - het gaat niet om gepositiveerde dingen - dan
ten minste duidelik te maken wat mij in deze gedichten als opzettelike plechtigheid
treft.
Een gedicht is onzet. Opzet is de wil tot affirmeren van de scheppingsdrang.
Opzettelikheid noem ik hier, om me duidelik te maken, de intentie
schoonheidskanonen opnieuw toe te passen en verder de intentie zich te bepalen bij
de keuze onder die schoonheidskanonen tot deze welke als plechtige, schone
uitdrukking inderdaad ‘erprobt’ zijn. Natuurlik wil dit niet betekenen dat deze dichters
nu eenvoudig hun zinnen pasklaar uit een poëzie-magazijn halen en dat zij deze
zinnen nu slechts zouden verwenden (spijts hier en daar wel zulke magazijn zin
voorkomt). Neen, alleen komt het mij voor dat deze dichters de uitdrukkingen die
in dit magazijn voorradig zijn zeer schoon menen en dat zij van deze mening uit op
zoek gaan naar zulke wijze van uitdrukking die aldaar, in dat poëzie-magazijn dus,
niet zou misplaatst zijn. Daaruit volgt dan dat hun wijze zich de dingen te denken hun voorstelling - eerst bewust, daarna onbewust wordt gedetermineerd door dit
zoeken naar de schone uitdrukking. ‘Waarom niet dromen tot wij als een schat in
doods fluweel foudraal zijn weggeborgen’ dicht de Merode, waarbij ik wijs op de
noodlottige, d.i. van deze plechtigheids-mentaliteit uit onafwendbare associatie van
zulke drievoudige staatsie: dood (hier kwam op de koop toe de niet-omschreven
genitief niet ten onpas), fluweel, foudraal en dan nog de noodlottige koppeling van
foudraal met fluweel en deze koppeling weer in overdrachtelike betekenis met dood
verbonden. Bij Hendrik de Vries wordt de variatie van de plechtige uitdrukking - of
gewaand plechtige - uitsluitend thema, zeer ten nadele van het feitelik thema dat
voor de lezer verloren gaat; de plechtige uitdrukking groeit zwamsoortig alleen in
de breedte. Bij Permys schijnt mij de inspanning daarop geconcentreerd het thema
meer door een maximum van geslaagde uitdrukkingen uit te beelden dan wel door
uitsluitend ware verbeeldingen; de drang gaat meer naar het vele, dan wel naar het
pregnante of wel meent de dichter dat uit het vele het pregnante moet resulteren.
(Een citaat van Permys uit Verhaeren bewijst zijn liefde tot een dichter die dikwels
dezelfde neiging had). Zover echter dat hij de louter formele uitdrukking voor het
thema zelve zou houden, zoals de Vries dit doet, zover wijkt Permys niet af.
Hiermee hebben wij reeds geanticipeerd op hetgeen over deze dichters in het
biezonder is te zeggen. Wij beginnen opnieuw met de Merode.
Op een klavier liggen links van de speler de basnoten, rechts de hoge noten. In de
taal is het niet anders; alleen het klavier is geen meubel, doch het gesproken woord.
Links ligt b.v. het woord donkerte en rechts ligt ‘licht’. ‘Gloed’ ligt links, maar ‘vlam’
weer iets meer naar rechts dan de mediumnoten. Hieromtrent is het woord van Goethe
treffend van toepassing: ‘Man suche nur nichts hinter den Phaenomenen, sie selbst
sind die Lehre’. Men zoeke niets achter woorden; hem die aandachtig luistert naar
hetgeen zij ons uitsluitend bieden; de

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

180
mythiese verhouding tussen de betekenis en de klank - schenken zij de volledigst
denkbare uitkomst.
Willem de Merode blijft in het linkerklaviergebied van de taal. Deze voorkeur is
reeds kausaal te verbinden met de hang naar plechtigheid waarover hoger is spraak
geweest. In gezongen muziek wordt de noblesse van de vader door de bas uitgedrukt.
Dit verblijven in het linkergebied nu wordt konsekwent doorgezet, zodanig dat ik,
mij steunend op deze kwattrijnen, zeer goed een anthologie zou kunnen maken van
woorden die tot dit linkergebied horen: gloed, bonzen, donker, dronken, ingeschonken,
weggeborgen, geschonden, toe, moe, hoe, blode, rode, node, enz. Daarbij komt dan
dat de struktuur van de zinnen, verder van de kwattrijnen deze voorkeur accentueerd.
Waar echter noten van het rechter taalklaviergebied voorkomen blijft hen slechts een
funktie voorbehouden te vergelijken met deze van het licht op de heldonker-schilderij
van een schilder die zichtbaar meer genoegen heeft aan de variaties van het donker
naar gelang hun toestand tegenover de lichtbron dan wel aan de stijging van de
donkerte naar het licht. Als voorbeeld hiervan: ik ben zo moede van uw wilde wijs.
Deze laatste koppeling behoort van de taal uit beschouwt tot het rechtergebied; in
de zin echter, de laatste regel van een kwattrijn, wordt deze koppeling gedrukt door
de toonaard der ganse frase, toonaard dewelke door ‘ik ben zo moede’ wordt bepaald.
Om bij het kwattrijn waaruit deze zin stamt te blijven - kwattrijn dat niet gans op het
linkergebied is opgebouwd, maar dat wel een typies voorbeeld mag zijn voor deze
verhouding tegenover licht en donker waarover ik zoëven uitweidde - om dus bij dit
kwattrijn te blijven, zal ik het eerste aanhalen, daarna even bespreken.
‘Gij gaaft mijn naam en faam de wereld prijs.
Mijn hart verviel den speelman met de zeis.
O donkre roover, die elk hart komt lokken,
Ik ben zoo moede van uw wilde wijs.’

De twee eerste regels met de lange et korte a's behoren tot het middengebied. Het is
echter eerst met de derde zin, die buiten de rijmtrits staat en op het zinken van een
vrouwelike uitgang eindigt, dat de richting wordt uitgesproken. De twee eerste regels
gaan neutraal de richting vooraf. Tot het einde van de tweede regel is het kwattrijn
wat de richting betreft nog onbepaald, een neutraliteit waartoe de omstandigheid dat
beide voorafgaande regels een zelfstandige zin zijn het zijne bijdraagt. Met ‘O donkre
roover’ (twee lange o's en een o gevolgd door nasaalmedeklinker) wordt de richting
kordaat naar links uitgesproken. ‘Van uw wilde wijs’ is dan van het geheel uit een
korte terugkeer van de inzet, nadat alles echter reeds is gefixeerd, zo te zeggen nog
een weerkaatsen van het licht op een zeer bescheiden voorwerp vèr in de
donkerte-groep.
Andere kwattrijnen zijn veel meer uitgesproken donker. Nochtans blijven deze te
verkiezen boven zulke die m.i. aan elk taalkontrool ont-
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snappen, als b.v. deze zin: ‘glimlachend leg uw handen op harts bonzen’, waarbij ik
opmerk dat ik van de taal uit, van op het standpunt der woordkunst dus, niet bemerk
welk verband er kan bestaan tussen dit hulpeloos part. praes. en deze verwaande
afgekorte genitief. Ik begrijp als woordkunst de funktie van dit ‘glimlachend’ niet;
of dit woord er niet zou staan ofwel er zouden er meer van dezelfde kracht staan,
beide alternatieven zouden deze regel noch beter noch slechter maken.
Van deze kwattrijnen werd herhaaldelik de pregnans, de geslotenheid van
uitdrukking geroemd. In zijn ‘Bank der Spötter’ zegt Mynona van sommige duitse
auteurs: ‘Wie solche Autoren überhaupt nur in Zitaten zu denken pflegen’. Wel te
verstaan zij denken louter zulke zinnen die door anderen dan als citaten worden
gebruikt. De ‘kwattrijnen’ van de Merode hebben veel eer iets van een a-priori gedacht
citaat dan dat zij steeds pregnant zouden zijn.
‘Uw oogen glinsteren verheugd en bloode.
Uw schoone wangen zich van schaamte rooden.
Ik hunker naar de roos van uwen mond.
Gij geeft ze gaarne, maar gij reikt ze noode.’

De tweede regel is slechts een formele variante op de eerste; de laatste zin een pointe
die misschien wel iets hoger staat dan de tekst onder humoristiese tekeningen, maar
dan toch niet veel hoger. Goed en eenvoudig is drie: ‘ik hunker naar de roos van
uwen mond’, doch dit nummer drie alleen is nog niet een pregnant kwattrijn.
Ten slotte: het prospekt van de uitgever roemt ons deze uitgaven als werk van
moderne dichters. Modern, jawel, in de zin dat alle dichters van de laatste generatie
van af de Salvation-Army-dichter tot de advertentie-dichter van Onoto modern zijn.
In die zin is de Merode ook moderner dan b.v. Verwey, Boutens of van Ameide.
Hopelik heeft de uitgever niet meer bedoeld dan een konstateren van het
geboortedatum.
Met Hendrik de Vries echter komen wij tot een dichter die inderdaad de
tachtigersgeneratie negeert. Negeren ten gunste van Ten Kate, Tollens en Bellamy.
Representeren deze de traditie?
De Vries groeit bijna nooit boven het verstandelike, zijn vertrekpunt, uit. Spijts
het gebruik van talrijke hoofdletters om de kracht van goddelike woorden als de
‘Som’ te verhogen, spijts de inspanning het mysterie nabij te komen tot op de hoogste
trap van het intelligibile, spijts de spatiëring van woorden naar hun logos-betekenis
met het doel de aandacht naar de oerbetekenis van deze woorden te wijzen, spijts
ook in deze gedichten - maar nuchter dan - de tegenstelling van weten en verstand
wordt beklemtoond, spijts dit alles komen wij nooit tot een lyries inleven in de
rationele geloofsfeer van de dichter, sfeer die, naar de berijmde prozaïese verklaringen,
koïncideert met deze die Plotin het begrijpbaar hoogste noemt. (Dat de Vries
vertrouwd is met gnostiese auteurs blijkt meer uit de verstandelike konstrukties dan
wel uit de lyriese; een enkel maal slechts treft een vizioenair verbeelden als bij
Montanus: ‘o vuur, o wereldnacht, o hete sneeuw’).
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De uitsluitende konklusie van dit gedicht dat minder stout dan retories ‘het Weten’
heet is dat God ‘de trots van het weten voortbrengt’. Daarbij wordt ‘weten’
gespatiëerd. In plaats van dit spatiëren en van dit konstateren, hadden wij meer aan
een lyries equivalent gehad, maar dit equivalent ontbreekt. Het gedicht blijft bij blote
waarneming.
Over het formele in deze ‘Lofzangen’ van de Vries hebben wij dit te zeggen: wij
zijn het met Roel Houwink eens te konstateren dat ‘meer en meer een nijpende drang
tot geestesbelijdenis het poëtiese uit dit werk van de Vries verdrijft’ en dat ‘de
intensiteit van deze drang de enige emotieonele faktor in deze bundel is’. Daar komt
echter dit bij: dat deze emotieonele faktor te ontwikkelen is ofwel de idee na ofwel
louter formeel. Wanneer nu H. de Vries dicht:
‘Roept niet gansch de schepping 't uit:
Een moet al wat is besturen!-?
Zonder Hem geen bloem geen spruit
Noch 't gedrang der sterrenvuren,
Geen gedachte, geen gevoel
Zelfs geen vraag naar 't eeuwig Doel.’
(Gods Arbeid, blz. 17.)

dan hebben wij te doen met de ontwikkeling van het thema dat zonder God niets is,
thema dat besloten wordt door de zwakke, bijna humoristiese pointe van het laatste
vers. Deze ontwikkeling nu is formeel daar zij zich bepaalt tot louter nomenclaturele
variaties van dezelfde hoofdgedachte. Niet de hoofdgedachte wordt ontwikkeld, maar
wel de uitdrukking van de hoofdgedachte: deze uitdrukking wordt in verschillende
kleinere bevestigingen verdeeld. Dat b.v. ‘geen spruit’ gebruikt na ‘geen bloem’ een
zuiver formele funktie heeft, zal wel ieder duidelik zijn. Nu is het aangehaalde
voorbeeld, voor wat het formalistiese betreft, lang niet boven de andere gedichten
van de bundel uitmuntend, doch enkel typies. Het meest karakteristieke van deze
bundel is dat hij, spijts het schijnbaar opeenhopen van gedachten, in werkelikheid
slechts een formele variatie, geen ideeële ontwikkeling biedt. De gedichten groeien
m.i. onbeperkt in de breedte.
Wanneer de auteur schrijft: ‘Wij tasten weer met volste zekerheid, wanneer de
golven der ontroering rijzen’ zo moeten wij hem om het verzekerde doorleven van
deze ontroering geloven. Verbeeld werd deze ontroering niet. Misschien juist daarom
heeft de Vries haar bestaan ergens in deze ‘Lofzangen’ verzekerd.
Martin Permys is niet een Verhaeren-epigoon, maar een Verhaeren-leerling, - en
onder de leerlingen van Verhaeren een van de beste. Zoals sommigen glorierijke
Rubensleerlingen de formele karakteristieken van de meester nog versterkten, d.w.z.
dat zij de barokopbouw nog klaarblijkeliker maakten dan de meester dit had gedaan,
zo wordt bij Permys de epiese opzettelikheid duideliker geaccentueerd dan bij
Verhaeren, en ook de techniek dit opzet realiseren: het op-elkaar-hopen van beeldende
faktoren.
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Van alle literaire ateliers is dit van Verhaeren het minst aan te bevelen, omdat deze
dichter zulke eigenschappen tot deugden tracht te maken die in jonge dichters veeleer
moeten gestikt dan aangewakkerd worden. Tegenover het atelier van Verhaeren staat
b.v. dat van Francis Jammes. Bij Jammes kunnen jonge dichters leren dat
eigenschappen, waarnaar zij tot dan niet hebben getracht, werkelik deugden zijn:
eenvoud en soberheid, samen het verlangen met een minimum volledig waar te zijn.
Jammes is rijk zoals een klaproos rijk is. Onder de dichters is Verhaeren de o-weeër:
ook hij laat niet af voortdurend zijn rijkdom, - de uitdrukking bij middel van een
faktorenmaximum - ten toon te spreiden.
Zoals zijn meester Verhaeren, houdt Permys van de veelheid, zo niet van de
uitdrukking, dan toch van de faktoren die de voorstelling beelden. Het recept luidt:
zoveel faktoren als mogelik; daarbij plasties-krachtige epitheten. Nu menen wij
integendeel dat de veelheid van - daarenboven plasticerend-bedoelde - faktoren de
pregnans uitschakelt: de lezer komt niet meer tot een onmiddelbaar opnemen van
het geheel. Trouwens plasties-bedoelde faktoren zijn naar ons standpunt een
vergissing: een gedicht immers is slechts onmiddelbaar in de tijd en middelbaar dan
in de ruimte. Een gedicht is intensivering van de tijd. Het tracht de lezer durée pure
te zijn. Daartoe hoort voor alles eenvoud en, tot wij deze zeer innerlik weer hebben
veroverd, de discipline van een versimpeling der uitdrukking, alvast een simpele
syntaxis. Van deze eenvoud zijn wij met de inleiding van ‘De Kimmen’ ver
verwijderd.
‘De mensch, gesteund door eigen lied,
Die bukkend, maar met stoeren adem
En met een bloed dat ziedt
En oogen wien geen berg te stout
Opspringt; - de mensch die bukkend zons breed goud
Op 't voorhoofd vangt, en opwaarts trekt, en immer
Immer, verweerde pelgrim, vrome klimmer
Over het pad (dat zoeklicht van de bergpunt) reist
En immer verder wint; de mensch die......

Om mij met een tegenstelling te verklaren, tegenover dit middelbare gedicht een
kindergedicht, organies busgesloten en onmiddelbare ontwikkeling in de tijd:
‘Rommelen, rommelen in de pot
Waar is Klaas en waar is Zot
Zot is in het stalleke....’

Wij zegden reeds dat bij Ernst Groenevelt in veel geringere mate dan bij de Vries
en de Merode het plechtigheidsopzet aanwezig is.
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Inderdaad, terwijl van de Vries elk vers als bewijs zou te citeren zijn, is een vers als
dit van Groenevelt ‘Wij hebben langs de zoom der stad het leven even lief gehad’
van zulke neiging reeds ver verwijderd.
Doch niet steeds drukt Groeneveldt zijn ontroering even eenvoudig uit. Zo gebeurt
het hem b.v. het vers ‘wat is er dat uw hart mijn hart niet heeft verteld?’ verder in
vier zinnen, louter formalisties, te variëren. Zo zijn deze ‘Intermezzo's’ een niet zeer
homogene bundel; bundel waarvan wij de gedichten die uitzondering zijn, zoals
‘Rouw’ (blz. 14) verkiezen. Maar stellig is het dat de verscheidenheid van de
ontroeringszonen van al deze jonge dichters tot de onze een kontrool moeilik maakt.
En voornamelik bij Ernst Groenevelt is mij alles te flou, te genuanceerd. Wij verlangen
naar een lyries positivisme en van dit verlangen uit, voelen wij een zin als ‘hier
herstelt men schoenen’ als lyrieser aan dan ‘o Liefde houdt aandachtig uw gebogen
over mijns harten lief’.
Een scherp kontrast tot het formalisme van de Vries bieden de gedichten van Jos.
van Wely O.P. Bij Pater van Wely primeert - vaak met kinderlike zekerheid - de
ontwikkeling van de lyriese idee, een eenvoudige en heldere ontwikkeling; hier en
daar impressionisties door het met een verwaasd kausaal verband naast mekaar stellen
van twee of meer voorstellingsonderdelen. Helder en eenvoudig op de man af gaan
is een ontwikkeling als deze:
‘Heeft niet mijn aandacht U benauwd
Of nooit mijn mondigheid begint?
Blijf ik dan altijd onvertrouwd,
Een zwak en moeilik zorgenkind?
‘Ik voel het weerloos als een pijn,
Te wreeder naar mijn leeftijd klom
Na al uw goedheid niets te zijn
Dan kwelling voor uw ouderdom.’

In zijn verslibristiese gedichten waarvan de strofe het kwattrijn overschrijdt treft men
in mindere mate deze helderheid. De kwattrijnen met drie achtsyllabiese verzen en
een viersyllabies behoren tot het schoonste van deze bundel, die in zijn geheel om
de van zelfsprekende organiese opbouw van de meeste gedichten te bewonderen is.
‘Het Klare Dagen’, een sonate in verzen; - de ondertietel duidt reeds aan dat de
jonge dichter Johan Theunisz voor geen moeilikheden terugdeinst. Dat Theunisz een
jong dichter is meen ik te mogen afleiden uit twee gegevens namelik, ten eerste de
neiging een reeks feitelik zeer afzonderlike gedichten tot een geheel te rubriceren en
ten tweede de knapheid van sommige détails, zoals b.v. dit over het rijm heen gelegen
stafrijm: ‘de wind verwoei de bladerfranje / der kastanjerij / En in uw hand een witte
anjer’. Handigheid die vrees motiveert. Daarbij komen de verklaringen ‘naar een
dans van’ getuigen hoe moeilik het deze jonge dichter is primair tegenover de dingen
te staan. De
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onbeholpenheid sluit de corruptie niet uit. Johan Theunisz schrijft een gedicht naar
een dans, dans dewelke op zijn beurt door zijn barokketietel ‘stervende vogel’
verwarring stichtte. Wij krijgen dus een stervende vogel die eerst wordt gedanst
daarna wordt bedicht. Daarmee zijn we van een lyries ‘Erlebnis’ zeer verwijderd.
Zonder aan de mogelikheid van een lyries equivalent voor een dans-vorm te denken,
zijn alle dansen beschrijvend; d.i. het zijn geen lyriese dansen; - als voorbeeld dit
‘Pizzikato’:
‘Op een punt van muziek
tript ze luchtig-lucht.....
Met een lach aan de mond
en de hand ter vlucht.
Op een punt
op een punt van muziek.
Plots: ze staat, - ploem! ploem! bij een schok van muziek.’

Theunisz is zeer sensitief; misschien motiveert dit de bekoring van deze dansen en
de verkeerde konklusie die de dichter daaruit haalde. Een verblijf van een jaar onder
analfabeten zou hem zeer ten goede kunnen zijn.
De wijze van uitgeven van ‘de Gulden Ster’ kunnen we, jammer genoeg, niet zonder
voorbehoud loven. De omslag van het boek van Jos. van Wely O.P. met de purpere
letter op wit papier doet te ‘kunstgewerklich’ aan. Ook betreuren wij het dat de
uitgever het nodig oordeelde de bundels van de Merode, Permys en van Wely
fotografiese portretten bij te leggen, te meer daar deze portretten werden gedrukt op
krijtwit couchépapier, hetwelk sterk afsteekt op het ivoorgetint opdikkend papier
van de bundels. En toch, fotografiese portretten bij de bundel zelve: wat hebben wij
er aan te weten dat de dichter Permys - steeds gewapend - zijn vulpen draagt iets
hoger dan zijn hart?
Paul van Ostayen.

Fransche letterkunde.
Een vergeten voorloper van het modernisme: Della Rocca de Vergalo.
EEN bonte falanx vreemde dichters van de meest verscheiden tradities en vorming,
trad in de jaren 1885-95 als een kleurige légion étrangère in het leger der Fransche
symbolisten: Maeterlinck, Verhaeren en de andere symbolisten; de Griek Jean Moréas;
de Noord-Amerikanen Francis Viélé-Griffin en Stuart Merrill; de Zwit-
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ser Spiers, ook Israëliet, broederlijk met Gustave Kahn; en Maria Kryzinska van
Polen, en Mme de Noailles van Roemenië. Jules Laforgue, ofschoon in Montevideo
geboren, was naar den vleeze van zuiver Fransche afstamming, en naar den geest
een internationale boulevardier, die, - tragische clown der nieuwe eeuwigheden, met de doctrienen van Bouddha, Hegel en von Hartmann een goochelspel vertoonde:
Arabesken van vertwijfeling en ironie.
Een dezer ‘vreemdelingen’, een nu vergeten Zuid-Amerikaan, Nicanor Della Rocca
de Vergalo, had door zijn theorieën méér dan door zijn... zwakke gedichten een
oogenblik invloed op de eerste generatie der symbolisten. Zijn ideeën en zijn werk,
- zelfs als we ze liefdadig alléén historisch en in het tijdsverband beschouwen, verraden eerder durvende onafhankelijkheid dan oer-echt talent. Hij was een deraciné,
een banneling die zijn vaderland, Peru, had verlaten, na deelneming aan een dier
talrijke mislukte revoluties die in Zuid-Amerika dagelijksch brood zijn.
De Fransche traditie woog niet zwaar op zijn schouders, en, onder den invloed
van Verlaine, in 1880, klaroende hij zijn eersten oproep voor een hervorming en een
bevrijding van het Fransche vers in zijn Poétique Nouvelle. De ‘hervormingen’ die
hij voorstelde zien er nu, na vier en veertig jaren van graduëele ‘bevrijding’, zeer
tam en oppervlakkig uit, maar ze waren durvend en doortastend in den gezegenden
tijd dat nog het Fransche vers te ‘bevrijden’ viel van eeuwenoude schakels en boeien!
Hij stelde voor van de hoofdletter aan 't begin van elken versregel eenvoudig... af te
schaffen, zonder eerbied voor deze ornamenteele traditie, een overblijfsel van het
nijverige handwerk der middeleeuwsche kopisten en letter-schilders. Hij aanvaardde
de opéénvolging van een aantal mannelijke en vrouwelijke rijmen, evenals Verlaine(1).
Hij verwierp de inversion ‘non seulement dans la phrase, mais aussi dans la pensée’
als onnatuurlijk:
‘Du Conseil de Madrid l'autorité suprême,
Pour successeur enfin, me donne un fils que j'aime.’

moest voor hem eenvoudiger klinken:
L'autorité suprême du Conseil de Madrid,
Me donne pour successeur, enfin, un fils que j'aime.’

Hij had zelfs een theorie over de eeuwige kwestie van de klanklooze E in het Fransch
vers. Gebruikt, zegde hij tot de jongere dichters, in hetzelfde vers zooveel woorden
eindigende op een klanklooze E als ge verlangt, zoolang het volgende woord met
geen klinker begint. Maar,

(1) Ofschoon Verlaine's Art poétique (De la musique avant toute chose...) eerst gedrukt werd in
1885 - vijf jaar na de Vergalo's Art Poétique - in zijn bundel Jadis et Naguère, werd het in
1874 geschreven. Het komt voor in zijn ms. Cellulairement, in de gevangenis voleindigd in
Augustus 1874.
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de meest diepgaande hervorming zijner nieuwe poëtiek was zijn uitvinding van de
Nicariensche stroof, de Estrofa Nicarina, bestaande uit verzen van negen, elf of meer
lettergrepen, met een losse en verplaatsbare cesuur. Het was voornamelijk op deze
verplaatsbare cesuur dat hij zijn roem als letter-hervormer vastlegde. Hij gaf er zijn
eigen naam aan: la cesura vergaliana. Een paar voorbeelden van zijn nieuw, vrij
vers, uit zijn bundel Le Livre des Incas, verschenen in 1879:
‘Dans cet amer isolement
Mon coeur bondit, l'espoir me gagne
Et je l'aime bien plus qu'on aime sa compagne.’
(blz. 29).

en:
‘Admirons tous ceux qui, d'une main ferme et pure
Tranchent le fil de leurs jours exempts de repos,
Car ils savent agir sagement, à propos.’
(blz. 52).

Della Rocca de Vergalo noemde deze nieuwe verzen niet ‘vrije’ verzen, maar hij
stond dicht bij de komende veranderingen. In zijn Art Poétique bezweert hij de
jongere dichters: ‘Composez des Vers Nicarins (zijn voornaam was Nicanor),
c'est-à-dire des vers libres et fiers!’ Hij beschrijft ze met welsprekendheid en
geestdrift: ‘Ces vers se lisent d'une seule haleine; ils sont pleins, immenses, spacieux;
ils sont faits d'un seul coup de pinceau; ils sont larges et copieux..... Ce ne sont pas...
des lignes de prose, parce qu'ils sont mesurés; sous ce désordre apparent, le rythme
n'en subsiste pas moins...’ En hij werpt een profeten-blik in de toekomst, die zoo
nabij was: ‘Ce vers fera école, parce que ce vers, c'est le progrès, c'est la réforme,
c'est la révolution. Il nous fallait un monde nouveau, une vie nouvelle, et nous avons
trouvé tout cela..... C'est à vous que nous parlons, o jeunes et vaillants poètes! C'est
à vous que nous nous adressons, o sublimes poètes à venir, qui nous jugerez, qui
nous imiterez et applaudirez; car il faut du temps pour comprendre et accepter les
réformes, et admirer les révolutions.’
***
Lang voor den tijd dat de Vergalo's Art Poétique trachtte het Fransch vers te
wijzigen en het méér naar een natuurlijk rithmisch proza te doen overhellen, waren
er, in Frankrijk, min of meer sporadisch, pogingen aangewend om een rijmloos en
rithmisch vers te scheppen. Houdar de la Motte (1672-1731) verdedigde theoretisch
de rijmlooze lijn en de tragedie in proza(2), en pastte zijn theorieën toe in zijn werken.
In 1730 gaf Du Cerceau, in zijn Réflexions sur la poésie als zijn overtuiging dat de
essentie der poëzie bestaat in het rithme, en dat

(2) Er bestonden treurspelen in proza in 17de eeuwsch Frankrijk.
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een goed gedicht niet noodzakelijk moet rijmen en op regelmatige voetschemas
gebouwd zijn. Zeven jaar later, bevool M. de Longue in zijn Raisonnemens hasardez
sur la poésie française de schepping aan van een rijmende verslijn, bestaande uit
een ongelijk en een onbepaald getal lettergrepen - de lijn van Verhaeren! En het is
wel vreemd dat, evenals Della Rocca de Vergalo, M. de Longue voorzegde dat zijn
theoriën zouden aangenomen worden en algemeen toegepast door de dichters der
toekomst! D'Escherny, in zijn Mélanges de littérature, d'histoire, de morale et de
philosophie, 1811, teekende verzet aan tegen het rijm en zag in rithmische lijnen de
waardigste dichterlijke expressie: ‘Une prose dont les éléments variés sont ou doivent
être une suite de petits et de grands vers d'inégale mesure, entremêlés de quelques
vers durs dissonants’. Theoretische uiteenzetting met hetzelfde doel zijn te vinden
zelfs in de werken van Louis Bonaparte, b.v. in zijn Mémores sur la versification
française, 1819.
De voorlooper der voorloopers is waarschijnlijk Denis Vairasse die, in 1682, in
zijn beroemde Histoire des Sévarambes, het bestaan vermeldt van een vrij, rithmisch,
niet-rijmend vers in de literatuur van dit fabelachtig volk(3).
Proza-gedichten, rithmisch proza, waren geen zeldzaamheid in de Fransche letteren.
La Fontaine's verzen, ofschoon innerlijk traditioneel, zijn van zeer ongelijke lengte.
Fénélon's Télémaque is poëtisch proza, en somtijds rithmisch. Houdar de la Motte
schreef fabels en treurspelen in rijmlooze lijnen die, ten minste, rithmisch bedoeld
zijn. Verder in de achttiende eeuw vinden we talrijke voorbeelden: Een der beste is
wel het werk van den vergeten Abbé de Reyrac, die nog naar ‘een daad van
eenvoudige rechtvaardigheid’ wacht. Zijn Hymne au Soleil is een soort polyfonisch
of symfonisch proza dat vreemd-modern aandoet, niettegenstaande zijn verouderde
beeldspraak. Vreemde monsters werden in de poëtische breinen der 18de eeuwsche
vers-libristen geboren: Girard publiceerde een episch-komisch gedicht in rithmisch
proza over het leven, lijden en lotgevallen van een apotheker: La Thériacade!
*

**

Della Rocca de Vergalo kende wel geen dezer verdedigers van een vrijer of een
bevrijd vers. Dichter bij hem stond het werk van Aloïs Bertrand, Gaspard La Nuit
en Baudelaire's Poèmes en prose. Hij werd beïnvloed door Verlaine, en het is niet
onmogelijk dat hij eenige van Rimbaud's gedichten in handschrift gezien had: zijn
Livre des Incas (1879) bevat opdrachten aan Mallarmé en zijn vrienden, en in dezen
kring werd Bertrand's en Baudelaire's werk vereerd.
Zijn theorieën waren dus niet nieuw of niet geheel oorspronkelijk;

(3) Ik vermeld hier natuurlijk niet het oud-Fransche vers dat dikwijls onregelmatig is, of de
volksgedichten, die geen vaste regels volgen. Zie Jeanroy - L'Origine de la Poésie lyrique
en France R. de Souza - La Poésie populaire et le lyrisme sentimental, 1899.
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zijn werk was het nog veel minder. Verzwakte echo van de zuiver Verlainiaansche
manier:
Importun
qu'on exile,
ce parc est un
charmant asyle.
O maison
qui se penche,
la frondaison
est rose et blanche!
Dans ces vers
je vous chante,
amandiers verts,
dont l'ombre enchante!
Sous les belles
fleurs des prés,
les fruits rebelles
sont diaprés.

(La Ville aux Amandiers. - Livre des Incas, blz. 114.)
En nu - Où sont les audaces d'antan? De Vergalo's Poétique nouvelle schijnt wel oud
- een historisch dokument: the Way of all Flesh and of all Books.
New-York University.
Gust. L. Van Roosbroeck.

Wijsbegeerte.
Het instinkt.
P.W. De Koning: Over het samenstel van den menschelijken geest. Eerste boek: Het
Instinkt. Amsterdam, P.N. Van Kampen en Zoon.
Alweer een werk over het gevoel; 't is te zeggen de schrijver wil onderzoeken
welke plaats het gevoel inneemt in den menschelijken geest. En daartoe geeft hij
eerst een boekdeel over het instinct, daarna zal hij een boekdeel geven over het
verstand, en dan komt het gevoel. Eene eigenaardige opvatting, eene ongewone
volgorde, want instinct en gevoel zijn beiden subjectieve toestanden en verschijnselen,
nauw met elkander verwant en het verstand bedoelt in algemeenen zin de psychische
werkzaamheid met eigenschappen van objectiviteit. Maar wij moeten afwachten om
over het werk van De Koning in zijn geheel te kunnen oordeelen.
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De schrijver gebruikt zooveel mogelijk zuiver Nederlandsche woorden en tracht alle
vaktermen te vermijden; het Nederlandsche woord, zegt hij, spreekt ineens tot de
verbeelding, het technische woord meer, en soms alleen, tot het reeds in dat vak
geschoolde verstand. - Dit doet hij omdat hij voor leeken schrijft en niet voor
geschoolden, de kunsttermen zijn voor den leek eene ondraaglijke kwelling. - In 't
algemeen trouwens pleit de schrijver voor het gebruik eener zuiver Nederlandsche
taal, want ‘iedere taal is reeds in zich zelven een afgesloten wijsgeerig en
menschkundig stelsel; zij is eene bron van oorspronkelijke vinding en nadenken.
Even goed als het denken de taal beheerscht, leidt de taal het denken’. - Dit is alleszins
mooi en goed gezegd.
In het volstrekte weren van alle vak- of kunsttermen ben ik het met hem niet eens,
want vele dezer termen hebben door hun internationaal gebruik zoo'n bepaalde
beteekenis gekregen die meestal niet meer nauwkeurig door de eigene taal weer te
geven is. - Schrijver is echter in zijne poging tot zuiver Nederlandsch ten volle gelukt,
zijne taal is niet alleen zuiver maar tevens rijk, welluidend en vloeiend. Nog eens
wordt hier het bewijs geleverd dat onze taal allerbest geschikt is tot het behandelen
van allerlei wetenschap. - Hiervoor hoort schrijver gelukgewenscht.
Of hij erin gelukt is een boek te schrijven voor leeken, dat is wat anders; mijns
inziens kunnen menschen die noch biologische, noch psychologische grondslagen
opgedaan hebben dit boek niet met vrucht lezen. Om voor leeken bestemd te zijn is
het trouwens veel te omvattend en te langdradig en behandelt verschillende
wetenschappen te gelijk, namelijk ook de voortplantingsleer en het Mendelisme,
alhoewel de schrijver er het nut en de besluiten niet uittrekt die er uit te halen zijn.
- Schrijver is zeer belezen en toont daarbij dat hij in vele zaken er geene eigene opinie
op nahoudt, hij erkent trouwens eerlijk uit welke werken hij zijne beschrijving haalt.
- Maar lange hoofdstukken schrijven over wetenschappelijke vraagstukken om te
besluiten dat hij in dit alles niets vindt wat tegen zijne zienswijze over het instinct
indruischt, dat vind ik gansch overbodig.
De wentenschappelijke vindingen der laatste jaren maken zijn standpunt zoodanig
twijfelachtig dat hij er niet uit kan zonder zijn toevlucht te nemen tot een argument
dat aan het kinderachtige grenst. Dit argument bestaat hierin: de voortplantingsleer
en het Mendelisme schijnen wel te bewijzen dat de erfelijkheid der eigenschappen
berust op erffactoren en dat deze eigenschappen zich tot allerlei gestalten en
verscheidenheden groepeeren ten gevolge van eigenaardige indeelingen welke in de
kiemcellen gebeuren en ten gevolge der kruising, en niet ten gevolge van uitwendige
invloeden op de kiemcellen. - Nu, volgens De Koning, is dit slechts bewezen voor
lichamelijke eigenschappen maar niet voor geestelijke. Het instinct is voor hem eene
geestelijke eigenschap, en het is in zijn oorsprong een overgeërfd geheugenbeeld.
‘Nooit of nergens, zegt hij, is door feitelijke onderzoekingen aangetoond, dat het
wedervaren van den geheelen mensch of van het geheele
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dier géén invloed in geestelijk opzicht uit zou oefenen op de kiem waarvan hij de
drager is, want alles wat in dezen kracht van overtuiging bezit, betreft het lichaam
en het lichaam alleen’. - Wat een paradox! - Individueel verworven lichamelijke
kenteekens en eigenschappen zouden niet tot de kiem overgaan en erfelijk worden,
geestelijke wel. Neen, De Koning voert niet uit wat hij in zijne inleiding belooft. Hij
zou niet opstijgen tot de hoogere gebieden der wijsbegeerte, hij zou de dingen niet
onderzoeken in hun innerste wezen. - ‘Ik meen, zegt hij, dat het mogelijk is vast te
stellen, welken invloed het instinkt, het verstand en het gevoel wederzijds op elkaar
bezitten zonder dat ik vast kan stellen wat het instinct, het verstand en het gevoel in
hun diepste wezen eigentlijk zijn.
Ik stel mij dus geen partij voor eenig systeem van wereldbeschouwing en beperk
mij tot datgene dat ik meen, dat de rede, onmiddellijk gesteund op onze waarneming,
ons leert’. Schrijver wilde ons dus beschrijvende psychologie geven, zonder de diepste
verklaringsgronden op te zoeken. Dit inzicht wordt maar amper in de eerste 62
bladzijden volgehouden, waarin wij dan ook eene fijne beschrijving vinden van de
bijzonderste instincten; het verloop van het instinct gaat over drang, begeeren,
wenschen, verlangen, willen en handelen; en met deze toestanden hangen samen het
welbehagen en het onbehagen. Hier geeft schrijver bewijs dat hij psychologisch
ontleden kan. - Verder berust het boek op de wereldbeschouwing der
ontwikkelingsleer, op volksgeloof en onbewezene postulaten. - Het is een pleidooi
voor het Lamarcqisme op psychologisch gebied. Lamarcq leerde, eene eeuw geleden,
de evolutie der soorten naar betere en volmaaktere levensvormen ten gevolge van
aanpassing van het levensmidden en van het gebruik ofwel niet gebruik van organen.
Verworven eigenschappen werden dus door den duur overgeërfd en gingen deel
uitmaken van het standvastig en erfelijk grondwezen of ras. Deze leer werd al meer
en meer uitgebreid en allerlei sociale, zedelijke, politieke en in 't algemeen
beschavingstoestanden werden aansprakelijk gesteld voor de wijziging, in slechten
of goeden zin, van het nageslacht.
De Koning past dit toe op het instinct. Instinct is overgeërfde gewoonte, is
overgeërfde heuchenis, overgeërfde voorstellingen of geheugenbeelden. ‘Hun liefde
en hun haat, hun ervaringen, hun droomen zelfs, zetten wij voort. Even goed als wat
het insekt kan en nimmer kan, door de vorige geslachten bepaald is, even goed
ontvangt de mensch van hen die voor hem waren, de richting en de grensbepaling
van heel zijn verder geestelijk zijn’. - Bewijs: het volksgeloof, en daarbij nog, zooals
hooger reeds gezegd, dat het tegengestelde alleen bewezen kan zijn voor lichamelijke
eigenschappen. Hiertegen zullen wij opmerken:
1) dat de wezens die de best ontwikkelde en onveranderlijke instincten bezitten, de
lagere dieren en vooral de insekten, juist deze zijn waarbij gewoontevorming het
minst voorkomt. Hoe geraken zij dan tot die verbazende instinctieve ontwikkeling?
- Ik hoor reeds het gemak-
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kelijk antwoord: De wezens die ontwikkelde instincten bezitten hebben geene
gewoonten meer noodig, hunne aanpassing is voltooid;
2) dat het nu voldoende, op allerlei manieren, bewezen is dat verworvene
eigenschappen niet overgeërfd worden. Dit is proefondervindelijk bewezen voor
lichamelijke vorm- en levenseigenschappen, en ook voor het instinct. Men is er niet
toe geraakt door proefneming het instinct van diertjes erfelijk te wijzigen. Trouwens
voor de erfelijkheid van geestelijke aanpassing en gewoonten bestaat er geen enkel
bewijs; 't is alleen eene stelling welke deel uitmaakt van eene bijzondere levens- en
wereldbeschouwing. Wij nemen echter aan dat het vraagstuk van het ontstaan der
instincten niet voor goed opgelost is, en dat beweringen zooals die van De Koning
voor ons een spoorslag zijn moeten tot verdere navorsching. - Ondertusschen wachten
wij met belangstelling op wat volgen zal: verstand en gevoel.
Dr. Fransen.

Bibliographie
Jozef Simons: ‘Mastentoppen’. (Ernest Sele, Antwerpen, 2de uitgaaf.)
Ze zijn een heel bende in Vlaanderen die vertellen kunnen met rappe vaardigheid.
Als ge begint op te noemen, komt ge gemakkelijk tot twaalf. Twéé voelen zich
bizonder aangetrokken door de Antwerpsche Kempen. Juul Grietens en Jozef Simons.
De eerste: voornamer, fijner, meer af. De tweede: sappiger, jovialer, losser. Hun stijl
staat juist in tegenovergestelde verhouding tot hun physieke structuur... zoo gaat het
dikwijls in de wereld. Denk op Chesterton, denk op Sint Thomas van Aquino.
De tweede uitgaaf van ‘Mastentoppen’ is aangegroeid met ‘Kempische kermis’,
een verhaal dat vroeger in een tijdschrift verscheen met den titel: ‘De Danstent’.
Jozef Simons loopt niet in zijn hoofd met moderne turelutjes; hij kijkt in geen
afgronden en schouwt niet naar onpeilbare hoogten; maar hij heeft oogen in zijn kop
die wel eens ietwat verder zien dan oppervlakkigheden. Hij typeert goed en vertelt
aangenaam. We verlangen ontegenzeggelijk meer van onze modernen, maar, als
verpoozing, is het rustige, lustige lectuur.
K.E.

Paul Ternest: ‘Mijn groote liefde’. (De Vos-van Kleef, Roodestraat, 44,
Antwerpen.)
Dit bundeltje heeft met literatuur niets te maken. Tusschen kleine, onbeduidende en
ethisch minderwaardige vertellingen in, enkele niet minder onbeduidende monistische
prul-beschouwingen. Daarbij een plagiaat van ‘La robe’ van den Franschen dichter:
Eugène Mauriel.
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Johan de Meester heeft stellig ongelijk gehad dezen papier-bekladder aan te raden
voort te gaan. Want het zou jammer zijn voor 't papier!
K.E.

‘Oefeningen bij de uitgebreide Nederlandsche spraakkunst’, door P. Ed.
Franssen. (Wetteren, De Meester, 1923.)
Die de laatste vacantieleergangen meemaakte te Leuven, zal wel iets onthouden
hebben van de discussie tusschen Prof. A. Boon en P. Franssen. Deze oefeningen
laten de discussie open. Alleszins zijn ze een vooruitgang op veel similaire werken.
Eén bedenking: gaat het dooreenmengen van ons gewoon alphabetisch schrift met
het phonetisch geen verwarring stichten bij de studenten? - Het groote voordeel dat
in deze oefeningen voorhanden ligt is wel dat de leerling een juister beeld zal
verkrijgen van het wezen der fout. Maar: zou Franssen niet méér kunnen vernieuwen?
En de ‘categorieën’, die nu toch in de spraakkunst uit de philosophie zijn
binnengesmokkeld, over boord werpen om een indeeling aan te nemen die meer met
de werkelijkheid overeenkomt? (Een vruchtbare aanduiding daarvoor in ‘La Pensée
et la Langue’ van F. Brunot: uitgave Masson, Parijs, 1922.)
K.E.

‘Piot’, door Edw. Vermeulen. (Uitgave: S.V. De Vlaamsche Boekenhalle,
Leuven, 1923. Fr.: 10.)
Dit werk heeft Warden Oom liefdevol opgedragen aan de oudstrijders. Een daad van
piëteit. Een dankbaarheidshulde. Een kunstenaar die schrijft ‘uit ons volk, voor ons
volk’, moést de tragiek van den wereldoorlog machtig-aangrijpend hebben gevoeld.
Voor een Vlaamsch kunstenaar was die tragiek tweevoudig. Het oorlogsgeweld op
zichzelf had de zijne: een ontzettende brutaliteit als een lawine vrenietigend en
plettend. Het strijden van Vlaamsche jongens in een leger, waar zij de
minderwaardigen zich voelden en waren, had ook zijn treurspelaspect: wat zou al
dit bloed baten voor Vlaanderen? Warden Oom heeft beide elementen op 't voorplan
gebracht, maar niet één met genoegzaam-forschig-rauwe kleuren geborsteld. Daar
was veel meer, oneindig veel meer ellende in den toestand onzer jongens dan de
enkele miserabele bizonderheden die hij ons meedeelt. De zielestrijd van menigtallen
denkende Vlaamsche koppen was effenaf hoogst-tragisch. Dit kan niet weggevaagd
worden door honderdduizende betoogingen op het graf van den onbekenden soldaat!
En het oorlogs-gedoe zelf heeft Vermeulen niet afzichtelijk genoeg afgebeeld. Met
de jaren vermildert wel de indruk. Maar hoe meer ik terug zie al de ijzingwekkende
tooneelen waarvan ik getuige was, hoe meer ik overtuigd ben dat enkel een
brutaal-realistische kunst vermag weer te geven het doemniswaardige van dezen
menschelijken waanzin. Daar moet in het penseel iets komen van de duivel-zwarte
en hel-roode verf van Barbusse of Latzko! En het talent van Warden Oom was dáár

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

niet voor opgewassen. Ge voelt het seffens. De twee eerste deelen: ‘Vlaamsche
jongens’, ‘Op den dod’ en het laatste ‘De verlossing’ zijn
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echt-gezonde en frissche volksverhalen, met een meer waarachtige boerenpsychologie
misschien dan bij Streuvels. Maar: ‘Vóór en bachten de kupe’, het hoofdstuk dat zou
moeten zijn ‘la pièce de résistance’, eischt grooter een kracht van samenvattend
tragiekvermogen dan het normaal kunstenaarstalent van Vermeulen. 't Staat nu zoo:
de idylle van Leentje en Berten overlommert alles met zachte glorie. De oorlog is
daarrond een dunne-leelijke kader. 't Moest omgekeerd zijn: het kloeke tafereel van
onnoembare afzichtelijkheden en, stil daarom geweven, de lieflijkheden van die
trouwe liefde als een gulden omlijsting. Het teeder-emotieve heeft de plaats ingenomen
van de energieke synthese. Het is geen oorlogstreurspel, het is een schoone fantazie
ter gelegenheid van den oorlog.
Toch moet dit boek in alle volksboekerijen staan en door héél ons volk gelezen
worden. Want daar is geen schrijver geweest sedert Conscience die 't volk meer heeft
bemind in zijn kunst dan Vermeulen. Daar is geen schrijver die beter heeft gezien
dan hij de uiterlijke ruwheid van ons Vlaamsche jongens en hun innerlijke
diepgevoeligheid. Niet één heeft Vlaamsche moeders geschilderd met zoo'n echt-ware
trekken van de ‘mulier fortis’ uit het Evangelie. Collette Nolf is een figuur die blijvend
leven zal.
Met dit al is Warden Oom een verhaler zooals wij er niet veel bezitten. Hij heeft
een onderhoudende verteltrant die, willens, nillens, aantrekt en bekoort. Hij is typisch
opmerker van eigenaardige doeningen en bezit een gemoedelijkheid die de beste
Engelsche romanschrijvers hem mogen benijden.
Héél ons volk moet dit boek lezen eindelijk, omdat het erin leeren zal te walgen
voor haat en haatpredicaties.
K.E.

Erratum.
De slotregel van de tweede ‘korte vertelling’, blz. 124, regel 7, luidt: - like vorm van
tevredenheid was.
De slotregel van de derde korte vertelling: - reden bestond.
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Mysterie in Mei
BLANKE bloeseming alover het land.
Lang droegen de huizen sneeuwmutsjes in winterslaap
maar de grote Wekker van leven heeft met zijn staf de deuren beroerd
en alle sprongen lenig uit hun stenen dam
in triomfante dolledans vervoerd
tot avendlik ze neigen weer tot rondo van rust.
Er is een milde mond die alle wimpers kust
en alle harten open.
Wie zich verschool in 't koelhuis van de drift
dit ijspaleis vol nachtilluminatie
en wie de geplette vrucht van voorbije zomers tot stramme stroop had gekonfeit
hij vlucht de binnenkameren en hun bont behang
slaat de spiegel stuk dooft het feu continu
zo is de boef die losbreekt zijn gevang
om tot de diepten van nieuwe getijden in te lopen.
Pluikt niet meer open-toe de waaier van ondergang en domme dageraden
dolaarsdagen naakte nachten
stijg tot hoogspanning heimwee hemeltrachten
dat zich in vreugdevuurwerk zal ontladen.
Over het wereldwezen heeft God in verrukking geweend
stille frisse parelen doom en dauw
en heiligen eeuwenoud in schemerige nis versteend
treden bewogen in rij
en wandelen vriendelik over het land.
Uit iedere voetprint die de goede grond bedrukt
zwelt en spat vruchtbaarheid duizenderlei plantsoen.
Heen is wintertij
wildeman dwinglandij
want pas helmt fijn en diep uit de woudbron een lenteschalmei
en rukt aan alom het gevolg van oervader Pan
of trilling doorloopt de wereld en haar vruchtbare flank.
Herrijzenis!
Een klaproos heft de rode standaard hoog
en over alle horizonnen is rosareveil
een hooglied als fuseeënfontein naar de hemelboog.
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Lente!
heilige heraut in tovertooi
ter wondere kruistocht doorheen de landouw gevaren
zegen het zaad tot gul gedijen
dat overvloed knalt uit de volheid der aren.
Breek met je zonnespeer de mesjogge molens
die de spier van dit getijde onverstoorbaar vierendelen
wijl giert over hen het furioso van losgebroken winden
maar geef deze tijd voor simpel festoen
der veldviooltjes zo gering en groots gelaat
en de graciegroe van popels rank in hoge mijmerij.
Zindering.
Zegepraal.
Zon!

Victor J. Brunclair.
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De opvoeding en het leven der Atheensche Vrouw
VAN de opvoeding der Atheensche vrouw, haar kinder- en meisjesjaren, een volledig
beeld te geven, is bij de schaarsche gegevens helaas onmogelijk. Ook de Attische
inscripties, die pas nog door een Amerikaansche dame aan 'n nauwkeurig onderzoek
zijn onderworpen, juist met het oog op de positie en 't leven der vrouw, brachten
weinig nieuws bij wat we uit de litteratuur reeds wisten.(1)
Als het kleine meisje geboren is, en de vader het niet te vondeling heeft gelegd,
waartoe de wet hem altijd recht geeft, hebben op den vijfden dag de Amphidromia
plaats, d.w.z. de Maia of de moeder dragen het kindje snel om den huiselijken haard
heen, wat zeker als reinigingsceremonie bedoeld was,(2) terwijl de jonggeborene
tegelijk daardoor wordt opgedragen aan de godheid, die het huisaltaar en al die daarop
offeren beschermt. Zoo wordt zij verbonden aan het huis van haar vader; het heilig
vuur zal ook haar toekomst beschermen. Vóór den tienden dag heeft de naamgeving
plaats, wat voor de oude Grieken, die aan den naam zelve zoo'n gewicht hechten,
van groote beteekenis was. Immers bij alle antieke volken ligt in den naam een
magische kracht. In Egypte kreeg ieder bij zijn geboorte een geheime naam, die
niemand mag kennen; Isis, de geneeskrachtige, geneest Re op voorwaarde, dat hij
haar zijn naam zegt. Zoo krijgt Isis listig alle macht. Want, is de gedachte die eraan
ten grondslag ligt, kent men iemand's waren naam, dan heeft men de ziel van die
persoon in zijn macht. - En daarop volgt de inschrijving in de phratria, het
geslachtsverband van den vader, waardoor het meisje haar plaats krijgt in de
Atheensche maatschappij. Met haar alleen zal de Athener een wettig huwelijk kunnen
sluiten en haar daartoe op te leiden is zeker het doel der verdere opvoeding. Zij bleef
in het afgesloten vrouwenvertrek, Gynaikonitis, waar geen man, behalve vader of
broers, ooit binnentreedt. Daar heeft zij met haar poppen gespeeld, die ze als
jonkvrouw straks aan Artemis wijdt, het balspel beoefend - en wie denkt niet aan het
aardige tafereeltje, dat Homerus ons schildert van Nausikaa en haar speelkameraad-

(1) Helen Mc Clees, A. Study of women in Attic inscriptions.
(2) Cf. E. Rohde, Psyche II. 72 A.1 over de reinigingsriten, die de jonge moeder en het kind
noodig hebben.
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jes aan het strand - en ongetwijfeld is ook het bikkelspel een geliefkoosde bezigheid
geweest(3). Ook met tollen heeft het meisje haar tijd doorgebracht; allang is bekend
die aardige vaas, waarop een meisje, dat een drijftol in beweging brengt, is afgebeeld(4).
Maar wat het meisje verder leerde, kunnen we slechts langs indirecten weg te
weten komen, en nu komt onze droevige onwetendheid pas goed voor den dag.
Immers op de vraag, of het Atheensche meisje van goeden huize in den bloeitijd van
Athene heeft leeren lezen en schrijven, moeten we het antwoord schuldig blijven.
Het argument is wel vaak aangehaald, dat het Atheensche meisje, dat toch meedeed
aan koorzangen ter eere van de godheid, die liederen ongetwijfeld ook heeft kunnen
lezen en bestudeeren, doch dat is toch geen afdoend bewijs. Die oude gezangen
zouden langs den weg van het gehoor van moeder op dochter overgedragen kunnen
zijn. We hebben slechts één inscriptie uit Teos over, in Klein Azië, die gaat over de
stichting van een school daar. 'n Zekere Polythros had 34000 drachmen tot dit doel
geschonken, en, luidt de oorkonde: ‘nu moeten elk jaar, na de keuze van de
stadsschrijvers, drie grammato didaskaloi, d.w.z. leeraren voor elementair onderricht
in lezen en schrijven, gekozen worden, welke de jongens en de meisjes onderwijzen’.
Doch van geen andere plaats is ons een dergelijk onderwijs van staatswege voor
meisjes overgeleverd.
Doch wat het meisje wel thuis geleerd zal hebben, alles wat de toekomstige
Atheensche huisvrouw later kennen moet. In de eerst plaats spinnen en weven. Zij
moeten de ruwe wol, die thuiskomt, zelf reinigen en uitrafelen, hun kleeren weven.
En menige plaats in de litteratuur spreekt ervan. We lezen van de nymph Calypso,
die daar afgezonderd van goden en menschen leeft: ‘en zij binnen zingend met heldere
stem, op en neer gaand bij den weefstoel, weefde met gouden spoel’ (Od. V. 62).
Arete, de vrouw van Alkinoos, den koning der Phaeaken, had 50 slavinnen: ‘en deze
malen met handmolens de goudgele vrucht, en zij weven het weefsel en draaien de
wol aan het spinrokken’ (Od. VII 105), en op een andere plaats wordt zij ons
geschilderd, zittend bij den haard met haar dienaressen, draaiend de purperen wol
aan het spinrokken. Hector zegt bij het afscheid nemen van Andromache: ‘maar gij,
naar huis gaande, zorg voor uw bezigheden, het weefgetouw en het

(3) In 'n epigram, Anthol. Palat. VI 280, ter eere van Artemis luidt 't: ‘hier brengt Timarete aan
u, een maagd, vóór haar huwlijk haar cymbalen, haar geliefde bal, haar haarlint, haar
meisjespoppen, haar kleeren en alles’.
(4) Cf. Dr. H. Leopold, De Leerschool van de spade, deel II over antieke tollen.
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spinrokken, en beveel uw slavinnen aan het werk te gaan’. Ook Hesiodus zegt in zijn
leerdicht Werken en Dagen, dat een opsomming is van vele nuttige wenken voor het
dagelijksch leven en het boerenbedrijf: ‘laat de vrouw staan bij den weefstoel’ (vs
779). In dat alleraardigst gesprek tusschen Ischomachus en zijn jonge vrouw, dat
Xenophon ons in zijn Oeconomicus weergeeft, zegt de echtgenoot vermanend, dat
het de taak der vrouw is te zorgen voor de behandeling der wol en het spingerei.
Iphigenia doet haar beklag, dat zij niet meer op haar weefgetouw met de spoel een
beeld van Pallas en de Titanen kan weven. (Iph. T. 221).
Ook de vazen verhalen ons van deze bezigheid der vrouw. We zien ze telkens
afgebeeld, in de linkerhand het rokken hoog heffend en in de rechter den draad
tusschen duim en wijsvinger houdend.
Dan heeft thuis de meelbereiding plaats; het wordt gemalen in handmolens, en tot
allerlei broodjes en koekjes voor het dagelijksche gebruik en offerkoeken voor de
goden verwerkt.
Verder de waschbereiding; wie komt niet voor oogen dat fijne schilderijtje uit de
Odyssee, waar de godin Athene 's ochtends vroeg aan Nausikaa's bed staat en de
jonge prinses vermaant zich toch te haasten, daar het hoog tijd is haar kleeren te
verzorgen en te spoelen.
‘Verzoek een muilspan van uw vader, vraag een wagen,
die al uw sluiers, al uw mantels ruim kan dragen,
daar de mond der stroom zoo ver is van de stad.’
En even later gaat Nausikaa dan ook, met haar slavinnen, haar vuile kleeren op den
wagen ladend, naar de rivier, ‘waar de altoos van water voorziene waschbakken
waren’.
Er is één terrein, waar we de Grieksche vrouw ook buitenshuis zien optreden, d.i.
dat van den eeredienst. Om ook weer met de kinderjaren te beginnen, jaarlijks worden
door den Archon Basileus vier kinderen van hooge geboorte tusschen 7 en 11 jaar
uitgekozen voor den dienst van de stadsgodin Athene. Die kleine meisjes gaan dan
een jaar van huis en komen te wonen op den Acropolis, onder toezicht van de
priesteres van Athene Polias. Wat doen ze daar? Volgens Pausanias (I 27. 3) moesten
ze 's nachts op het feest der Arrephoria, gehouden in de maand Skiropharion
(Juni-Juli), heilige dingen, die ze zelf niet mochten zien, op hun hoofd dragen. En
hoe weinig we er verder van weten, dat dragen van die geheime sacra, is wel hun
hoofdfunctie. Bovendien hadden ze nog de taak ‘den peplos te beginnen’, d.i. dien
prachtigen, geweven mantel, die op de groote feesten van de Panathenaëen aan de
godin werd gewijd. In die peplos was de strijd met Titanen en Giganten geweven en
het gewaad gold als symbool van Athene's grootheid en eer. Zingt niet het koor in
Aristophanes' Ridders (vs. 565): ‘we
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willen onze vaderen prijzen, die waardig waren dit land en... de peplos’. Die kleine
meisjes kunnen natuurlijk alleen de eerste draden gespannen hebben, het was louter
een ceremonieele deelname aan de bezigheid, die tenslotte adellijke jonkvrouwen
verrichtten, wier namen op lijsten bewaard zijn. Talrijke inscripties vermelden vol
trots de namen der kleinen, die als arrephoroi optraden, o.a. Demo, de dochter van
Miltiades; hun families, die dat eereambt zeer ambieerden, lieten hen ook vol glorie
dikwijls aldus afbeelden. En niet alleen Athene, ook Demeter en Proserpina, Eileithyia
hadden Arrephoroi(5).
Om te laten zien, welk 'n goede opvoeding zij genoten heeft en hoe zij van deftige
familie is, verhaalt de vrouw op de bekende plaats in Aristophanes' Lysistrate (vs.
6. 41): ‘toen ik zeven jaar was ben ik terstond arrephoros geworden; op mijn tiende
was ik aletris; vervolgens ben ik arktos geweest, een geel kleedje aan hebbend, op
het feest van Brauron, en ook ben ik eens, toen ik een mooi jong meisje was,
kanephoros geweest, met een tros gedroogde vijgen in mijn hand’. Zij is aletris d.w.z.
maalster geweest, zij heeft het meel mee helpen malen voor de offerkoeken. Daarop
is ze arktos d.i. berin geweest op de feesten van Artemis Brauronia. Aan deze godin
werden alle Atheensche meisjes tusschen de vijf en tien jaar met vele geheime
ceremoniën geweest. Volgens veler opvatting is de godin zelve oorspronkelijk een
diergodin, berin, geweest, die bloedige menschenoffers eischte, en bedoelt dat gele
kleedje een vermomming in berengedaante; het zou dus de herinnering aan een oud
maagdenoffer zijn(6). Artemis, in de hoofdplaatsen van Arcadië vereerd als Kalliste,
gold daar als stammoeder ‘des Bärenvolkes der Arkader’(7), en zeker zijn haar vaak
bloedige offers gebracht. Doch of die vermomming in plaats van 't offer gekomen
is, is toch twijfelachtig. Het zou ook kunnen wezen, dat men er mee bedoelde één
met de godheid te worden, 'n rite als bij de mysteriën. Hoe het zij, zeker is het, dat
aan deze Artemis de kleeren der jonge moeders gewijd werden, bij de geboorte van
hun kindje gestorven. Tenslotte is ze kanephoros geweest, korfdraagster, d.w.z. zij
heeft bij de feesten van Athene, Demeter of Dionysus het heilige graan en verdere
offergaven in de optocht rondgedragen. Op tallooze vazen zien we afbeeldingen van
die bevallige Atheensche meisjes, vol ernst en devotie gaand in de heilige processie.
Bij alle belangrijke feesten in Griekenland treden ook meisjeskoren op, waarvoor
de grootste dichters hun liederen hebben

(5) J.E. Harrison, Prolegomena to the study of Greec religion, p. 131.
(6) Prof. Dr. K. Kuiper, De Atheensche vrouw, p. 25.
(7) Immerwahr, ‘Kulten und Mythen Arkadiens’. Cf. Hesiodus fr. 181 over de figuur van Kallisto,
nu losgemaakt van Artemis.
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gemaakt. In Teos zocht de Paidonomos de beste stemmen uit voor een apart
meisjeskoor, dat bij patriotische feesten een hymne voordroeg. Tot de taak van den
Gymnasiarchos ton Gynaikon in Dorylaion behoorde zeker de instudeering van
koorliederen. Trouwens telkens is er in inscripties sprake van leeraren, die
meisjeskoren moesten vormen, te Pergamum, Smyrna, Magnesia, Notion(8). Wanneer
het dus godsdienstige feesten en cultushandelingen betreft, zien we het jonge meisje
uit de afgeslotenheid van het vrouwenvertrek te voorschijn komen. En zeker zal noch
het godsdienstonderricht, het kennen der oude mythen en verhalen, noch het onderwijs
in muziek en zang ooit verwaarloosd zijn bij een jonge dame van goeden huize te
Athene.
Zoo langzamerhand zijn we de jonge meisjesjaren genaderd en moeten we ons op
den bruidstijd gaan voorbereiden.
Volgens de geleerden, die over Atheensch recht geschreven hebben, hebben de
Attische wetten geen bepaalde voorschriften gegeven. In het oude stadsrecht van
Gortyn - op Creta -, dat voor onze kennis van het heele Grieksche recht van het
grootste belang is, vinden we de bepaling, dat meisjes beneden de 12 jaar niet mochten
trouwen. Ook de philosophen, Plato, Aristoteles, hebben zich vaak met den
huwlijksleeftijd beziggehouden. Trouwens de huwlijksleeftijd, in verband met
eugenetische voorschriften, en het probleem van selectie, bij de keuze der
echtgenooten, waren druk-besproken kwesties in alle ethische verhandelingen van
dien tijd(9). Op een plaats in zijn Wetten stelt Plato voor de meisjes den leeftijd van
16-20, voor mannen van 30-35 vast. (p. 785 B.) Dat hangt samen met zijn opvatting,
dat het lichaam dan het flinkst is en men het krachtigst nageslacht krijgt. Aristoteles
betoogend, dat het de eerste zorg voor de magistraten hoort te zijn te zorgen, dat er
de gezondst mogelijke kinderen geboren worden (Pol. 1334), is van oordeel, dat voor
vrouwen de geschikte huwelijksleeftijd 18 jaar is, voor mannen 37. Xenophon in
zijn Memorabilia (IV. 4. 23) prijst een huwelijk aan tusschen echtgenooten, die
beiden in hun volle lichaamskracht zijn, (en akmais), welke uitdrukking we ook bij
Plato tegenkomen(10). Maar al die voorschriften zijn natuurlijk louter theoretisch. De
dichter Hesiodus, de eenvoudige man van het land, die zijn voorschriften niet in een
studeercel heeft overdacht, en zooveel dichter bij het leven van elken dag

(8) Cf. E. Ziebarth, Aus dem Griechischen Schulwesen.
(9) Raper, Ancient Eugenics citeert verscheide plaatsen. Zie ook: W. Nestle, Kritias, Neue
Jahrbücher, 1903, p. 181. Hans Meyer, Das Vererbungsproblem bei Aristoteles, Phelologus
1919 (Bd. 75), p. 374. M. Jaeger, Berl. philol. Moch. 1913, 1. 164-167. - Ook Euripides is
deze kwestie van de geschikte huwelijksleeftijd zeer ter harte gegaan. Roper haalt vele citaten
aan. Vergel. ook Aristoph. Eccles. 322.
(10) Leges, 772 D., 785 B.
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staat, beveelt den man aan op zijn 30e, het meisje op haar 17e of 19e te trouwen. (Erga
vs. 695). We kunnen ook voorbeelden uit de praktijk aanhalen. En weer moet
Xenophon's Oeconomicus ter hand genomen worden, waar hij verteld zijn vrouwtje
getrouwd te hebben toen ze nog geen 15 jaar oud was. Demosthenes, de redenaar,
verhaald, dat zijn zuster, toen zij nog geen 5 jaar oud was, door testament van zijn
vader verloofd was met Demophon en deze haar na 10 jaar, dus als zij bijna 15 was,
zou huwen.
Misschien is nog het sterkst argument om aan te toonen, hoe jong het Atheensche
meisje in het huwelijk trad, dat het bruidje placht haar poppen en speelgoed aan
Diana te wijden(11).
We zien, dat het de gewoonte in Athene is, dat de man uit den gegoeden stand op
lateren leeftijd pas in het huwelijk treedt. Dat hangt wel met de economische
omstandigheden samen. Het grootste deel van de Attische burgers waren landbouwers.
Groot grondgebied was onbekend, slechts kleine boerderijtjes en akkertjes bezaten
ze. Voordat dus de vader ouder werd en zijn krachten hem begaven, kon de zoon
zelf zijn land niet krijgen om te bewerken, en in zijn eigen levensonderhoud niet
voorzien. Dientengevolge kon hij pas op lateren leeftijd een vrouw zoeken. Typeerend
is wat we lezen bij Euripides, als hij sterk afraadt, dat een jongen en meisje, beiden
op jeugdigen leeftijd huwen: ‘het is slecht een jonge man met een jonge vrouw te
verbinden, want de kracht der mannen houdt langer stand, de jeugdige frischheid
verlaat bij een vrouw sneller het lichaam’. Een huwelijk met een oudere vrouw is
natuurlijk heel sterk af te raden, ‘hij immers gaat begeeren een ander huwelijk, en
zij, dit missend, beraamt slechte dingen’. - Doch dat groote leeftijdsverschil tusschen
de echtgenooten maakt natuurlijk, dat de jonge vrouw min of meer als kind tegenover
den gerijpten man komt te staan en haar positie nog meer ondergeschikt wordt.
Uit welke overwegingen trouwt de man in Athene? Zeer zelden is het zeker, dat
liefde of genegenheid een rol speelt bij de keuze van zijn vrouw. Het was min of
meer belachelijk zelfs als er van verliefdheid tusschen echtgenooten sprake was: de
historici vermelden zoo'n romantische liefde als iets bijzonders, zooals we van
Plutarchus hooren, hoe Cimon verliefd was op zijn vrouw Isodike en onder haar dood
zeer heeft geleden. (c. IV) Hoe is Aspasia en Pericles' verhouding niet vaak in het
allerongunstigst daglicht geplaatst; zij afkomstig uit Jonië, waar de vrouwen veel
ontwikkelder waren en veel ongedwongener in haar omgang met mannen, heeft in
Athene zeker veel aan-

(11) Cf. J.J.B. Mulder, Quaestiones nonnullae ad Atheniensium matrimonia vitamque coniugalem
pertinentes.
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stoot gegeven. Pericles' huwelijk met haar, de vreemdelinge, kon geen echt Atheensch
huwelijk zijn, doch het is ook niet zoomaar als onwettig te beschouwen. Immers tot
het jaar 451 golden de kinderen, uit zoo'n huwelijk geboren, als wettig, totdat de
radicale democratie heeft doorgedreven de bepaling, dat kinderen uit zoo'n verbintenis
voortaan geen Atheensche burgers meer zouden zijn(12). Doch zeker zou een man als
Socrates niet zoo graag met Aspasia gesproken en omgegaan hebben, als zij geen
zedelijk hoogstaande vrouw was geweest. Natuurlijk kunnen er wel verscheidene
voorbeelden uit tragedies, historieschrijvers en vooral grafschriften gehaald worden,
waaruit blijkt, dat een man liefderijk over zijn vrouw spreekt. Vaak zal in het huwelijk
genegenheid ontstaan zijn, doch nooit heeft de liefde als grondslag voor het huwelijk
gegolden. Al zijn idealen en gevoelens besprak de Griek met zijn vrienden, hij leefde
in 'n atmosfeer van de meest volmaakte vriendschap en clubgeest onder mannen. En
hij had de hetaere ‘voor zijn genoegen’, als Demosthenes het uitdrukt, deze scherp
scheidend van de vrouwen en dochters der burgers. Hij zocht dus ook geen liefde bij
zijn echtgenoote.
Trouwens, hoe zouden de jonge menschen elkaar kennen? Misschien een enkele
maal van de groote, godsdienstige feesten of werd er eens een blik door het jonge
meisje uit de vensteropeningen van het vrouwenvertrek boven naar beneden geworpen,
doch in het algemeen speelt de promnestria, de huwelijks-makelaarster, vaak een
dame van voornamen huize, die vele personen kent, de grootste rol. Zij brengt de
personen bij elkaar, en de bruidschat is zeker van niet gering belang bij de keuze.
Als haar vader gestorven is, hebben de broers, en anders familieleden de verplichting
het meisje een bruidschat te geven en voor een passend huwelijk te zorgen, zooals
bij Lysias een broer zegt ‘ik heb twee zusters uitgehuwelijkt’ (Lys 16 § 10). 't Strekte
vader en broers tot eer, wanneer ze zelf vrij onbemiddeld waren, toch dochters en
zusters 'n bruidschat mee te geven.
We vinden bij Isaeus de som van 5 minae, op 'n andere plaats van 20 minae
genoemd, d.i. f 900.-. Alcibides' vrouw bracht 10 talenten mee ten huwelijk, wat een
buitengewoon groot bedrag voor dien tijd was. Natuurlijk werden ook vaak kostbare
kleeren en sieraden meegegeven. En een vrouw, die veel mee ten huwelijk bracht,
zal zich daar wel vaak op hebben laten voorstaan. Pocht niet Hermione, in Euripides'
Andromache (vs. 153), dat haar vader Menelaos haar een groote bruidschat

(12) Ed. Meyer, Geschichte des Altertums IV § 392. Want vóór dien tijd kwamen juist in hooge
kringen die huwelijken met buitenlandsche vrouwen veel voor; Clisthenes, Themistocles
waren zonen van niet-Atheensche moeders.
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mee heeft gegeven, zoodat ze nu gerust vrij uit haar meening durft te uiten?
Plato wil die gebruiken afschaffen en beveelt aan: ‘dat hij die huwt, en hij die ten
huwelijk geeft, geen bruidschat krijgt of meegeeft’(13). Hij vindt dat beslist een euvel(14),
wat in de Ideaalstaat afgeschaft moet worden. Phaleas van Chalcedon wilde de
verschillen tusschen rijk en arm doen verdwijnen, doordat de bemiddelden 'n
bruidschat gaven, doch niet aannamen, en de behoeftigen er een kregen, doch nooit
gaven(15). Het was blijkbaar een probleem voor de theoretici van dien tijd. Plato wilde
eveneens, dat de meisjes en jongens elkaar zouden ontmoeten op gemeenschappelijke
feesten, onder toezicht van opzichters, ook hierin dus de Atheensche toestanden
willende hervormen.
Doch welke waren dan de motieven tot een huwelijk? In de eerste plaats het
verlangen om wettige kinderen te hebben. 't Was voor een Athener noodzakelijk
bijna een zoon te hebben, die, als hij stierf, aan de gestorven voorvaderen weer de
offers kon brengen, de cultus van het heele geslacht kon onderhouden.
Treffend schildert ons Fustel de Coulanges in La cité antique, hoe vreeselijk voor
de antieken de gedachte was, dat de dooden later geen plengingen op hun graf meer
zouden krijgen, en de huiselijke haard, het symbool der familie, daar koud en ledig
zou staan.
Immers de dooden genoten goddelijke eer; zij stonden, als machtige geesten, hun
nakomelingen in alles bij, en op vaste tijden kregen de gestorven voorouders hun
spijs en drank in het graf. Men zou het dus een religieuse verplichting kunnen noemen
de traditie van zijn familie voort te zetten en een zoon na te laten. Cassandra, in
Euripides' Troades beschrijft daar het droevig lot der Grieken, die terwille van Helena
naar Troje kwamen, en nu ver van vrouw en kind in het vreemde land sterven; ze
lieten thuis hun oude vaders en moeders eenzaam achter; ‘en die leefden zoo, als
hadden ze geen kinderen: en als ze sterven, zoo is er niemand, die plengt op hun graf.
Dat zijn vreeselijke dingen’ (vs. 380). Zoo zegt ook Isaeus (VII. 30): ‘allen, die zullen
sterven nemen voorzorgen voor zichzelf, opdat ze hun eigen huis niet ledig achter
laten, maar er iemand is, die de doodenoffers brengt’. In de choepharoi noemt het
koor de zonen: ‘redders van den haard des vaders’ (vs. 264).
Een andere oorzaak voor het zoo vurig begeeren van kinderen was, dat de Grieksche
staten, die bijna voortdurend oorlog voerden, een groot getal burgers noodig hadden.
Isaeus, op de hierboven aangehaalde plaats, zegt ook, dat men niet slechts

(13) Leges, 742 C.
(14) Leges, 774 C.
(15) Ar. Pol., 1266 C. 3.
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voor zichzelf, doch ook voor den staat kinderen moet nalaten. Duidelijk spreekt het
uit de beroemde grafrede, die Pericles hield op de eerste gevallenen in den
Peloponn-oorlog, en die wij bij Thucydides II. 44 lezen; hij zegt: ‘gij echter, die nog
hoop op nieuw kroost kunt hebben, moet goedsmoeds zijn; want de kinderen, die
later nog zullen geboren worden zullen voor menigeen ook persoonlijk een troost
zijn voor de heengeganen, en voor den staat zal het nuttig zijn, daar die niet van
burgers ontbloot, wankelen gaat’. In een fragment van Euripides' Erechtheus lezen
we: ‘we brengen daarom kinderen voort, opdat we de altaren der goden en het
vaderland beschermen’.
En tenslotte, men wil kinderen, opdat die, als de vader niet meer werken en zijn
brood verdienen kan, hem zullen onderhouden. Groot was de angst voor gebrek op
den ouden dag, en niet alleen voor materieele nood, doch ook voor eenzaamheid en
verlatenheid. Als koning Pheres gehoord heeft, dat zijn jonge schoondochter Alcestis
gestorven is, in den bloei van haar leven zich vrijwillig opgeofferd hebbende voor
haar echtgenoot Admetus, zegt hij, zich tot zijn bedroefden zoon wendend: ‘Mijn
zoon, ik voel mee in uw smart, gij hebt ongetwijfeld een edele, deugdzame vrouw
verloren.
Dat is zwaar; alleen gedenk, gij moet u schikken leeren.
Neem deze sieraden; ze zullen mee in 't graf met haar,
het past ons haar te eeren, die heeft haar leven toch voor u gelaten,
haar dank ik, dat ik nog een kind bezit,
en niet, van jou beroofd, in vreugdeloozen ouderdom,
jammerlijk omkwam van gebrek.’

Ons, moderne lezers, doet deze lof toch wel wat egoïst en koel aan. Er blijkt wel uit,
hoe de vrouw op de tweede plaats kwam, na de kinderen, en het verlies van een
echtgenoote minder zwaar viel dan van een zoon.
De ongelukkige Aias wil zijn zoontje naar zijn ouderlijk huis zenden, hem weg
laten gaan naar Pelamon en Eryboea ‘opdat hij voor hen worde hun verzorger op den
ouden dag’ (vs. 570). In Euripides' Phoenissae worden de zonen van Oedipus
genoemd: ‘verzorgers voor den ouden dag van hun moeder’ (vs. 1436). Medea, vóór
den ontzettenden moord, haar kinderen nog eenmaal toesprekend, zegt: ‘ik
ongelukkige, ik had zoo op u mijn hoop gevestigd, dat ge mij op mijn ouden dag
zoudt verzorgd hebben en wanneer ik gestorven was me het doodskleed had
aangedaan’. Trouwens wreekt zich Medea op haar ontrouwen echtgenoot Iason niet
het vreeselijkst door die gruwelijke moord op hun kinderen. Daarmee juist zal ze
hem het diepst treffen, en in haar felle, hartstochtelijke uiting van haat roept zij: ‘en
nooit zal hij (Iason) meer kinderen, uit mij geboren, verder in het leven zien, noch
zal hij kinderen bij de

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

206
jonge vrouw verwekken, daar zij door mijn verderf aanbrengende kruiden sterven
moet’. En als lason wanhopig is over den dood van zijn zoontjes, bijt zij hem toe:
‘nog gansch anders zult ge jammeren, wacht eerst den ouderdom af’. In Euripides'
Supplices jammert het vrouwenkoor: ‘o mijn ongelukkig kind, ik voedde u, ik droeg
u onder het hart; en nu heeft Hades u, en ik rampzalige, die het kind voortbracht, heb
geen verzorger op den ouden dag’ (919).
Plato zegt in de Ideaalstaat: ‘gij houdt den tyran voor een vadermoordenaar en een
slechten verzorger voor den ouden dag’ (569 B.).
Wanneer Ischomachus zijn jonge vrouwtje in haar nieuwe plichten inwijdt, laat
Xenophon hem in zijn Oeconomicus het volgende gesprek voeren: ‘zeg me eens,
vrouwtje, heb je al begrepen waarom ik je nam en je ouders je aan mij gaven? Want
er was voor ons gelegenheid genoeg met een ander samen te wonen, dat begrijp je
ook best. Maar ik heb voor mij beraadslaagd en je ouders voor jou, wien we als den
besten deelgenoot aan huis en kinderen zouden hebben en daarom koos ik jou, en je
ouders mij. Als nu de godheid ons kinderen schenkt, zullen we overleggen, hoe we
hen het beste opvoeden; want 't is ons beider heil om de beste helpers en verzorgers
voor den ouden dag te krijgen’ (VII 12).
Telkens weer wordt ons gezegd en in warme woorden geteekend, hoe gelukkig
het voor ouders is kinderen te hebben. Als Medea aan Aegeus, den koning van Athene
belooft een eind aan zijn kinderloosheid te zullen maken, is hij bereid alles voor haar
te doen, en als ze straks weg moet vluchten, kan ze bij hem een schuilplaats vinden.
En in grafschriften vinden we herhaaldelijk de uitdrukking: ‘de kinderen van zijn
kinderen gezien hebbend’, om aan te duiden iemand's geluk in het leven. Het is zeker
niet te veel gezegd, als het verlangen naar kinderen voor een der hoofdmotieven tot
het aangaan van een huwelijk gelden kan. De heele tragedie de Hiketides is één
aangrijpende klacht van ouders om hun kinderen.
De Athener zoekt zich ook een vrouw om het huishouden te besturen, het opzicht
over slaven en slavinnen te houden, zooals Plato, de functies der vrouw opsommend,
het in zijn wetten uitdrukt: therapeia, tamieia en paidotrophia. (Leg. 806 A.). Om
dit met een enkel voorbeeld te illustreeren, in datzelfde alleraardigste gesprek van
Ischomachus, wanneer hij het over de taak der vrouw heeft, luidt het: ‘Tot het werk
binnenshuis hoort het verzorgen der jonggeboren kinderen, en het bereiden van de
spijs, en zoo ook het maken van kleeren uit wol’. En een eindje verder legt hij uit,
hoe zij toezicht moet houden op de slaven, die in huis werken en op moet letten op
alles, wat binnengebracht wordt, en dit in ontvangst nemen. ‘Een ding van je taak

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

207
is je misschien hoogst onaangenaam, dat namelijk, als een der slaven ziek wordt, je
vóor alles moet zorgen, opdat hij goed verpleegd wordt’. Maar het vrouwtje antwoordt,
dat haar dit juist aangenaam is, want na een goede verpleging zullen zij dankbaar
zijn en meer welgezind dan tevoren. I. toont dan het heele huis aan zijn vrouw en
drukt haar op het hart ordelijk en schoon te zijn. Grappig is het volgende trekje. I.
vertelt aan Socrates, hoe hij eens zijn vrouwtje zag met blanketsel en rouge besmeerd,
en met hoog schoeisel aan, en hij haar had berispt, zeggend: ‘zeg me, vrouwtje, was
ik soms een betere deelgenoot in ons geld geweest, indien ik je het echte liet zien,
en niet pochte op meer dan ik had en ook niets verborg van wat ik had, of als ik
getracht had je te bedriegen, zeggende dat ik meer had dan waar was, en je valsch
zilver had laten zien en onechte kettingen?’ En zij zei terstond: ‘wees stil, wordt toch
nooit een dergelijk iemand. Want ik zou niet meer van harte lief tegen je kunnen
zijn, als je zoo was’. Dan zegt I., dat hij niet meer plezier heeft in blanketsel of
roodkleur dan in haar eigene, en dat zij met die bedriegerijtjes de menschen op straat
kan beetnemen, doch nooit dengene, met wie zij samenwoont, ‘want terstond bij het
opstaan wordt men betrapt, eer men zich mooi heeft gemaakt of door tranen wordt
men verraden of door het bad’. In het vervolg deed zijn vrouw dan ook niets meer
van dien aard, doch trachtte zichzelf rein en sierlijk te toonen. Ontelbaar zijn de
plaatsen, waar het als hoogste deugd der vrouwen voorgehouden wordt thuis te blijven
en door vlijt en ijver het vermogen te helpen vermeerderen. Clytaemnestra, zichzelf
prijzend zegt: ‘en uw huis deed ik gedijen, zoodat ge, als ge binnentraadt u verheugdet,
en als ge uit gingt gelukkig waart’. (Iph. Aul. 1159). Ook Andromache in de Troades
toont zich een trouwe hoedster van het huis, en hoe graag zij eens meer uit zou gaan,
zij durft dat ook niet voor haar naam, ‘want of die berisping past of niet past, dit haalt
zij, die niet binnenblijft, zich toch zeker op den hals: een slechten naam te krijgen,
en daarom mijn lust overwinnend, bleef ik binnenshuis’ (vs. 647).
Medea, ongelukkig in haar huwelijk en bedrogen door haar ontrouwen echtgenoot,
doet bitter haar beklag over die afzondering. Immers, als de man zacht en vriendelijk
is, kan de vrouw gelukkig zijn; anders, zegt ze, is de dood te verkiezen. De man kan
nog altijd troost bij vrienden zoeken, doch voor de vrouw is dat onmogelijk, en zij
klaagt: ‘de man, zich ongelukkig voelend temidden der zijnen, kan, naar buiten
gaande, voor de verdrietigheden van zijn hart troost zoeken, of tot een vriend of tot
makkers zich wendend. Wij moeten onze aandacht altijd slechts op één ziel richten’.
(Wordt vervolgd.)
Dr. Wilhelmina A. Kosten.
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De Tsjechen en de wereldoorlog
ZONDER vreemde hulp heeft zich in onzen tijd geen enkel volk bevrijd. Zelfs niet
het Italiaansche, dat thans 40 millioen zielen telt. Altijd hebben de onderdrukte
stammen bij de vijanden van hunnen vorst of van den staat bijstand gezocht. De
Vlamingen en Hollanders weleer evenals de Donau-, Weichsel- en Balkanvolkeren
in de XIXe en XXe eeuw. Bij gebrek aan historische perspectief in tijden van
ontwrichting, bij gemis van sterk volksbesef, wanneer de hoogere standen
gedenationaliseerd zijn, bij mangel aan offervaardigheid, als de staatsmacht en het
kapitaal het stoffelijk bestaan bedreigen van wie niet gedwee het juk aanvaardt, is
het tegendeel beweerd en de stelling verdedigd, dat ook een klein volk zonder vreemde
tusschenkomst zichzelf kan bevrijden.
Derhalve brengt de tragiek der wereldgebeurtenissen mede, dat de meeste kampers
voor de vrijheid der onderdrukte volksstammen hoogverraders worden. Als hun opzet
mislukt en zij zich niet snel genoeg uit de voeten maken, worden zij terechtgesteld
of gekerkerd. Hoe vaak is niet de ballingschap hun deel. Wanneer zij er in slagen
het juk af te schudden, dat op de schouders van hun volk drukt, wordt de regeering,
die zij instellen, de eenige rechtmatige genoemd. Het nageslacht richt voor de leiders
der muiters standbeelden op en de geschiedenis velt haar vonnis over de vorsten, die
hen vogelvrij verklaarden en over de rechters, die hen veroordeelden. Politieke
misdadigers straffen is zelden iets anders dan wraak nemen zonder meer: altijd,
wanneer het gevaar niet onmiddellijk dreigt. Het druischt tegen het modern vrijzinnig
rechtsbegrip in, dat trouwens door den teruggang der beschaving, slechts weinigen
nog bezielt.
Geen woord heeft een willekeurigere beteekenis dan het woord verraad. Als helden
worden de verraders door hun bevrijde volksgenooten vereerd. Men denke eenerzijds
aan Philips II, aan Alva, aan den Bloedraad, anderzijds aan Egmont, aan Hoorne,
aan Oranje, den Vader des Vaderlands. Zijn er in Zuid en Noord meer geëerde namen
dan Jacob van Artevelde, de Wijze Man van Gent, die met den koning van Engeland
een verbond sloot om zijn wettigen vorst van het graafschap Vlaanderen te berooven,
en dan Prins Willem, den Grooten Zwijger, die zijnen landsheer met de hulp van
diens vijanden in Duitschland, Engeland en Frankrijk een deel zijner erflanden
ontrukte.
In Tsjecho-Slovakije worden de beelden der vroegere vorsten door het herrezen
volk stukgeslagen en hun paleizen bewoond door hem, die tegen de twee laatste
koningen van Bohe-
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men verraad pleegde en die bovendien den staat hielp omverwerpen, waarvan de
landen der Boheemsche kroon deelmaakten. Bohemen was in 1526 geen wingewest
der Habsburgers, maar de Boheemsche stenden hadden vrijwillig het toenmalig hoofd
van Oostenrijk tot hun vorst verkozen.
Het gerechtshof der geschiedenis heeft Jacob van Artevelde en Willem van Oranje
vrijgesproken; de namen van Lodewijk van Nevers en van Alva worden verafschuwd;
de Arteveldemarsch weergalmt door de straten der Vlaamsche steden en het
Wilhelmus van Nassouwen is thans de belijdenis der Nederlandsche stam-eenheid.
Prof. Th.G. Masaryk, die Oostenrijk ‘trouw verraden’ heeft, zal in de nagedachtenis
van zijn volk verheerlijkt voortleven als de grondvester van zijn zelfstandigheid,
terwijl de naam van Frans-Jozef vermaledijd zal blijven.

I.
Vóór 1914 hadden de Tsjechen aan hun panslavische gevoelens zoo vaak lucht
gegeven, dat zelfs halfverblinde Oostenrijksche staatslieden niet in de dwaling konden
verkeeren, dat bij een oorlog tegen Rusland of Servië het meest bewust en ontwikkeld
Slavisch volk der Monarchie goedschiks tegen zijn verre stamgenooten zou vechten.
Dr. Karel Kramárzj, de leider der Jong-Tsjechen, de vader van het neoslavisme,
hetwelk niet genoeg van het panslavisme verschilde om de gemoederen der
Oostenrijksche machthebbers in slaap te wiegen, zegde te Praag in 1908: ‘Bij een
toekomstigen oorlog, waarin dit of dat Slavisch volk betrokken zal worden, zullen
alle Slaven niet alleen met hun sympathieën, maar zooveel mogelijk daadwerkelijk
op den Slavischen kant staan’.
Niemand beter dan Kramárzj, die een groot gedeelte van het jaar in de Krim, op
het goed van zijn Russische vrouw in de buurt van Livadia, verbleef en die sinds
jaren met Fransche slavophielen briefwisselde, kon in Rusland en in Frankrijk
invloedrijke mannen winnen voor de Tsjechische staatsgedachte, welke in de
Donaumonarchie zonder geweld niet verwezenlijkt kon worden.
De panslavische congressen van Praag (1908) en Sofia (1910), waar benevens de
Russen de Tsjechen het hooge woord voerden, hadden behalve kultureele en
ekonomische ook politieke doeleinden. Het spreekt vanzelf, dat de niet-onafhankelijke
Slavische volken, alsook diegenen, wier eenheid nog niet voltrokken was, als het
Servische, bijstand zochten bij de machtigste Slavische natie, ofschoon zooals
Masaryk in 1913 schreef, op de inlijving bij Rusland voor de Tsjechen en Zuid-Slaven
een kultureele en sociale achteruitgang zou volgen.
Minder gevaarlijk voor hun zelfstandigheid was de toenadering tot Frankrijk, dat
te ver ligt om annexatieplannen uit te
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voeren en dat hun natuurlijk bondgenoot is tegen den Duitschen drang naar het
Oosten. De bodem voor de Fransch-Tsjechische verstandhouding was effen gemaakt
door de meesters der Fransche slavistiek, E. Denis en L. Léger en door André
Chéradame, die hunnen landgenooten tallooze bewijzen van de Duitsch-vijandigheid
der Tsjechen hadden voorgelegd. Geen wonder dat de Sokols te Parijs in 1889 en te
Nancy in 1892 als medestrijders tegen het Duitschdom met geestdrift werden onthaald.
De wederzijdsche bezoeken der Parijsche en Praagsche gemeenteraadsleden (1907
en 1912) verhoogden de verwachtingen van een innige samenwerking bij het naderend
oorlogsgevaar.
Bij geen volk der Donaumonarchie heeft van den beginne af de meerderheid zoo
beslist partij gekozen tegen den Oostenrijkschen staat als bij het Tsjechische volk.
De eerste berichten der Russische mobilisatie, die het sein tot den oorlog gaf(1),
lokten Russischgezinde betoogingen uit, die o.m. de aanleiding waren tot de
aanhouding van Václav Klofátsj, voorzitter der nationaal-socialistische partij. De
eerste overwinningen der Russen in Galicië wekten een blijde stemming in den
huiskring op, waar ter eere van den Tsaar-bevrijder liederen werden gezongen als
deze: ‘Braadt ganzen voor de Russen om Vadertje Tsaar blij te maken’. Uit
voorzichtigheid hielden nochtans velen hun gevoelens voor de overheid verborgen.
Masaryk, die toen nog vreesde, dat de aanrukkende Russen Tsjechië niet zouden
loslaten, zegde op 2 October 1914 aan den afgevaardigde Dr. Stránsky: ‘De Russen
zijn ons geographisch en kultureel vreemd, hoe kunnen wij een deel van Rusland
wezen?’ Masaryk stond tegenover Rusland zooals de Vlaamsche activisten tegenover
Duitschland: Rusland was het middel om Tsjecho-Slovakije onafhankelijk van
Oostenrijk-Hongarije te maken en de activisten gebruikten de Duitschers om
Vlaanderen vrij te maken in België. Noch voor Masaryk noch voor de Vlamingen
was de bevordering van den vreemden staat het doel van hun streven. Bovendien bij
de Vlamingen was geen spraak van bondgenootschap: zij wilden wel iets krijgen,
maar niets geven.
Prins Thun, de Boheemsche stadhouder, liet zich door eenige uitlatingen van
Tsjechische leiders niet op een dwaalspoor brengen; hij zag hoe het volk steeds meer
tot Rusland neigde. In 1915 verdeelde hij de Tsjechen in twee groepen: de openlijke
en de stille Russischgezinden. Om de laatsten niet te tergen verzette zich Thun tegen
de uitroeping van den staat van beleg en hij drong te Weenen aan om niet te veel
verdachten in verzekerde bewaring te nemen.

(1) Wie een niet-eenzijdig inzicht in het ontstaan van den wereldoorlog wil krijgen, abonneere
zich op Vers la Vérité, het maandschrift, dat sedert April 1923 te Parijs wordt uitgegeven
door G. Dupin, 200, Quai de Jemmappes.
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De Oostenrijksche ambtenaren zagen met leede oogen, dat de Duitsche en
Oostenrijksche nederlagen als Tsjechische overwinningen werden begroet. In Maart
1915 kon niet meer getwijfeld worden aan de Entente-gezindheid der Praagsche
bevolking, ofschoon de Tsjechische burgemeester, Dr. Grosj, een trouw
Oostenrijksche onderdaan bleef. Indien de Russen hun voormarsch hadden voortgezet
zouden de Tsjechen hen met bloemen tegemoet zijn getreden en rozen op hunnen
weg hebben gestrooid, zooals het in de liederen heette.
Het berucht manifest(2) van den Russischen opperbevelhebber, Grootvorst Nikolaas,
werd op tienduizenden exemplaren verspreid en de Tsaar als de Bevrijder gevierd.
‘Niet op de Russen schieten’, was het wachtwoord, dat den soldaten bij hun vertrek
werd toegefluisterd. Bij de beëediging der Tsjechische regimenten zongen velen een
lied, waarvan het refrein hoogverraderlijk klonk: ‘De Rus is met ons en de Franschen
vegen weg wie tegen ons is’(3). De gematigsten spraken van den wereldoorlog als
van een Duitschen oorlog, die den Tsjechen niet aanging.
Onverklaarbaar zijn de nederlagen van Maarschalk Potiorek in Servië zonder de
defectie, weerbarstigheid en muiterij der Tsjechische regimenten te Sjabac en Losnica.
In Galicië liepen groote afdeelingen naar de Russen over: ‘Het Slavisch gevoel moet
zich meer door daden in zware oogenblikken doen gelden dan door banketeeren in
vredestijd’, heeft Jan Kollár gezegd, die den korten inhoud van het panslavisme in
een vers samenvatte: ‘Wat! Tsjechen, Russen, Polen en Serven, veegt dit alles weg
en schrijft Slaven’.
Duizenden soldaten boetten hun stamgevoel met hun leven, als de berichten niet
aangedikt zijn. In dezelfde omstandigheden zouden trouwens alle oorlogvoerende
staten gehandeld hebben zooals de Oostenrijksch-Hongaarsche overheid(4). Deze kon
zich niet neerleggen bij de weigering van het 11e regiment uit Pisek tegen Valjevo
op te rukken noch lijdelijk aanzien, dat op de verbroedering van Tsjechen van het
102e regiment en Serviërs in de loopgraven de ramp aan de Kolubara in November
1914 volgde. Het 38e regiment uit Mlda Boleslav, dat bereids in de kazerne blijken
van wederspannigheid had gegeven, liep in Mei

(2) Om het manifest uitgedeeld te hebben werden te Brno (Brünn) van 69 beklaagden 15 door
het krijgsgerechtshof ter dood veroordeeld.
(3) Er is een principieel verschil tusschen de Tsjechische oorlogsliederen en de Vaderlandsche
liederen van René de Clercq, die zich alle laten herleiden tot de grondgedachte ‘noch Fransch
noch Duitsch’ en die alleen Vlaamsch en Nederlandsch van gevoel zijn.
(4) Er zijn geen statistieken openbaar gemaakt van de soldaten, die wegens wederspannigheid
of vechtensmoeheid in Frankrijk zijn doodgeschoten. Doch blijkens de onthullingen, die nu
en dan worden gedaan, moet hun aantal zeer groot zijn.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

212
1915 grootendeels naar de Russen over. Op 16 Juli 1915 werd het regiment op
keizerlijk bevel ontbonden. Bij een poging om te drosten werd het 88e regiment in
de Karpaten onder Pruisisch en Magyaarsch kruisvuur genomen. Aan zulk een lot
ontsnapte het grootste gedeelte van het 35e regiment uit Pilsen; een half uur na zijn
aankomst in Galicië was het alreede met de Russen vereenigd. De achtergebleven
soldaten werden doodgeschoten. Het 28e regiment, dat met geweld naar het front
was vervoerd, gaf zich op 3 April 1915 met pak en zak aan de Russen over en vele
manschappen verlangden dadelijk tegen de Oostenrijkers op te trekken. Nadat men
in Weenen gehoord had van de ontvangst, die hun in Kiëv te beurt was gevallen,
werd het gedrag van het 28e door den Keizer geschandvlekt en het regiment
ontbonden. Doch de indruk in Bohemen en Moravië was zoo groot, dat de overheid
een besluit nam, dat niet alleen staat in de geschiedenis van den oorlog. Een duizendtal
piepjonge Tsjechen werd naar Görz gezonden en daar aan het Italiaansch vuur
blootgesteld, met het gevolg, dat slechts 18 terugkeerden. Een keizerlijk legerorde
vermeldde, dat de schande van het 28e regiment uitgewischt was door de bloedige
offers van datzelfde regiment aan den Isonzo. Na Mei 1915 waren er geen groote
Tsjechische eenheden meer. De Tsjechische manschappen werden zooveel mogelijk
bij Duitsch-Oostenrijksche of Hongaarsche regimenten ingelijfd. Doch deze maatregel
was dikwijls vruchteloos of slecht nageleefd. Somwijlen lieten de Tsjechen aan de
Russen weten, dat het onnoodig was te schieten, omdat zij den aanval afwachtten
om zich over te geven, zooals het 81e regiment te Koniucky in Juli 1917. De
tegenspoed der Oostenrijksch-Hongaarsche legers in den oorlog tegen Roemenië
heeft insgelijks zijn oorzaak in hun samenstelling uit onbetrouwbare elementen. Hier
speelden weer de Tsjechen de hoofdrol, o.a. bij Toelgyes, waar zij achteruitweken
zonder vechten (27 Aug. 1916). Bij gunstige gelegenheden lieten Tsjechische soldaten
Russische krijgsgevangenen ontsnappen. Een bekend geval is de vlucht van generaal
Kornilov op 12 Aug. 1916 met de hulp van J. Mrnak. Kornilov werd onder Kerenski
opperbevelhebber van het Russich leger.
Van nog andere regimenten worden dergelijke feiten vermeld, doch het aangehaalde
volstaat om een inzicht te krijgen in de stemming der Tsjechische soldaten tegenover
Oostenrijk. In 1917 bevonden zich in Rusland 350.000 krijgsgevangenen, o.w. velen
het min of meer vrijwillig waren geworden. Kramárzj, de eerste minister-president
der Tsjechoslovaksche republiek, verklaarde op 22 Januari 1920 in het parlement,
dat de Italiaansche overwinning aan de Piave ondenkbaar was zonder den rusteloozen
arbeid der Tsjechen en der andere Slavische volken, die het Oostenrijksch leger
hadden gedemoraliseerd.
Het is volkomen onbegrijpelijk hoe na een kort oponthoud
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in Praag een knap man als Herman Bahr(5) op 27 November 1915 kon schrijven niet
alleen dat Bohemen voor Oostenrijk niet verloren was, maar dat het Tsjechische volk
zijn nationale behoeften in Oostenrijk wilde vervullen, dat het op Oostenrijk zijn
hoop had gevestigd en dat het voor Oostenrijk bereidwillig bleef, voor zoover men
niet eischte, dat het zijn eigen wezen zou prijsgeven, alsook zijn eigen taal en
ekonomische ontwikkeling. Overal had Bahr nochtans gehoord hoezeer men vreesde,
dat het land zou verduitscht worden, doch hij had geen spoor van Russischgezindheid
ontdekt. Voor het verkrijgen van autonomie waren de Tsjechen tot elk offer bereid.
Men moest hen echter niet wantrouwen gelijk de bureaukratie het deed. Zelfs vrienden
van Masaryk, dien Bahr vóór den oorlog althans, zoozeer bewonderde, hadden hem
wijsgemaakt, dat zij meer voor een aansluiting bij Duitschland, dan bij Rusland
voelden. De schrijver van menig vernuftig essay over Oostenrijksche toestanden
beweerde, dat het nationalisme in den oorlog was verdwenen en dat Oostenrijk zijn
eenheid had gevonden. Zijn groote liefde voor den Oostenrijkschen staat, zijn
sympathie voor zijne Slavische staatsgenooten hebben hem enkele zwakke uitingen
van aanhankelijkheid aan de Monarchie doen overschatten. Trouwens onder de
Tsjechen waren er onverschilligen en anderen, die uit hebzucht of onderdanigheid
den machtigen staat boven het eigen vaderland stelden, doch gelukkiglijk voor de
Tsjechische zaak waren dezen de minderheid en zij werden door de omstandigheden
niet gesteund.
In het werk van den jongen dichter Rudolf Medek, die na zijn vlucht de Tsjechische
legioenen in Rusland mede inrichtte, vindt men weerklanken van de smart zijner
makkers om de aanwezigheid van landgenooten in de Oostenrijksche loopgraven en
om de serviliteit van hunne medeburgers, die in het vaderland de Habsburgers nog
dienden. Het is een feit, dat aan den Isonzo, uit Slavische solidariteit voor de
Joegoslaven, wier gebied door de Italianen bedreigd was, de Tsjechen in den beginne
dapper hebben gevochten, doch na het optreden van het Tsjechisch legioen aan den
Italiaanschen kant, was het onderscheid tusschen hen en de Kroaten en Slovenen zoo
opvallend, dat de hoogere legeroverheid hen door Slovenen liet vervangen.
Niet meer betrouwbaar dan de soldaten waren de burgers. De pro-Oostenrijksche
betoogingen te Praag waren door de politie ingericht om het buitenland zand in de
oogen te strooien. Zij verminderden den argwaan der regeering niet, welke onverwijld
een aantal Tsjechische leiders deed aanhouden, o.w. den reeds vermelden Václav
Klofátsj. Weenen nam voorzorgen tegen het uitbreken van een opstandige
volksbeweging, in de meening, dat

(5) Die neue Rundschau, Januari 1916.
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deze niet zou uitblijven onder de Tsjechen, die na hun taal teruggevonden te hebben
zich opgewerkt hadden tot kultureele zelfstandigheid, den drempel der staatkundige
onafhankelijkheid(6).
Door de overheerschers worden altijd als landverraad gebrandmerkt de gevoelens,
woorden en daden, welke het logisch gevolg der geestesgesteldheid van een bewust
onderdrukt volk zijn. Wie objectief boven de gebeurtenissen staat oordeelt anders.
Alleen de fetisjdienaars der staatsmacht ergeren zich bona fide aan het lijdelijk verzet
en aan de weerbarstigheid van een volk, dat zijn boeien wil breken of naar betere
voorwaarden voor zijn ontwikkeling uitziet. Van een hooger standpunt dan dat van
den staat valt er niets in te brengen tegen de geringe geestdrift der Tsjechen voor den
oorlog, noch tegen hun mindere voortvarendheid op het slagveld. B.v. de klachten
over het naar verhouding kleiner aantal gesneuvelde Tsjechische dan Duitsche
onderwijzers zullen wel gegrond wezen. Dat de Tsjechen minder eereteekens kregen
dan de Duitschers laat zich best door hun geringe lust heldenfeiten uit te steken, die
hun Tsjechisch volkswezen geen voordeel konden brengen. Sedert decenniën voelden
zij zich geen Oostenrijkers meer. Het was voldoende in een Boheemsch blad voor
de oorlogsleeningen te adverteeren met de woorden: ‘Oostenrijkers, teekent in’, om
er propaganda tegen te maken, aangezien het voor het volk beteekende: ‘Tsjechen,
doet het niet, want gij zijt geen Oostenrijkers’.
Vooral telkens na het uitschrijven van een oorlogsleening, kon de regeering haar
ergernis niet kroppen. Het verschil tusschen Tsjechen en Duitschers, tusschen
niet-Duitschers en Duitschers was zoo groot, dat het zich als een bedreiging voor de
toekomst van den staat liet aanzien. Dat de eersten met tegenzin den staat geldelijk
steunden, die zij als hun vijand beschouwden en waarvan zij den ondergang
verwachtten, was een daad van zelfbehoud zonder meer. Het boos opzet om het
krediet der Habsburgsche monarchie te schaden zal bij velen aanwezig zijn geweest,
doch het was zelfverweer. De Tsjechische bladen in het buitenland waren nooit
moede deze feiten op te rakelen om te toonen hoe verdienstelijk het Tsjechische volk
zich jegens de Entente maakte en hoezeer het deswege op haar gunst en hulp aanspraak
mocht maken. De Zjivnostenká banka had, evenals vele andere finantieele
inrichtingen, steeds de volkszaak bevorderd. Gedurende den oorlog week zij van
haar oude gedragslijn niet af. Haar bestuurder Dr. Preis schreef in de Národni Listy
tegen de leeningen stukken, waarvan de ware zin den censor

(6) De kultuur van een volk, aldus de voorzitter van het parlement Tomásjek op 15 Maart 1923,
is op tijd en stond het wapen van zijn omwenteling geworden, het wapen waarmede het zijn
staatkundige onafhankelijkheid heeft veroverd.
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ontging, ofschoon de gewone lezer ze volkomen begreep. Zijn rechters waren
scherpzinniger en in de aanklacht werd met nadruk gewezen op het nadeel, dat de
houding van Dr. Preis den staat had berokkend.
Met de leveringen van leeftocht ging het niet beter van stapel dan met de
hulpverleening aan het Roode Kruis en aan de andere oorlogswerken. De boeren
hielden terug al wat zij konden en zij hadden grootendeels schuld aan de schaarschte,
welke veel vroeger in Duitsch-Oostenrijk dan in Duitschland optrad. De ligging der
vruchtbaarste gronden in het Tsjechisch taalgebied was een groot tegenvaller; zij
maakte de voedselvoorziening veel moeielijker en vermeerderde voor de
Duitsch-Oostenrijkers de oorlogsellende in niet geringe mate. Het verschil tusschen
de afleveringen van graan door Tsjechische en Duitsche boeren was zoo groot, dat
het zich alleen laat verklaren door de machteloosheid van het centraal gezag, dat
geen voldoende medewerking van de plaatselijke overheid in Bohemen noch in
Moravië vond.
Op 21 Mei 1915, op bevel van veldmaarschalk Aartshertog Frederik, werden Dr.
Karel Kramárzj en Dr. Schreiner, de voorzitter der Sokols, aangehouden. A. Rasjin,
de latere minister, die de finantiën der Republiek herstelde en in 1921 werd vermoord,
werd evenals andere afgevaardigden, dagbladschrijvers en partijleiders van zijn
vrijheid beroofd. Prof. Masaryk, Dr. E. Benesj en Dürich, een leider van de agrarische
partij, om slechts de bekendste te noemen, waren bijtijds gevlucht en hun ontsnapping
was voor den Oostenrijkschen staat erger dan drie verloren veldslagen. De drie
Tsjechische oppositiepartijen, de Radikalen (Kramárzj), de Nationaal-socialisten
(Klofátsj) en de vooruitstrevenden (Masaryk) werden ontbonden, alsook de
Boheemsche landdag, waaruit het vrije woord der Tsjechische leden tot het buitenland
had kunnen dringen. Vele bladen werden opgeheven, namelijk Tsjas (De Tijd,
Masaryk), Tsjeské Slovo (Het Tsjechisch Woord) en Samostatnost (De
Onafhankelijkheid) en de werken van Jirásek, Machar e.a. verboden.
Op 9 December 1915 was het bezit van Kramárzj verbeurd verklaard, op 3 Juni
1916 werd hij ter dood veroordeeld. Zijn uitgewekenen vrienden poogden hem wit
te wasschen om zijn leven te redden. Volgens Masaryk was Kramárzj van de meening
van Palacky en hij had lang geloofd, dat Oostenrijk-Hongarije zelf zijn volkeren zou
bevrijden. La Nation Tchèque van 15 Juni 1916 schreef, dat Kramárzj en de zijnen
geen verraad hadden gepleegd, dat zij de soldaten niet tot overloopen hadden aangezet.
Dezen waren uit eigen beweging gedrost. Men kon toch van hen niet verwachten,
dat zij graag tegen hun Servische en Russische stamgenooten zouden vechten. Het
neoslavisme van Kramárzj was een loutere kultureele beweging, die de staatsgrenzen
handhaafde. Kramárzj was een aanhanger der Oostenrijksche gedach-
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te. Hij had stellig Russische sympathieën en in 1899 had hij in de Revue de Parijs(7)
geschreven over een toenadering van Oostenrijk tot Rusland en Frankrijk na opzegging
van het drievoudig verbond. Hij was aangehouden omdat de staf zich wilde wreken
over de nederlagen in de Karpaten en in Servië, die het gevolg waren van de houding
der Tsjechische regimenten. Hoe het ook zij, Kramárzj noch Rasjin werden ter dood
gebracht, het vonnis werd in dwangarbeid veranderd. Dat de Oostenrijksche regeering
voor de openbare meening in Engeland terugschrok (The political murder of Dr.
Kramarzh, New Statesman, 17 Juli 1916) is niet uitgesloten.
De krijgsrechtbanken bleven niet onwerkzaam. Een bericht(8) spreekt van 965
doodvonnissen in den jaren 1914-16, maar zegt niet hoevele uitgevoerd werden. Het
aantal jaren dwangarbeid, die de Tsjechen kregen is fabelachtig. Tot vele jaren werden
de afgevaardigden Burzjival, Choc, Netolicky en Vojan veroordeeld; gekerkerd
waren ook de sociaaldemocratische afgevaardigde Soukup, de dichters Machar en
Dyk e.a. Allerlei vervolgingen en plagerijen vielen de huisgezinnen en vrienden ten
deel van de uitgewekenen en de gedroste soldaten, wier bezittingen verbeurd verklaard
waren. Hun gezinnen bekwamen geen onderstand meer en leden in vele gevallen
honger. De veroordeelden werden bedreigd met de uitvoering van het vonnis, indien
een volksbeweging aan den gang kwam. Dat duurde tot den dood van Frans-Jozef.
Bij het toenemen van het wantrouwen der Weensche regeering moest de censuur
meer ijver toonen en de overheid deed een groot aantal boeken, liederen en
prentkaarten, waarin de nationale gedachte ietwat schemerde, aanslaan en schorste
de bladen, die onafhankelijk wilden blijven. Niet beter was het gesteld met ettelijke
wetenschappelijke werken die Slavische vraagstukken behandelden. Zelfs sommige
boeken van Dostojevski en van Tolstoj werden een verboden lectuur. In vele tot
dusver toegelaten schoolboeken uitte zich de nationale tegenstelling trouwens op
een wijze, die in Vlaanderen nooit zou zijn geduld. In de Tsjechische letterkunde,
met haar sterk anti-Duitsch karakter, komen vele plaatsen voor, die in oorlogstijd
aanstoot moesten geven. Hun haat tegen het Duitschdom, tegen de overwinnaars van
den slag bij den Witten Berg (1620) hebben de Tsjechische romanschrijvers en
dichters nooit onder stoelen of banken gezet; evenmin hun liefde tot Rusland en hun
warme genegenheid voor het groote Slavische volk. Van Duitsch-Oostenrijksche
zijde is beweerd, dat de aanleiding tot het ingrijpen der overheid door het katholiek
blad Tsjech werd gegeven. In December 1915 had deze krant, wellicht op een wenk
der censuur,

(7) L'Avenir de l'Autriche.
(8) La Nation Tchèque, 1 Mei 1916.
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uit een aantal schoolboeken plaatsen aangehaald, die h.i. tegen de Kerk en den Staat
waren gericht. Nadien werd de censuur zoo streng, dat zij bij elke wetenschappelijke
uiteenzetting der nationale vraagstukken tusschenbeide kwam. In alle in dien tijd
gedrukte Tsjechische en Poolsche geschriften komen opene plaatsen getuigen van
haar vrijheiddoodende werkzaamheid. B.v. in het door Dr. Zd. V. Tobolka uitgegeven
verzamelwerk over het Boheemsche volk(9), wordt de lezer zoo vaak gestoord door
gebroken zinnen en uitgevallen regels, dat hij den indruk krijgt van een
onoverkomelijke tegenstelling tusschen de Tsjechische opvattingen en het
Oostenrijksch staatsbelang.
Na de oorlogsverklaring van Roemenië (26 Aug. 1916), waarop de inval van het
Roemeensch leger in het begeerde Zevenbergen aanstonds volgde en het gering
weerstandsvermogen der veelvolkige monarchie nogmaals toonde, poogde Graaf
Stürgkh tot een schikking met de Tsjechen te komen. Hiervoor zouden de klerikalen
en de sociaal-demokraten misschien te vinden zijn geweest - te Stockholm eischten
de Tsjechische afgevaardigden niet de losscheuring uit het Oostenrijksch staatsverband
- doch de minister werd door Fritz Adler vermoord en zijn opvolger Dr. Koerber
beraamde het plan drie kroonlanden, Galicië, Bukovina en Dalmatië, van Cisleithanië
af te scheiden om een centraliseerend Oostenrijk op te richten, waar alleen het Duitsch
officieel zou wezen en waar de Slaven niet talrijker dan de Duitschers zouden zijn.
Dit dwaas voornemen, dwaas omdat het niet langs grondwettelijken weg verwezenlijkt
kon worden, deed alle Tsjechische partijen, die de toekomst van hun volk bedreigd
zagen, de handen ineenslagen. 108 afgevaardigden vormden een Tsjechische
parlementaire club met V. Tusar als secretaris en er werd te Praag een Nationalen
Raad samengesteld, welke de leiding van het verzet nam (19 Nov. 1916), ondanks
de beschuldiging van hoogverraad, die tegen de leden kon ingebracht worden.
Twee dagen nadien stierf Frans-Jozef, dit levend anachronisme door de Belgische
pers vóór den oorlog zoo hoog geprezen, ofschoon hij immer doof was gebleven
voor de eischen van den tijd en hij in Midden-Europa het middeleeuwsch vorstelijk
gezag en de reactie symboliseerde. Zijn weifelmoedige opvolger Karel, geleid door
zijn heerschzuchtige gemalin, wier broeders vrijwillig dienst in het Belgisch leger
hadden genomen, verlangde vrede met de Entente te sluiten om iets van het erfdeel
van zijn huis te redden (12 Dec. 1916). Hij was niet schrander genoeg om te begrijpen,
dat zijn vijanden onverzoenlijk waren, omdat zij de innerlijke zwakheid van het oude
rijk der Habsburgers beseften.

(9) Das Böhmische Volk, herausgegeben von Dr. Zd. V. Tobolka. Prag, 1916.
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Onverzoenlijk gelijk de Entente waren de Tsjechen. Zij weigerden deel te maken
van het nieuw ministerie, waarin twee verduitschte adellijken zitting hadden, Graaf
Clam-Martinic, als eerste minister en Graaf Czernin, als minister van buitenlandsche
zaken. Hun onverzettelijkheid en afkeerigheid van elke schikking vonden een
ruggesteun in het antwoord der Entente aan President Wilson, dat een onafhankelijk
Tsjecho-Slovakije een der oorlogsdoeleinden der Westersche mogendheden noemde
(10 Januari 1917). Te vergeefs verklaarde het ministerie, dat het afzag van de
verwezenlijking van het noodlottig plan van Dr. Koerber en zijn Duitsche opstokers
en dat Oostenrijk geen anderen wensch had dan den vrede.
Naar het buitenland werden uittreksels van de voornaamste Tsjechische bladen
geseind, die alle de aanhankelijkheid van het Tsjechische volk aan de
Donau-monarchie betuigden en de hulp van den vijand afwezen. In dien zin schreef
de Národni Listy van 16 Januari 1917 onder den titel van ‘Ons antwoord aan de
Entente’. Ook het agrarisch blad Venkov betoogde op 16 Januari, hoe alle volken
van Oostenrijk-Hongarije er belang bij hadden, dat de monarchie bleef bestaan en
hoe zij in staat waren alle moeielijkheden op te lossen. ‘Daarom hebben wij sedert
het begin van den oorlog volgehouden, aldus het blad van Prásjek, dat thans alleen
zulke vraagstukken aan de orde moesten worden gesteld, die ons allen aangaan,
waarbij wij ervoor waarschuwen oude strijdvragen weder op het tapijt te brengen,
waardoor in het buitenland verkeerde meeningen en voorstellingen omtrent den
binnenlandschen toestand in ons land konden ontstaan. Voor troon en staat offerden
wij ons bloed, werken wij in het binnenland, zorgen voor de proviandeering van het
leger, voor het geld, dat de staat noodig heeft’.
Stellig niet in overeenstemming met het innerlijk verlangen van de meerderheid
der leden en tegen hun beter weten in, dat het Wenzelkroon-ideaal onvereenigbaar
was met het zelfbeschikkingsrecht hunner Duitsche landgenooten, was het schrijven
der Tsjechische Club aan Graaf Czernin, waarin geprotesteerd werd tegen het
oorlogsdoel der Entente en bevestigd werd, dat Tsjechische volk voortaan als weleer
in de Habsburgsche monarchie de voorwaarden voor zijn geleidelijke ontwikkeling
zou vinden.
Minder onverwacht was de houding van het katholiek-nationale blad Tsjech tegen
de bevrijdingsplannen der Entente en van de sociaal-demokratische krant Pravo Lidù,
die met genoegen vaststelde, dat de Tsjechische pers zonder uitzondering tegen het
oorlogsdoel der Entente was (16 Januari 1917). De meeste bladen, die elken dag met
schorsing waren bedreigd en eerst de censuur hun kopij moesten overhandigen,
waagden het niet hun eigen meening uit te spreken en vertolkten evenmin de
verwachtingen, welke het antwoord der Entente aan Wilson in Bohemen
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had doen ontstaan. Een enkel voorbeeld zal volstaan: Het blad der vooruitstrevende
volkspartij in Moravië, Lidové Noviny, dat, naar het woord van H. Jelinek(10):
poursuivait, avant la guerre, des tendances panslavistes, illoyales, antipatriotiques et
franchement hostiles à l'Etat, en dat in den begin van den oorlog meermaals was
berispt en zelfs tweemaal tijdelijk geschorst, onderwierp zich nadien aan den druk
der politie en nam sedert Juni 1915 hoofdartikels aan, die op de prefectuur waren
opgesteld.
Duidelijker, oprechter en meer overeenkomend met de overtuiging van het bewust
Tsjechische volk is het vertoog door honderdvijftig schrijvers en geleerden, dank zij
het initiatief van A. Jirásek, aan de afgevaardigden gericht om hen aan te zetten tot
het vasthouden aan hun volledig programma en tot het verdedigen van de
Tsjecho-Slovaksche eenheid en onafhankelijkheid in den Rijksraad, waaraan
Frans-Jozef het zwijgen had opgelegd. Keizer Karel riep hem weer bijeen en hield
een troonrede bij de plechtige opening in den Hofburg op 31 Mei 1917. Hij zegde
dat het zijn onveranderlijken wil was de grondwettelijke vrijheden stipt te eerbiedigen
en den staatsburgers aan de vorming van den staatswil het aandeel onverkort te
waarborgen, dat de geldende grondwet hun gaf. Karel bekende dat het opbloeien van
het grondwettelijk leven niet mogelijk was zonder een herziening van de wettelijke
grondslagen van het geheele openbaar leven, zoowel in den staat als in de
afzonderlijke kroonlanden, in het bijzonder in Bohemen. Hij wilde de voorwaarden
scheppen om binnen de perken van de eenheid van den staat en onder betrouwbare
waarborgen van zijn functies, ook de vrije nationale en kultureele ontwikkeling van
gelijkgerechtigde volken te bevorderen.
Deze keizerlijke beloften lagen te diep beneden het peil der Slavische verlangens
naar zelfstandigheid om voor Tsjechen, Slovenen en Kroaten aanlokkelijk te wezen.
De omschepping van de monarchie in een statenbond bleef de eisch van alle Slavische
afgevaardigden, ook van de Polen en Roetenen, die een Slavisch blok vormden,
waarvan de tegenstelling Polen-Roetenen de zwakke zijde was. Clam-Martinic trad
af omdat hij geen kredieten kon verkrijgen van de anti-Duitsche meerderheid. Zijn
opvolger Seidler stuitte op dezelfde moeielijkheden. De Slavische afgevaardigden
maakten aanspraak op het zelfbeschikkingsrecht en eischten, dat het vraagstuk voor
de vredensconferentie zou gebracht worden. Hiermede kon een Oostenrijksche
minister natuurlijk geen genoegen nemen. Hij antwoordde dat alleen de keizer het
recht had om vrede te sluiten en dat het verkeerd was te meenen, dat de regeering in
het zelfbeschikkingsrecht een middel zag om een duurzamen vrede tot stand te
brengen.

(10) Gazette de Prague, 23 Febr. 1924.
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Op 2 Juli 1917 had Karel, die van harte goedaardig was, een amnestie voor alle
politieke misdrijven verleend; 18.000 gevangenen kwamen vrij en werden in hun
rechten hersteld. De Slavische afgevaardigden lieten zich niettemin niet vermurwen,
zij bleven pal staan en waren zooals voorheen tot elk offer bereid om voor hun
volkeren de onafhankelijkheid te veroveren.
Aleer de amnestie was geschonken hadden de Tsjechische volksvertegenwoordigers
tegen het verwijt van hoogverraad gereageerd op een wijze, die hunne tegenstanders
dubbelhartig noemden. Hun reden zijn bewaard(11) en zijn als psychologische en
historische gegevens belangrijk. De Tsjechen streden af, dat hun volk en zijzelven
met den vijand heulden, terwijl zij zich thans in al hun geschriften en redevoeringen
erop beroemen Oostenrijk in het verderf te hebben gestort. Niettegenstaande deze
zwakheid, lag er in hunne houding veel meer van een aanval, dan van een verweer.
Prásjek vaarde op 26 Juni 1917 uit tegen den gewezen landsverdedigingsminister
Baron Georgi, die den Tsjechischen soldaten hun gebrek aan vaderlandsliefde had
verweten. Niet zijn stamgenooten, betoogde Prásjek, maar de Oostenrijksche regeering
was schuldig. Zij had het den Slaven onmogelijk gemaakt zich als goede Oostenrijkers
te voelen. A. Stránsky was voorzichtiger en antwoordde, dat Georgi geen vaste
bewijzen voor de onbetrouwbaarheid der Tsjechen had aangevoerd. Verder ging Fr.
Staniëk. Hij sprak op 3 Juli van de reusachtige diensten der Tsjechen voor het behoud
der staatshuishouding! Alle volkeren der monarchie hadden, naar zijn zeggen, hun
bloed gelijkmatig vergoten. Hij nam het ook voor de Tsjechische ambtenaren op, die
wegens de beschuldiging van ontrouw door de regeering onverdiend waren gestraft.
De ambtenaren hadden hun plicht bereidwillig en vrijwillig vervuld. Voor hunnen
arbeid, met groote opoffering en groote zelfverloochening verricht, hadden zij den
grootsten ondank geoogst. In ambtelijke berichten werd de Tsjechische bevolking
als den staat vijandig geschilderd. Dit kon niet geduld worden, aangezien het in strijd
met de waarheid was.
In den grond waren de door Staniëk gewraakte stukken (Erlässe) tamelijk gematigd
met het oog zoowel op het buitenals op het binnenland. Zij stelden voorop, dat het
grootste gedeelte van het volk trouw was gebleven, zij stelden de Russischgezinde
gevoelens van een deel der bevolking vast, alsook de schrieligheid, waarmede vele
ambtenaren op de oorlogsleeningen hadden geteekend: Zaken waarmede de in den
vreemde verblijvende Tsjechen in hun bladen uitpakten. Als een daad van wantrouwen
tegen de ambtenaren werd ook een rondschrijven

(11) Met 203 stemmen tegen 185 (Duitschers) had het Huis van Afgevaardigden besloten de
redevoeringen in de volkstalen te doen drukken.
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der stadhouderij van het koningrijk Bohemen van 9 Juli 1916 aangehaald, dat de
onvereenigbaarheid van een staatsbediening met het lidmaatschap eener
sokolvereeniging afkondigde.
Voor de Oostenrijksche regeering was van den aanvang af de Sokol-beweging een
onuitputbare bron van ergernis. De stichters en de leiders der Tsjechische
turnvereenigingen beschouwden ze als de kern van het toekomstige volksleger, dat
de zelfstandigheid van het land van zijn overheerschers zou afdwingen. Dr. Bohumil
Vinkovitzj, de Kroaatsche afgevaardigde op het Sokol-congres te Praag in 1908,
vond algemeene instemming, toen hij verklaarde, dat de Sokols meer gedaan hadden
voor het Slavische volk dan al de andere organisaties, van dewelke het zijn nationale
opbeuring had verwacht. De Sokols waren een gereedstaand leger, al hadden zij noch
geweren noch geschut. Zij stonden onder strenge tucht, waren geoefend en
vereenigden alle standen en politieke groepeeringen. Hun bedrijvigheid was gansch
gericht naar het panslavisch ideaal en zij hadden tijdens den Balkanoorlog in 1912
de Serviërs met raad en daad geholpen.
De ontbinding van den Landsbond der Sokol-vereenigingen (Tsjeská obec sokolská)
en van het Verbond der Slavische Sokols op 24 Nov. 1915 als staatsgevaarlijk, was
niets anders dan een daad van zelfverweer. Alhoewel de Tsjechische bladen in het
buitenland berichten over de anti-Oostenrijksche gevoelens der Sokols af en toe
drukten, hadden Staniëk, Tobolka c.s. durf genoeg om op 3 Juli 1917 te beweren,
dat de beweeggronden der vervolgingen tegen de turnvereenigingen hun onbekend
of volkomen onbegrijpelijk waren en om te herhalen, dat de Sokols zich in den oorlog
verdienstelijk hadden gemaakt door de jongelingschap op te leiden en door de
hulpverleening in de oorlogsbedrijven.
Door de journalistieke bedrijvigheid der uitgewekenen, die om de Ententemachten
voor hun zaak te winnen, op de vijandelijke houding van hun volksgenooten tegenover
de Donaumonarchie voortdurend wezen, had de Oostenrijksche regeering een
overvloedig materiaal(12) om te bewijzen, dat de door haar getroffen maatregelen van
haar standpunt volkomen gerechtigd waren en dat in elken staat de overheid gelijk
zij zou gehandeld hebben. Toen Koerner de afdrukken der proclamatie van Grootvorst
Nikolaas aprokrief heette, welke in het bezit van daarvoor ter dood veroordeelde
burgers waren gevonden, kon de minister een nummer van de Tsjesko Ruskoje
Jedinenie (Juli 1915) toonen, waarin Masaryk ze voor echt had verklaard. Het
anti-Oos-

(12) Veel hiervan is verzameld in een lijvig boekdeel door de Deutschnationale Geschäftsstelle
uitgegeven na de zitting van het Huis van Afgevaardigden, waarin Dr. Schürff c.s. een reeks
vragen over de houding der Tsjechen aan den eersten minister en aan den
landsverdedigingsminister hadden gesteld.
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tenrijksch karakter der betoogingen in Praag was bevestigd door den gewezen opsteller
van de Národni Listy, Bogdan Pavlu, die in het in Rusland uitgegeven blad
Tsjechoslovan vertelde hoe hij, bij zijn vertrek uit Praag, o.a. de reservisten: ‘Leve
Rusland en Servië’ had hooren roepen. L'Indépendance Tchèque krioelt van berichten
van daden, welke iedere regeering als hoogverraad zou bestempelen. Toch zegde
Koerner in het Huis van Afgevaardigden op 21 Juli 1917, dat het laster was en
beschuldigingen zonder grond, duistere geschiedenissen, nuttelooze aanklachten,
doch geen daden en dat door gewone rechtbanken niemand ervoor zou gestraft zijn
geweest(13). En hij voegde er nog bij, dat de Tsjechen zonder geestdrift voor den
oorlog te voelen toch hun plicht hadden gedaan.
Wien het bovenal om de waarheid te doen is en wien zich het woord van Prof.
Masaryk herinnert, dat de politiek zedelijk moet wezen, doen deze logenstraffingen
minder sympathisch aan, al kan men ze verklaren door de noodwendigheid actieve
stambewuste medeburgers uit de klauwen der militaire rechtspraak te redden.
Desondanks gaat onze bewondering naar deze onverzettelijke mannen, die hun
staatsrechtelijk ideaal niet prijsgaven, ofschoon de oorlog woedde en het militair
geweld hun vrijheid en hun leven bedreigde, want bij de ontbinding van het parlement
verdween hun onschendbaarheid. Kranig zegde Kramárzj, pas uit de gevangenis
ontslagen: Wij willen de vormen van ons politiek leven zelf bepalen. In de toekomst
willen wij ons wetten zelf geven, willen ons zelf regeeren. Wij willen onder alle
omstandigheden en zonder uitzondering met de overheid in onze taal verkeeren. Wij
willen in de toekomst ook de buitenlandsche politiek van het vaderland zelf regelen.
Wij willen ons geen verbond laten opdringen, maar zelf met de vrienden van ons
volk - bedoeld zijn Rusland en Frankrijk - in vrede leven en de vijanden - Duitschers
en Magyaren - verdringen. Wij verlangen het herstel der staatkundige zelfstandigheid
en van het staatsrecht der Tsjechische natie op den historischen bodem van de landen
der Tsjechische kroon. Ook de 3.000.000 (?) in Hongarije wonende Slovaken moeten
erbij komen (12 Juni 1917). In denzelfden zin sprak K. Prásjek, minister in
buitengewonen dienst en werkelijk geheimraad, die gematigd heette, ofschoon hij
wist dat de vereeniging van Slovakije met Tsjechië zonder een oorlog met Hongarije
niet mogelijk was en dat de Oostenrijksche regeering er niet in zou toestemmen,
aleer de oorlog verloren was, 3.500.000 Duitschers aan den Tsjechischen staat over
te

(13) In Bohemen en Moravië, in het Tsjechischsprekende streken, waren de rechters meestal
nationaalvoelende Tsjechen en de gezworenen zouden niet, zooals in Vlaanderen en in
Brussel, hun landgenooten wegens staatsverraad schuldig hebben verklaard.
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leveren, iets wat Palacky in 1848 niet verlangde, toen hij voorstelde Oostenrijk in
ethnische bondstaten in te deelen.
Inzonderheid door een rede van Staniëk (23 Oct. 1917) voelden de Magyaren, die
in Hongarije elke afscheidingsgedachte dadelijk onderdrukten en waar de Slovaken
moesten zwijgen, terwijl in Weenen de Tsjechen zulk een uitdagende taal voerden,
zich beleedigd en bedreigd. Na hulde aan Frankrijk gebracht te hebben - men
verbeelde zich dat in Le Hâvre een Vlaamsche volksvertegenwoordiger Duitschland
zou hebben geprezen! - had de agrarische afgevaardigde gezegd: ‘De Tsjechische
natie verklaart heden, dat het op onrecht en geweld gevestigd
Germaansch-Magyaarsch gebouw in puin zal nederstorten’. Toen minister Seidler
later protesteerde tegen een nieuwen aanval der Tsjechen, die misnoegd waren om
een boodschap door Karel, als apostolischen koning van Hongarije, aan Wekerle,
den Transleithaanschen eersten minister, gericht om de gemoederen der Magyaren
tot bedaren te brengen, riep Stránsky hem tegen: ‘Onze vijanden zijn hier in Weenen,
onze vijanden zijn in Budapest’.
De tegenstelling tusschen het Oostenrijksch en het Tsjechisch belang bleek weer
bij het uitbreken der bolsjevistische omwenteling en bij de vredesverlangens der
Russische boeren en arbeiders. De sociaal-demokratische afgevaardigde Modrátsjek
betreurde op 27 en 28 November 1917 in den Rijksraad de bolsjevistische
omwenteling, welke hij als een ramp voor de verdrukte volken beschouwde. Tijdens
de bespreking te Brest-Litovsk hadden hevige woordenwisselingen plaats tusschen
de Tsjechen en de regeering. Roetenen en Joegoslaven sprongen de Tsjechen bij en
verklaarden zich tegen elken vrede, welke niet op den grondslag van het
zelfbeschikkingsrecht zou berusten. Deze houding verminderde nog het gezag der
Oostenrijksch-Hongaarsche delegatie, die door de Duitschers op sleeptouw werd
genomen en was voor de Entente een troost bij het verlies van het Russisch
bondgenootschap.
Hoe zwak klinkt de stem der Vlamingen in het Belgisch parlement tegenover het
donderend geluid van deze woordvoerders van het volk, dat zoolang vertrapt is
geweest en dat ondanks den afval van zijn overgebleven adel en van zijn verduitschten
burgerstand in eenige decenniën zoo sterk bewust werd, dat het, toen de oorlog
uitbrak, kultureel zelfstandig was, in de Boheemsche en Moravische landdagen de
meerderheid had, in Bohemen de Duitschers in het nauw bracht en in Moravië met
hen tot een vergelijk was gekomen, dat in den Oostenrijkschen staat oneindig meer
had bereikt, dan de Vlamingen in België, jaren nadat dezen gelijkheid in feite en in
rechte was beloofd. Niettegenstaande de verkregen gelijkgerechtigheid, waaraan
alleen het staatsrecht ontbrak, bleef de haat tegen Oostenrijk
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gloeien en op 12 Juni 1917 sloot Dr. A. Stránsky zijn rede, met woorden, die beter
zouden passen in den mond van den leider van een volk, dat tegen zijn verdrukker
niet is opgewassen, dan van een vertegenwoordiger der werkelijk vrijgevochten
Tsjechen.
‘Wij waren, mijne heeren, in 1866 Oostenrijk getrouw, wij zijn het rijk en het
vorstenhuis gehecht gebleven. Sindsdien zijn vijftig jaren verloopen, maar het rijk
en het vorstenhuis hebben onze rechten, onze vrijheid, onze belangen, hebben ons
leven, ons goed en bloed in gevaar gebracht, geschonden en benadeeld, zooveel zij
maar konden’.
Ofschoon na de vreden van Bukarest en Brest-Litovsk het gevaar voor het rijk der
Habsburgers slechts van éénen kant dreigde, bleven de Tsjechen manmoedig bij hun
eischen staan. Op 6 Januari 1918 kwamen alle Tsjechische leden van den rijksraad
en van de Boheemsche, Moravische en Silezische landdagen bijeen en zij verklaarden
zich met algemeene stemmen voor de oprichting van een Tsjecho-Slovakschen
onafhankelijken staat. Zij bekommerden zich niet om de woorden van den eersten
minister, die hen als vijanden van den staat in den rijksraad brandmerkte. Het betaamt
stellig niet mannen, die hun volk boven den staat stellen als hoogverraders te
schandvlekken, zooals Graaf Czernin het in den Weenschen gemeenteraad deed.
Doch het spreekt van zelf dat anderzijds de Duitsch-Oostenrijkers als tegeneisch
stelden de afscheiding der Duitsche gedeelten der drie kroonlanden, welke tot de
Wenzelkroon behoorden.
De afgevaardigden werden door het volk daadwerkelijk gesteund. Op 13 April
1918 zwoeren zeshonderd vertegenwoordigers van alle standen te strijden voor de
volkomen onafhankelijkheid van hun eigen vaderland. Onder voorwendsel het
vijftigjarig bestaan van den Tsjechischen schouwburg in Praag te vieren werd een
congres der verdrukte volkeren der monarchie (16-20 Mei 1918) bijeengeroepen. De
leden gaven hun Entente-gezindheid lucht door de Marseillaise te zingen. Vele huizen
waren met Fransche en Italiaansche kleuren versierd. Benevens de Tsjechen waren
Slovaken, Kroaten, Slovenen, Polen, Italianen en Roemenen aanwezig, maar geen
Roetenen. Zij verzwegen niet dat hun doel de volkomen vrijheid en onafhankelijkheid
was, m.a.w. de omverwerping van Oostenrijk-Hongarije.
In den Rijksraad richtten de Tsjechen seeds bitsiger aanvallen tegen Seidler, dien
zij op het bankje der beklaagden wilden brengen, wegens verkrachting der grondwet,
aangezien hij en de minister van binnenlandsche zaken Toggenburg, Bohemen in
een Tsjechische en een Duitsche provintie hadden willen verdeelen zonder
toestemming van het parlement. Stránsky, die het voorstel deed beiden te doen
vervolgen, sprak een rede uit (23 Juli 1918), die nergens behalve in Weenen zou zijn
geduld: De voornaamste plicht van het Tsjecho-Slovaksche volk is bij elke
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gelegenheid Oostenrijk afbreuk te doen. Wij zijn er toe verplicht om ons volk en de
Boheemsche kroon trouw te zijn en wij kunnen deze trouw doen blijken, slechts door
Oostenrijk te verraden. Derhalve zijn wij vast besloten het trouw te verraden telkens
wij er toe in staat zullen zijn... Wij verklaren met luide stem, dat wij Oostenrijk
eeuwig zullen haten, dat wij het zullen bevechten en dat wij met Gods hulp het ten
slotte zullen omverwerpen.
Ridder von Seidler trok zich daarna terug en werd door Baron Hussarek vervangen,
die met den steun der Duitschers ook poogde te regeeren en die met de hulp van
eenige Polen op 26 Juli zijne kredieten met 18 stemmen meerderheid verkreeg.
Daarna werd de zittijd gesloten. In Praag stond de Národni rada klaar om het gezag
over te nemen.
Eerst na de erkenning van de Tsjechen als bondgenooten door de Entente trachtte
Hussarek van Oostenrijk te redden wat nog te redden was. Op 16 October 1918
teekende hij het manifest van Keizer Karel mede, dat Oostenrijk als een bondstaat
inrichtte, waar elk volksstam in zijn woongebied zijn eigen staatswezen zou vormen.
De onaantastbaarheid van Hongarije bleef gehandhaafd, maar het nieuw Oostenrijk
zou een bond van vrije volken wezen en Karel was bereid zich in Praag als koning
van Bohemen te laten kronen. Alles te vergeefs. Op 2 October had Staniëk alreede
verklaard, dat de Tsjechische Nationale Raad in Parijs gelast was met de
vertegenwoordiging der natie op de vredesconferentie en een week nadien verlieten
de Tsjechen het Weensch parlement voorgoed. De Habsburgsche monarchie worstelde
met den dood en niets verzachtte haar einde.
(Wordt voortgezet.)
Dr. G. Schamelhout.
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Boksmatch
Voor Fred Gevers.
O mijn manager Goedester!
Gij waart eerst en vooral een prakties man!
Gij waart een monument van schranderheid!
Mijn goede engel!
Mijn voorzienigheid!
Waart Gij uzelf bewust van mijn sukses, dan sloot
Gij graag verbintenis op verbintenis,
doch waar het gold een voorstel als een klip,
daar waart Gij diplomaat en takties loods...
Zo kwam het dat men in de volste zin van 't woord
mij noemen mocht: een ‘ongenaakbaar’ kampioen!
- Doch in de laatste tijden rees een nieuw ‘gevaar’.
Gij hadt het kommervol bespied, de hoop gekoesterd, dat
het struikelen zou...
Doch stelselmatig was het in zijn loop geweest,
- de Bokssport: ladder: nauwgezette hierarchie! totdat het, onvermijdelijk en fel, plots opstak aan
mijn eigen horizon...
Toen hebt Gij meesterstukken uitgehaald!
Stromen gedamd!
Torens gestapeld!
Uit strikken duizendvoud U losgevroet!...
Niets hielp!
Publiek eiste de kamp!
Met inzet: Al of Niets!...
- Als ik de ‘ring’ betreed, barst een ovatie...
'k Verneem terloops: de weddenschappen gaan hun gang,
staan in mijn voordeel zelfs, gemiddeld: 2 tot 4...
in mijn voordeel zelfs, gemiddeld: 2 tot 4...
't Verschil is merkelik.
Hoop flakkert!...
Het dondert voor de twede maal:
't ‘gevaar’ rukt aan...
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Wij worden voorgesteld:
... een kolossale neger: Fatum is zijn naam.
Ik huiver om zijn duisternis...
Mijn hand zit in een schroef... een ogenblik...
- Formaliteiten zijn gesloten.
Nu bindt Gij, Goedester, mij 't leder aan.
Gij overstelpt mij met gekondenseerde raad:
tijd dringt!
Geen stond bezinning!...
Dan klinkt de gong.

1e Round.
'k Ben mij bewust...
Men zei: tref hard: hij kent geen mededogen!...
Dus: oog voor oog en tand voor tand: de bloedwet!
Ik kijk hem aan... bespied... gebaar naar rechts...
vlieg aan langs andere zij...
Hij duikt niet: ... vangt de slag.
'k Beloer de zenuwen der kin... de weke maag...
Nu komt-ie los!
Zijn beurt!
Ik ben op hoede... wijk... vlucht langs de ‘ring’...
Ik word geraakt, heel even maar... plooi onder pijn - een kwart
sekond - ... verbijt... besef: één volle treffer en...
begin van angst bevliegt me...

2e Round.
Ik weet... 'k ben ervan overtuigd: ... ons spel is dit van kat en
muis.
Hoe haat ik u!
Ik zal me duur verkopen!
Maakt mijn gezwindheid u niet dol, niet dol?!...
- Is er nog uitkomst mogelik?!
Middernachtzon!
Bliksemflits!
Ik vond! Ik vond!
... en met verbonden kracht van ziel en lijf plaats ik
de slag, mijn slag, slag, die mijn roem is!
Mijn vreugde raaskalt!
Werden niet allen zó geveld?
Gij staat?!!...
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Tuimeling!
Mijn geest stroomt uit; ... mijn handen bloeden, bloeden...
Het is geschied!...
De storm zet op.
Ik vlied: een bark in nood,... zet alles bij...
Hij lost niet: kwade geest...
Er is, er is geen uitweg meer!
Kosmiese vloek!
Verplettering!
Uw vuisten hameren mijn onschuldig vlees!...
Erbarmen!...

3e Round.
Ik zal u niet meer tarten...
Hier ben ik: een lam.
Vernietig mij geheel:
ik ben reeds half gebroken.
Ik heb zozeer uw hand ontmoet.
Ik heb dermate uw macht geproefd:
spaar mij de blik van uw nachtmerrie-ogen!...
- Is dit de avend reeds, die zinkt?!
Bewusteloosheid?!
Ik hoor verwonderlik geluid:...
het zuizen van een motor-stille aero...
het gillen van een nacht-foor...
Eentonigheid.
Een dreumes rekent aan het telraam: éen... twee... drie...
Dan plof ik in een holle leegte weg...
- Het is het einde van mijn ‘ongenaakbaarheid’...
- Als ik ontwaak, zie ik hoe bleek Gij zijt en uitgedoofd,
mijn oûwe trouwe Goedester.
Gij geeft me sprakeloos de hand en gaat...
Ontzettend, zwart en hoog begluurt me onverpoosd een
ondoordringbaar neger: Fatum, wereldkampioen!

Frank van den Wijngaert.
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Sam's Wedervaren.
SAM bracht zijn eerste jaren gelukkig door in de vlakte waar hij geboren werd. De
stad met hoge torens en de oude ingetogen kronkelstraten, waren de hele wereld
waarrond wat weiden lagen en koren- en aardappelvelden.
Maar toen Sam zestien was, werd hij door zij vader, die koopman was, naar het
buitenland gezonden om er voor de handel te worden opgeleid.
Sam keek zijn ogen uit toen hij plots een stuk van de aarde ontdekte. De eerste
dagen was hij blij om al het nieuwe dat zich aan zijn oog opdrong, doch eens zijn
verbazing geweken, werd zijn hart leeg en hij wou terug naar de vaderstad te midden
van de weiden gelegen. Meermaals had hij lust om te huilen, maar nooit liet hij het
blijken. Zijn oom, bij wie hij inwoonde, nam hem op zijn reizen mee en het duurde
niet lang of Sam voelde zich op den vreemde thuis. Dat nieuw tehuis bepaalde zich
niet als 't oude tot een woning, een straat en een stad, doch tot een ganse gouw met
enorme fabrieksteden, door een dicht spoorwegnet met elkander verbonden. Sam
stoomde van de ene stad naar de andere met evenveel gemak als hij vroeger van het
ene straatje naar het andere liep.
Dat nieuw tehuis was toch het oude niet; op verrena niet zo innig noch zo mooi!
en als Sam aan de stad van zijn kinderjaren dacht, dan rees ze voor zijn ogen op
groter en heerliker dan hij ze ooit gezien had.
Toen hij twintig werd, stak hij met een passagiersboot in zee. Daar viel hem de
diepte van de hemel op en de wijdte van de horizon. De blanke oneindigheid waar
tussen de boot dobberde, verbaasde hem en maakte alles klein wat hij voorheen
gezien had. Zijn verbazing was nog groter toen hij aan wal stapte. Hij bevond zich
in een eindeloze stad, groter dan een provinsie te zijnent; de huizen waren hoog als
torens en aan de verdieping van de straat brandden gloeilampen om de donkerte te
weren. Aanhoudend slierden er mensen door de straten als eindeloze mierenlegers.
De hemel was nauw zichtbaar wat Sam tenslotte bedrukt maakte en deed terug denken
aan het rustige stadje in de lage landen waar hij nooit het gemis aan licht en ruimte
gevoeld had. Ook was hij blij, als hij na een paar weken dat reusachtig mierennest
met zijn artificiële flikkerlichten per spoor ver-
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liet en de open lucht instoomde. Als hij de korenvelden zag en de lucht daarboven,
was het alsof er een bedreiging van hem week, want Sam had naast de luxueuse
boulevards, stinkende volkswijken ontdekt, waar mannen met sifilitieke doodshoofden,
vochten om een vrouw.
In de stad had Sam zich een atlas aangeschaft waarin hij de staten en de werelddelen
met één blik kon overkijken. Hij schepte daar een onbewust genoegen in; hij volgde
op de kaarten zijn tocht door de landen die hij doorkruist, en de zeeën die hij
doorvaren had. Als hij uit wandelen ging dacht hij soms aan zijn reizen, aan al wat
hij reeds gezien had; lag hij ergens neergevleid dan kneep hij zijn ogen dicht en
overschouwde die landen met hunne hoogten en diepten en de stromen in de dalen,
en de steden langs de stromen links en rechts.
Sam reisde verder en landde in het bergland aan. Als hij langs een wegeltje de
hoogte opklom, blauwe vergezichten inblikte en het machtig golvende land overzag,
beleefde hij een roes. Zijn levensbeschouwing keerde zich plots om als hij een stad
aan de voet van de berg zag liggen als een hoop kaartenhuisjes, en de mensen langs
de witte wegen zag kruipen als miertjes. Sam wou op de hoogte zijn huis bouwen,
dicht genoeg bij God om Hem nabij te voelen en dicht genoeg bij de mensen om het
gekke van hun doen en laten na te gaan.
Hij vertoefde daar lang. Doch Sam was maar een mens en als hij soms aan de stad
van zijn kinderjaren dacht overmeesterde hem een week gevoel. Hij kreeg heimwee
dat hem tenslotte te machtig werd. Als hij het wijdse panorama onder zich liggen
zag, dwaalde hij in verbeelding tot achter de horizon, dwaalde over heuvellanden
eerst, over vlakten dan en zeeën, en weer over vlakten door velden en weiden in
kleurige vierhoeken verdeeld. Totdat hij de streek zag en de stad waar hij in zijn
blijde kinderjaren vertoefd had. Hij wou die oude, mooie stad, waarvan hij alle straten
zo goed kende terug zien, ieder huis bekijken, want hij wist dat er te zijnent
smaakvolle, oude, ruime huizen waren; hij wou de mensen die ze bewoonden terug
goeden dag zeggen, al die grote mensen die hij als knaap ontzag, ook wel eens
plaagde.
Hij reisde af. Na een dagenlange tocht stapte Sam in zijn streek uit de trein. Het
station leek wel nietig. Was dat het grote gebouw dat hij als knaap bewonderd had
om zijn reusachtige afmetingen? ‘God!’ lachte Sam, ‘het lijkt wel speelgoed!’ En
dat pleintje met die huisjes er rond waar café of hotel opstond, was dat het uitgestrekte
stationsplein waar al de burgers destijds zo fier op waren? En die verrimpelde
mannetjes: de kruiers, en die slaperige koetsiers en hunne lamme paardjes? En die
gekasseide straatjes dan? Was dat die stad die hij tijdens zijn afwezigheid zo
innig-groots voor zich schitteren zag? Niets was
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er veranderd, maar hoe scheen alles tot nietige afmetingen herleid! Sam dacht dat
iedere mens hem herkennen zou, doch niemand groette hem. De burgers deden hun
Zondagwandeling door de voornaamse straat die ze op en af slenterden, stapje voor
stapje, net als voor jaren. Niets was er inderdaad veranderd! Sam bemerkte het groene
tramwagentje dat hij in zijn vlegeljaren steeds met fiere bewondering aanstaarde.
Hij stapte vlug op daar hij het vaderhuis wou terug zien, en het trammetje reed traag,
traag voort en waggelde op zijn richels.
Amaat Burssens.
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Kronieken
Vlaamsche letterkunde.
Een stil steekspel.
KAREL VAN DEN OEVER die voortaan onprosodiese en rijmloze verzen schrijft
en van oudsher immers de Rooms-katholieke belijdenis aankleeft, dus, volgens de
doorsneekritiek van hier, een kristelik expressionist, legt mij op de rooster, wijl ik
terloops en zeer sommair heb getornd aan de vogue die de school Moens tot op nu
in het literaire bent van onze laaglanden had verworven. Ik ben dus, omdat trouwens
zeer tegenstrijdige gevolgtrekkingen uit mijn gevraakte passus mogelik lijken, wat
ik - bon enfant - grif toegeef, - gehouden aan een precieser toescherpen van mijn
uitsluitelik esthetiese grieven tegen de humaniteitsdichting, waarvan de hoofdpromotor
Moens, zojuist door zijn late volgeling v.d. Oever wordt taboe verklaard. Sta dus
voor mijn kritiese wandaad, zo immers wordt het geïnterpreteerd, graag en trouwens
strijdvaardig terecht. Laat me vooraf verklaren dat ik omtrent het credo van dichter
Moens niets heb af te dingen. In dit opzicht heeft ieder mens ‘carte blanche’ en
beginselen zijn tolvrij. Van den Oever doet dus verkeerd te beweren dat ik Moens
om zijn geloof zou uitsluiten of zelfs maar de vroomheid van zijn overgave aan het
Godsbeeld zou betwijfelen. En om bij de vergelijking van K. v.d. Oever te verwijlen:
de religieuse boom van Moens kan misschien diep wortel schieten, de vruchten echter
zijn te overdadig weelderig om niet enige kunststof in hun voedingsbodem vermengd
te hebben. Je bijt in een perzik die bloost en ach, rond de pit is alles voos. Zo een
vers van Moens. Dat wil echter niet beduiden dat de kern is aangetast. Deze kern is
de zuivere religie, de vrucht errond haar esthetiese vorm. Van uit een zuiver religieus
standpunt is Moens ongetwijfeld een zeer ootmoedig dienaar, maar uit esthetiese
gezichtshoek blijft hij in dit verband zonder meer een zeer devoot parochiaan. De
heer van den Oever vroeg konkrete motivering van dit gezegde. Zie de Boodschap
(Vers V) dat markant aantoont dat Moens zich onderwerpt aan een dorre
wetmatigheid, die bijna tot een vade mecum van kristelike moraal zou te herleiden
zijn, instee zijn wezen supreem in Gods oneindigheid te laten uitmonden:
Loven wil ik U, Heer
om wat Gij mij hebt geschonken
idem
om wat Gij mij hebt genomen
idem
ook, ook om mijn zonden,
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(Ik citeer iedere strofenaanhef). Hieruit blijkt zo dadelik dat heel de kristelike leer
(altans de verhouding mens-Godheid) bij Moens een geestelik ornaat is dat hij zich
welgevallig en pralerig oplegt, veeleer dan een stille verzuchting naar Gods almacht.
Zie vers 6:
Laat mij mijn ziel dragen in het gedrang
tussen geringen staan en hun ogen richten
naarboven.....

Ik wil (ik cursiveer) een snoeier zijn in de wijngaard.
Filantropen heten Moens terecht een ‘edelmoedig jongmens’, maar bij praktiese
doorvoering zou dit standpunt Moens een bus voor armenzorg in de handen brengen.
Men heeft Moens geroemd om zijn deemoed, zijn eenvoud, en inderdaad hij houdt
niet af, zeer beeldsprakerig en trouwens oprecht te beklemtonen dat hij neerligt in
het stof. Zulke bewering is echter zeer verdacht als zijn niet uit de emotieve kracht
van het vers resulteert, maar dit integendeel haast telkens overspant als een ‘conditio
sine qua non’ waarnaar de hele versbouw is opgetrokken. Zulke opzettelike eenvoud
kon wel een verkapte hoogmoed zijn, en zulk welbehagen in de smart wel een
onzuivere aanvoeling ervan. Hoezeer zelfs is soms Francis Jammes, die simpele,
opzettelik eenvoudig zodat zijn vers kunstmatig instee suggestief inwerkt. Kortom,
smart, mededogen. Caritas, verworpenheid, herrijzenis, devotie, broederliefde, heel
de gangbaar geworden rethoriek van de ‘humanitairen’ heeft bij Moens iets van het
recept. Een toepasselik preparaat, dat zijn dichtwerk zo schablonenhaft en gezwollen
doet wanklinken precies door zijn schone klank. Veel te mooi om echt te zijn.
Een vers van Moens is een paleis van metaforen in (immers ‘Bruderschaft!’ Geen
grenzen meer, etc., etc.) wereldtentoonstellingstijl. Soms wolkenkrabberig van
kolossaalbouw. Maar als je de inrijpoort inbeukt stort heel het plaasteren spul op je
neer. Daarom zeg ik liever met de kunstkenner en de dilettant op verre afstand: 't Is
wondermooi!
Wat in Moens verveelt is de fraaie zegging. 't Is zo keurig afgepolijst en netjes
gehouden, dat de smartkramp der bezieling de ‘maker’ vreemd bleef. Hij gaat dikwerf
op beeldenjacht en komt gewoonlijk weer met de weitas overvol. Maar of zijn
doelpunten raaktreffers zijn is een andere vraag. Nogmaals de levenshouding van
Moens is aller respekt waardig, maar zijn lier is vals-gestemd. Als hij tokkelt ben je
bang dat de snaren springen, zozeer brengt de ronk van zijn zang er trilling in. Je
zegt niet: hij speelt reusachtig mooi, maar: hoe is 't godsmogelik, dat tuig gaat heus
niet stuk. Vaardigheid in het aanwenden van stereotypen. Zelden emotieve kracht
die achter het Woord aanstuwt, veeleer periferiese omschrijving door het woord om
deze emotieve kracht nabij te komen, wat natuurlik doorgaans triomfantelik mislukt.
Zuivere beelding, gestaltenis van stemmingen of gevoelens, gebiedt één voorschrift
bij invoer van gemoedssensaties of geesteswaar-
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den aan de grens van het poeties ervaren: toepassing van de overdrachttaks op de
metafoor. Waarom aldoor de klare zin van het woord door aanhang van fikties
verzwaren? De transponering naar een hoger plan waarin alles aan taalkultus wordt
geofferd, staat tot de waarlik poetiese kwintessenswerking als een strasskam tot
zuiver gesteente. De muze van Moens draagt zeer superbe strasskammen. Ik antwoord:
‘Prends l'éloquence et tord lui le cou’. Het thema dat wij hier bespreken is aloud en
kwam laatst met de symbolisten tegenover ‘Parnassus’ in 't gedrang. Ons wachtwoord:
‘Weg met de frazeologie!’ Genoeg mooidoenerij. Wij mochten reeds getuigen: Er
ligt meer ars poetica in het gestamel van een rasdichter dan in de bloemige
welsprekendheid der rederijkerij.
Deze rederijkerij nu is Moens zeer verwant. Het wordt tamtam. De rythmenslag
van zijn vers gaat teloor in de waaienwerking van zijn beeldentrits. De mooie vrouw
gaat in staatsiekleed de trap op. Iedereen wijkt in bewondering terzij. Op de voorlaatste
treden evenwel struikelt zij over haar sleep. Dat is daarom niet onbeholpen maar
majesteit is anders. Monsters? Ziehier (De Tocht, blz. 28): ‘de knetterende
masjiengeweren van hun spotternij’; een zin die breedstatig, ofschoon van zeer
sekundaire werking in de samenhang der verzen de hele strofe met zwierige zwaai
wegvaagt, terwijl die lammenadige omschrijving met ‘van’ de reeds uitgedeinde
lyriek hopeloos doet verlintwormen.
Wat verder komt de metaphysiese jongleur Moens op het tapijt:
‘en de vrouw heft haar schoot
als een ronde beker
naar het manna van Levens overvloed.’

Het citaat is veelzinnig maar daarom niet diepzinnig. Immers wat is dat Manna?
Houdt die dame haar boezelaar open of gaat het om een meer evangeliese val van
substansen onbepaald? Laat je door het woordenschoon bedonderen: mij goed! Ik
zeg cordaat: cabotinage!
De beeldspraak is een mooi ding. Voilà:
‘Krachtig schudde Gods hand de levensboom der volken,
bij tienduizenden vielen de mannen
maar.....’

Moens en tutti quanti hielden zich vast aan de takken van de bomen.
Verder heet het:
‘maar de aarde sloeg Hij (God) met Liefde,
toornig (?) sloeg Hij haar
dat zij zwanger lag (!!?) van miljoenen geboorten!’

Een kunststuk wat?
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Dit ging meer om het technies gedeelte van Moens oeuvre. Maar welk een
quasi-verwaande zelfingenomenheid ligt niet in deze passus:
‘Achter de scharen als een noodlijdende
liep mijn aartsvijand:
hij zong en de tranen snikten door zijn lied
toen ik hem teken deed (Welk teken? Vermaan: “ik zal je
raken!” of edel medelijden: “Kom hier ik vergeef je alles”. V.B.)
vluchtte hij en was beschaamd.’

Ik citeer links en rechts opgepikt:
‘Grote dingen gebeurden in de Lentewind.’
(Welke dingen? V.B.)
‘Dankbaarheid staat in me open-gebloeid
als een kersboom met honderd flikkerende lichten.’

Zo illumineert dichter Moens bescheiden al zijn deugden! Maar als alles goed gaat
gebeuren er later wel machtige wereldhervormingen, want:
‘Daar zal een dag zijn dat mjn vreugd niet meer eenzaam blinkt
(een zeer pregnant en onmiddellik beeld: vreugde die eenzaam staat
te blinken. V.B.)
maar zacht gefluister gaat van deur tot deur
en van hart tot hart een lange viooltoon uit mijn lied

dan komen de
blijde volkeren, lammerendragende naar elkaar
geschenken der verzoening.’

Na, dat zal een gezellig geblaat worden!
Waarde van den Oever: ik meen met mijn bewijsmateriaal net in gebreke te zijn
gebleven, maar als Moens in zijn verzen zegt:
‘De jonge karavanen zetten aan.’

dan moet het geenszins bevreemden dat het er wemelt van kemels.
Andermaal en bewijs van Moens' diepe deemoed:
‘Van de liefde der armen heb ik geleefd
- zij doortintelt je warm
als de punch op oudejaarsavend.’

wat minstens een wansmakelike vergelijking voor de sociale noden waarop de dichter
blijkbaar zinspeelt, De rijke juffrouw beoefent lief-

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

236
dadigheid. Uit aangeboren goedgeaardheid? Loop heen: uit ijdele zelfvoldoening.
Zo woekert Moens met Cantas.
Een tamelik heterocliet olla podrida krijgen we in Paaslied:
‘Gij overstelpt mij met Russiese muziek (1) en de zoete naam van

J.S. Bach (2)
s als olie (3) over mijn ziel, als een wijde glimlach’ (4).

De associatieve keten van gewaarwordingen en stemmingen waardoor een vers
omvang en ontwikkeling erlangt, blijkt hier eerder een haastig in elkaar gesmeten
noodverband van disparate beeldingsfaktoren die onderling helemaal onverwant zijn,
zinnelik en geestelik, terwijlj aan ‘J.S. Bach’ doodbedaard ‘een glimlach’ als onnozel
stoprijm wordt voorgezet.
Vermakeliker wordt het in ‘Slaap’:
‘........
warm bebroeden je mijn ogen’.

en inderdaad het broedsel is weinig fameus, want aan het slot krijgen de leden van
de geliefde zonderlinge baadgelegenheid:
‘Een lamp legt honig over je zoete leden.’

Dat kan metafories knap zijn, maar zolang de diepere zin van schrijvers bedoeling,
die er natuurlik wel zijn zal, mij verborgen blijft, vind ik het voorlopig morsig.
Hoe onduurzaam het trouwens met Moens' hervormingsidealen gesteld is bewijst
zijn 1 Mei:
‘Vandaag zullen wij allen goed zijn voor mekaar
één enkele, volle dag.’

Over het sociologiese van het regeneratievraagstuk wordt door Moens bijgevolg
luchtig heengestapt.
Het kenmerk van heel zijn oeuvre, trouwens eveneens van dat zijner uitheemse
weggenoten, is dat zij de maatschappelike congrueusen niet uit hun zuiver denkbeeldig
nieuwland afleiden. Kortom dat zij niet koen hun lier aan de wilgen hangen en kordaat
tot het daadwerkelike politeke leven overgaan.
Nieuwe menscheid? Vooruit: een partijprogram! De rest is larie: ‘de la littérature’.
Heb ik met voormelde citaten betoogd dat Moens een nietswaardeling is? God
beware me. Maar het mangelt hem aan ongenadige zelfkritiek. Hij heeft niet de kracht
van het tabula rasa over zichzelf. Ter lafenis van zijn evenaasten laat hij de bronnen
van zijn poesis aldoor opwellen, zonder het te filteren tot het klaar drinkbaar water
wordt,
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Een specimen van zijn onkritiese bevliegingen is precies het openingsopstel van
Pogen Meinummer: het krioelt van gemeenplaatsen, die om hun in Vlaanderen
misschien niet waargenomen klank niettemin zonder diepgang zijn. Ik citeer:
1) ‘ons werk staat in het teken der zielsvernieuwing’.
Reinigingsdienst der ziel. Jawel. Alleen maar: door welk systeem of door prediking?
Alles blijft hier vaag, maar dat ligt evident meer aan onze onontvankelikheid dan
aan het gebrek aan klaarheid bij dichter Moens.
2) ‘de jonge falanks, die oprukt voor meer waarheid in de kunst’.
Welke waarheid? De uiteindelike mysterievraag waarop het rationalism doodlopen
moet. Waarheid die de dingen beperkt binnen hun juiste verhoudingen?
3) ‘... belijdt de eenheid van de kunst en leven’.
Welk leven? (ditmaal met geen hoofdletter). De kritiek wordt geroskamd: hoor
maar:
4) ‘... Al haar werk is negatief werk. Zij is onkristelik. En dus onvruchtbaar’.
Met een licht gewijzigd syllogism kan de redenering van Moens zo voorgesteld:
Ik ben kristen en schrijf verzen
A. deze verzen zijn kristelik want ik schrijf ze
kristelike dus goede verzen.
B. De kritiek keurt mijn verzen af
deze verzen zijn kristelik dus de kritiek
die afkeurt is onkristelik
de kritiek schrijft geen verzen ergo onvruchtbaar.

Het is een model van redenering en waar ze betoogd werd door de pionnier van de
letterweergeboorte in Vlaanderen (dixit v.d. Oever) zal wel niemand het vanitas
vanitum van de lip vallen, aangezien dichter Moens aldoor zingt dat hij deemoedig
is.
Hoe intuïtief zijn creatieve vermogens zijn blijkt eveneens uit de volgende
aanhaling:
‘Het wordt hoog tijd dat (ik laat veel ballast weg) wij het zuiverende etc. etc. licht
laten stralen van de kristelike caritas. Hoe spontaan dat gaat en welk een aandrang
daaruit naarvoorbreekt! Op het ‘fin de saison’ zegt de schouwraamschikker: Trek
nou onze mooiste stoffen buiten, dan houdt het volk weer stilstand voor de uitstalkas.
Want dat heeft Moens nu voor het laatste gehouden: de ‘clou’ wat?
Het zal hem trouwens niet moeilik vallen die Caritas toe te passen (ik cursiveer
en heb met gezegd: te doorleven). Het gaat bij hem helemaal volgens de wet van de
geringste inspanning.
Ja dat gaat zo bij nederigen van ziel. Immers ‘hoovaardij is ons verboden maar
wij houden het litterair prestige voor wat het waard is in de orde der dingen die
meetellen voor de eeuwigheid’.
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Nietwaar dat Moens zichzelf heel deemoedig onsterfelik decreteert?
Karel van den Oever waarschuwt: breek niet het eenheidsfront! Het gaat hem
slechts om nuanceringen die niet tot een principieel verschil mogen uitgegraven
worden. Over de haag met deze nuanceringen! Ik blijf liever outsider dan me met de
werking Pogen eens te verklaren. Ethiek? Jawel: il y a de la marge. Wij zegden niet:
de berijmeling van moraal of godsdienst, zelfs met bijbelmottos inclusief is een
paspoort naar de zone van het ‘modernism’. Hoger heb ik aangetoond dat Moens
helemaal verzwamt in een wanstaltig compromis van lyriek en godsdienst, dat veeleer
is: een verheerliking van vooropgestelde dogma's dan een doorleefd en uitgegroeid
Godheidshymne.
Van den Oever zegt: nou als wij het niet kunnen, wel doe jij het dan!
Geen antwoord mogelik op dit argument.
Het valt niet in mijn bevoegdheid na te speuren en vast te leggen tot hoever de
lyriek overeenkomstig de kerkelike dogmatiek dient uitgemeten, dit wijl ik me niet
op hetzelfde a-prioristese Roomse standpunt handhaaf. Ik weet niet of Openbaring
een vastgelegd postulaat van wijsbegeerte en historie vormt, maar kan mij voor de
bespiegelingen en vizioenen van Ruusbroeck, Hadewych en de H. Teresia, om een
greep midden zeer diverse mystiekers te doen, met deze formulering niet verenigen.
Hoewel ik veronderstel dat v.d. Oever toch niet lochenen zal deze figuren zijn
extatiekers?
Het is mij steeds een genot geweest mijn zienswijze met die van van den Oever
te kruisen, maar ik vrees nu Moens tot schoolhoofd van Pogen bevorderd werd, dat
v.d. O., die zeer receptief is, - immers zijn zwenking naar het z.g. expressionism legt
daarvan getuigenis af - andermaal invloeden ondergaat, die hem van de voormalige
‘Ruimtegeneratie’ verder afzonderen.
Op de stille speerstoten in mijn flank zal ik weinig riposteren. Enkel dit: tussen
het oordeelsvermogen en de eigen productie van een auteur is het steeds verkeerd
raakpunten aan te leggen. Daarom is het vanwege v.d. Oever geen argument tegen
mijn bewijsvoering betrekkelik het gedachtelik-geconstrueerde inplaats intuïtieve
werk van Moens te wederwoorden: zwijg over kristelike ethiek want jouw werk is
libertyns. Nergens nam ik de kunst van Moens onder vuur wijl katholiek. Daar ging
het dispuut niet over. Wel over de al dan niet aanwezige scheppingsdrang in de
dichter, die ik bij Moens ontbeer omdat hij dogma's van zijn leer op een lyriese
toonaard uitvooist en die bij Van Ostayen in ‘Het Sienjaal’ machtig suggestief
werkzaam is.
Als slot: dat ik mij akrobaties een plaats veroveren wil in de voorhoede van dit
geslacht. Dankjewel. Teveel eer. Liever niet.
Verder is de aanhaling van Burssens en Grauls de inmenging van een zeer
buitenissig element dat aan dit geschilpunt helemaal vreemd blijft.
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Ik kan natuurlik zelf niet uitmaken wat ik aan Moens te danken heb. Maar als v.d.
Oever ter motivering een oud vers van me heeft opgedolven n.l. ‘Het nieuwe Chanäan’
dan kan hij even de data vergelijken en zien dat dit vers (Aug. 1919) verscheen ruim
een half jaar voor Moens eerste bundel (voorjaar '20).
Ik haal dit aan, niet om de redenering van Karel v.d. Oever te mijnen voordele om
te keren, maar simpelik als kronologiese terechtwijzing.
2. Het apostolaat. Weer wordt door v.d. Oever een buitenissig element
binnengesmokkeld, n.l. ikzelf. Dat is vervelend, want het wekt de schijn dat hier
persoonlike sympathieën tegen elkaar worden uitgespeeld en het zou dwaas zijn v.d.
Oever daarin te zien vervallen.
Dus: Ik heb nooit sandalen aangebonden en altoos in de stichtelike poëzie slechts
een betrekkelik geloof gevoed. Maar het verwijt daarvan bewijst toch niet dat Moens
een dichter-ethicus is.
Verder is het dilletantism van de deemoed zelfs (liever:) juist binnen de muren
van een Belgiese staatsgevangenis een niet zo ongewoon verschijnsel als v.d. Oever
voorhoudt te geloven. Daarom schat ik veel hoger de ethiese meerwaarde van Dr.
Jacob's ‘zwijgzaam dulden’ midden beproeving, dan de vaak amechtige panegyriek
van het martelaarschap die door Moens werd aangeheven en waaraan hij zijn ‘sukses’
dankt.
19 Mei 1924.
Victor J. Brunclair.

Tooneel.
Anton Van de Velde: De zonderinge Gast, tooneelspel in drie bedrijven.
Uitgave Cultura, Gent. Prijs: 7 fr.
HET is niet zonder verbazing dat menigeen zal vernomen hebben: het eerste werk
van een jongen Vlaming wordt gecreëerd door den grooten Hollandschen acteur Jan
Musch. Vermoedelijk lag bedoeld werk reeds een paar jaar in de schuifladen der
directie-bureau's van onze koninklijke Nederlandsche schouwburgen. Het is een
schoone daad geweest van het ‘Schouwtooneel’ op dergelijke wijze een
Zuid-Nederlandsch artist aan te moedigen. Ik weet niet in hoeverre een gemotieveerd
succes de poging van Musch geloond heeft (krantenuitknipsels zijn vaak nogal
onduidelijk) en onze eigen groote bladen hebben er trouwens voor gezorgd, met de
hun eigen virtuositeit in verband met alle kunst-uitingen, bedoelde vertooning dood
te zwijgen. Het is op deze wijze dat ons regelmatig herinnerd wordt dat wij leven in
een land, waar slechts politiek en sport de aandacht van het publiek waard zijn.
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Wat ik echter meen gelezen te hebben is dat ‘De zonderlinge Gast’ een mooi en
waardevol ‘gedicht’ is, maar geen ‘tooneel’. Nu heeft mij juist bij de lezing het
‘tooneelmatige’ van bedoeld ‘gedicht’ getroffen. Van de Velde is een tooneelschrijver,
die zijn vak kent, en zijn tooneelspel in verzen is een goed speelstuk. Voorzeker
komen in dit drama tooneelen voor (in II dat tusschen Begga en den Gast; in III dat
tusschen den rechter en den Gast met het anders leuk gevonden schaakspelletje) die
het op de planken niet ‘doen’. Van dezen ‘zonderlingen Gast’ mag men zeggen,
zooals van ‘De Vrek’ in het verdienstelijke werk van Frans Delbeke, dat hij nogal
veel praat. Niet ‘praat’ in den zin van ‘met vele woorden niets zeggen’; hij zegt heel
veel en hij zegt het heel goed. Zijn monologen overschrijden echter weleens de
begrenzingen die het strenge voetlicht oplegt. Als deze verzen gezeid worden door
een Jan Musch zal deze uitvoerigheid misschien noch hinderen noch zelfs bemerkt
worden. Of een auteur echter steeds op een Jan Musch rekenen mag?
Daargelaten nu deze philosophische beschouwingen van den man met de zeis,
waarvan de waarde trouwens niet te ontkennen is (Van de Velde wil iets ‘zeggen’
in zijn stuk), is het dadelijk opvallend in welken krachtigen, kleurigen en bondigen
toon de gesprekken gehouden worden. Dit is een dialoog in verzen dat kan gezeid
met een pijp in den mond, en omheen een herbergtafel bij een kaartpartij. Kijk eens
hoe flink het stuk wordt ingezet:

Eerste binder.
Als 't niet voor wijf en kind was, 'k zou geen enkle,
geen enkle garve binden op dit land.
Zoo'n kliever als Arjaan, zoo'n bruute kerel
die daadlijk met een vloek u muilbandt
en al ons wroeten rekent als een spel
dat hoogstens een paar centen daags mag kosten.

Tweede binder.
Laat gaan, man. Wat vermag het heele dorp
als hij z'n grove taal laat hooren? Niets!
Die vent is ver gekomen; hij is rijk,
maar moest ik kiezen tusschen zijn bezit
en mijn miserie... 'k koos, kerdjee, het laatste.

Naast den krachtigen boeienden dialoog, doorspekt met kleurige vondsten en directe
beelden geeft Anton Van de Velde ons in dit werk meerdere bewijzen van zijn talent:
in de eerste plaats is het de opzet zelf die alle aandacht waard is. Een jonge frissche
toon breekt los in onze totnogtoe zoo veronachtzaamde tooneelliteratuur. Het
opgedrongen keurslijf was het hier nog steeds welig woekerende realisme, dat
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alle horizonten afsloot, alle fantasie verbande, alle mogelijkheden in den weg stond.
De vorm - steeds dezelfde -, waarin al onze tooneelschrijvers hun stukken hebben
gegoten, is een versleten, onbruikbaar, en leelijk ding geworden. Van de Velde heeft
dezen vorm niet meer willen bezigen en dat was zeer verstandig van hem. Hij liet
zijn fantazie vrijen teugel en stelde aldus reeds dit eerste stuk, dat, laten wij 't hopen,
door velen zal gevolgd worden, in het teeken van de vernieuwde dramatiek, die thans
ook in Vlaanderen wordt ingeluid. En dat vooral is een aangename vaststelling,
waartoe het verschijnen van dit werk aanleiding gaf.
En nog: de schrijver van ‘De zonderlinge Gast’ heeft den rug gekeerd naar het
psychologisch ‘gevalletje’, waarvan de zenuwprikkelende uitrafeling aanleiding gaf
tot het algemeen waar te nemen ‘malaise’ bij het moegesolde theaterpubliek - en
waagde het reeds in dit eerste pogen het probleem van den dood op de planken te
zetten.
Beteekenisvol is het slotwoord van den Gast, gericht tot geheel de zaal,
‘Mijn honorarium betaalt gij later wel’

en als een eeuwig raadsel verdwijnt, met wijde stappen, de man met de zeis, wiens
woord ons leerde de vergankelijkheid der aardsche dingen. Een diepen indruk maakt
reeds de lezing van dit werk. Een goede opvoering er van moet bepaald merkwaardig
zijn.

E. Amter: Jan, die niet in den hemel wou. Nieuwe kristelijke kluite. Uitgave
Cultura, Gent. Prijs: 3.50 fr.
Ook E. Amter behandelt het probleem van den dood. Jan is gestorven en weigert den
hemel binnen te gaan, omdat hij nog geen goed genoeg deed op de wereld - hij weet
dit beter dan Sinte-Pieter en alle vestiaire-engelen. 43 bladzijden lang wordt daarover
gebazeld, tot Jan dan ten slotte toch maar binnen wil. Feitelijk is het wel eenigszins
bevreemdend dat hij nu nog binnen mág. Wel is Sinte-Pieter uiterst nerveus geworden,
maar in dit stukje schijnt hij heelemaal niets te zeggen te hebben.
E. Amter wist dit onwaarschijnlijk en onprettig onderwerp op geene wijze op te
werken tot een genietbaar patronage-stukje. Het is een vervelend, kleurloos, slecht
geschreven ding dat nog minder waard is dan de ontelbare stukjes in dezen zin die
wij reeds bezitten, ook al werden ze totnogtoe niet genoemd; nieuwe kristelijke
kluiten.
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Jan Bernaerts, pr.: Ons Nederlandsch Tooneelrepertorium. Algemeene
Tooneelboekerij, Brussel. Prijs: 10 fr.
Voorwaar een werk van beteekenis en van groote documentaire waarde. Met de
grootste zorgvuldigheid werd hier door een bevoegd tooneelkenner een lijst opgemaakt
van al de in 't Nederlandsch verschenen tooneelwerken. Bij ieder stuk worden in
afzonderlijke kolom naam des schrijvers, titel, aard, getal bedrijven, getal personen,
waarde, aangeduid. Meerdere bijvoegsels vullen het boek aan tot op dezen dag,
zoodat de laatst verschenen tooneelwerken reeds in het boek vermeld worden. Eerst
krijgen wij de stukken voor de jeugd, daarna voor de dames; volgen die voor heeren
en dan deze met gemengde rollen. Daarop dan nog de voordrachten, de
voordrachtenbundels, de studieboeken en eindelijk de tijdschriften.
Dit boek is onmisbaar in iedere bibliotheek. Elke tooneelliefhebber zal het trouwens
willen bezitten. Hij zal er alle aanduidingen in vinden die hij totnogtoe langs zoo
diverse wegen zoeken moest.

Ernest van der Hallen: Ridder Arnold. Dramatisch sprookje in drie
bedrijven. Uitgeverij ‘Mercurius’, Antwerpen.
Met een niet zeer gelukkig voorwoord, waarin schrijver beweert dat het hem niet
zoozeer om uiterlijkheden te doen is - zelfs schijnt hij heelemaal niet enthousiast
voor ‘al de spitsvondigheden en theater-effecten, waarvan onze moderne schouwburg
een al te kundig gebruik maakt’.
Hierop begint hij maar dadelijk met een tooneelverandering à vue. Ik geloof niet
dat Van der Hallen er in slaagde van dit sprookje te maken ‘een uiting van ideale
levensvizie’, zooals hij in zijn voorwoord aankondigt. Wel is het stukje goed gebouwd
en bezit meerdere kwaliteiten, die blijken zijn van talent. Maar wat hier vooral hindert
is de slordigheid der taal en het weinig-schitterende der verzen. Het sprookje is een
zeer teeder genre. Het sprookje heeft zijn bijzonderen stijl. Naast een zangerige
dichterlijkheid wenschen wij in het sprookje, ook als het verbeeld wordt tusschen
tooneelschermen, dien soberen eenvoud weder te vinden die ons terugbrengt naar
onze kinderjaren en naar de gulden avondstonden rond den haard. Vinden wij dat
niet, dan bestaat er weinig kans dat de dichter ons ontroere. Hij zal het zeker niet
doen met verzen als deze; blz. 34:
‘Laat me, liefsten, onder U
de menschen stil vergeten;
de menschen met hun bittre bitterheid,
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de menschen met hun menschenzielen,
die springen naar den blauwen hemel,
die springen naar de gouden zon...’

noch met onderstaande stroofjes; blz. 35:
‘Vader’ zijt ge midden ons
‘Vader’ steeds met ons
‘Vader’ gansch alleen om ons
‘Vader’ midden ons.
Liefde kent geen koning zijn
Liefde kent geen meten
Liefde wil niet verre zijn
Liefde wil niet meten.’

noch met volgende ontboezeming, blz. 45:
‘Was 't niet schoon zich schoon te voelen onder schoonen’,

noch met volgende ‘dichterlijke vrijheid:
‘Haar lippen was een blomme’

en hierbij moet ik voegen dat de toon van het stukje meestal in den aard blijft dezer
citaten, d.w.z. dit sprookje mist stijl, kan derhalve op geen literaire waarde aanspraak
maken, wat niet verhindert dat het wel geschikt zal blijken voor het repertorium van
colleges en pensionaten, alwaar dan wellicht - juist met een verzorgde ‘uiterlijke’
omkleeding - de innerlijke tekortkomingen van het werkje eenigszins kunnen vergoed.
Zeer mooi is het slot, wanneer de grootmoeder haar vertelling over ‘Ridder Arnold’
eindigt met de woorden:
‘Stil en blij, gelukkig is hij dan gestorven
Heer, laat ook de arme grootmoe stil,
gelukkig en tevreden sterven.’

Doch dergelijke bloempjes zijn zeldzaam in dezen tuin, want net tevoren klonk nog
het slotkoor in dezer voege:
‘Afscheid doet de zielen wee,
immer wee, immer wee!
Blijdschap brengt ook treurnis mee,
treurnis mee, treurnis mee.

waarbij desnoods kan gevoegd: Hoezee, hoezee!
Willem Putman.
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Kunst.
Emiel Claus. †
HIJ had in de samenleving de sociale waarde gekregen van ‘een groot kunstenaar’.
Niet alleen in zijn eigen land, zóó dat de koning, - vorstelijke traditie, - zijn
tentoonstellingen bezocht als die van een vriend, en de koningin hare auto liet stoppen
op den steenweg van Deinze voor de poort van zijn villa om zijn atelier te zien, maar
ook in den vreemde, in Duitschland, in Frankrijk, in Amerika, in Engeland, in Spanje.
Hij was daar gevoelig voor, niet uit ijdelheid, want de uitzonderlijke mensch die
hij toch was wist wel dat er slechts ééne glorie is, deze van over 't graf, waar hij dus
zelf nooit zou van genieten omdat zij pas na zijn dood kon worden gevestigd. Maar
de pottebakkerszoon van Vyve-St-Eloy vond er behagen in, op de hem eigen leuke
manier, te vertellen hoe, in een inlichtingsbureel voor vluchtelingen te Londen, op
het hooren van zijn naam, de hertogin van Somerset uit een kring van edelvrouwen
op hem was toegetreden en bescheiden hare gekroonde visitekaart ter kennismaking
had overhandigd en hem dadelijk op haar landgoed te gast had gevraagd. Ik herinner
mij nog hoe zijn slimme oogjes glansden toen ik hem eens zei hoe te Barcelona de
groote Spaansche landschapschilders, Sorolla en Vasquez, mij met bewondering
over hem hadden gesproken en aandrongen opdat ik toch een paar zijner werken op
een tentoonstelling, die ik tijdens den oorlog te Madrid wou inrichten, zou doen
komen.
Die beroemde schilder voelde angst voor de toekomst. Ik mocht dat zelf
ondervinden tijdens het laatste bezoek dat ik hem bracht op Zonneweelde. Niet dat
hij zich daarover rechtstreeks aan mij heeft uitgesproken. In de woonkamer waar hij
mij ontving - hij bracht mij niet rechtstreeks in het atelier dien dag - praatten wij over
de jongeren. Hij wist de opkomst van een nieuwe kunst die geheel van de zijne
verschilde. Hij voelde hoe het jong geslacht hem voorbij ging. In zijn tijd had men
nog eerbied voor groote ouderen. Nu niet meer. Hij vertelde hoe hij eens te Parijs
op een tentoonstelling vernam dat Jules Breton in de zaal was en hoe hij hem
voorzichtig was nageslopen, niet durfde naderen maar, vol ontroering, zijn oud gelaat
met de lange witte haren wilde zien. Hij was opgestaan en op zijn lange magere
beenen, - waarboven de buik geheel was weggeslonken, - met van bewondering
groote oogen in het bleek doorrimpelde gelaat met het edel gebeeldhouwde breede
voorhoofd en de door het puntbaardje nog verscherpte kin, bootste hij met een
volmaakt acteurstalent den voorzichtigen gang na of de voetstappen van den ouden
meester. Ik wist toen dat ik met dezen man, die ook aan het eind stond van zijn leven,
geen theorieën meer moest bespreken. Ik weet niet juist meer wat ik hem zei, maar
het kwam hier op neer: dat de jongeren het verstandelijke beeld van de wereld gaven
zooals hij er het poëtische beeld
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van had gegeven. Er dwaalde een vluchtige schijn van geluk over zijn gelaat, hij had
mijn liefde en mijn bewondering gevoeld en hij nam mij mee naar zijn werkplaats.
Die was schijnbaar leeg in het licht der ramen met uitzicht op zijn tuin-vol-bloemen,
op de Leye, de meerschen en de verre boomen aan den overkant; maar van uit alle
hoeken, waar zij veilig geborgen stonden, haalde hij een voor een zijn doeken te
voorschijn, werk uit zijn lange ballingschap tijdens den oorlog, zóó dat op den duur
heel Londen rond mij stond met zijn bruggen en kaden, met zijn torens, koepels,
fabriekschouwen en stations verloren in goudmist of purperen doom. Hij ook stond
midden in zijn werk, een van kleuren-wemelend reusachtig kaleïdoscoop, waarop
zijn vermagerde gestalte zich hooger en slanker afteekende dan zij in werkelijkheid
was, een fijn-gebouwd geraamte - onder de in plooien-vallende kleeren - met het
geestig-gebleven hoofd. Ik voelde hoe, bij elk nieuw stuk dat hij voorschoof, zijn
oogen op de mijne gevestigd waren alsof hij daarin wilde lezen de zekerheid dat zijn
volbrachte taak de goede geweest was. Niet dat hij bijzondere waarde aan mijn
oordeel kon hechten. Want zelfs als daar eenige reden toe mocht bestaan, kende hij
mij te weinig om daarover bij ondervinding zekerheid te hebben verkregen. Maar
elk mensch die rechtzinnig en diep-in de kunst en de schoonheid lief heeft wordt
voor den kunstenaar iets kostbaars omdat hij toch alleen kan doordringen tot de
geheimzinnige sfeer waaruit de kunstenaarsarbeid geboren wordt.
Dit was nu de laatste groote arbeid van Claus en hij wist dat hij daar niets meer kon
aan veranderen of toevoegen. Wat hij geweest was en zijn zou in de toekomst, het
eenige belangrijke voortaan, wilde hij naspeuren op het gelaat van den kunstminnaar,
wilde hij vernemen uit zijn woord, om zonder twijfel en spijt de poort der eeuwigheid
binnen te treden.
Hij keek ook soms een enkele maal wat langer naar zijn werk met dien afwezigen
blik van den kunstenaar die in elk stuk van zijn hand het slagveld ziet van den strijd
met zijn droom en juist weet waar hij zegevierde en waar zijn kracht heeft gefaald
en die het melancholisch gevoel krijgt dat het zoo moet blijven met dat eene zwakke
punt, wil hij alles niet vernielen.
Die melancholie is grooter bij een kunstenaar die zijn eigen tijd overleeft en de
opkomst van een nieuwen kunstvorm nog kan waardeeren. Claus zag hoe de jongeren
rondom hem, in zekeren zin als God zelf bij zijn scheppingsdaad, de dingen weer
bij hunnen naam gingen noemen, zóó dat een steen weer een steen was en een boom,
een boom en de mensch uit leem der aarde weer werd geboetseerd met ruwe vlakken
tot zijn waarachtig volume. Hij daarentegen had heel zijn leven gezocht naar de juiste
wedergave van den schoonen schijn der dingen zooals zij ons voorkomen wanneer
ons verstand ze niet meer omvat, maar wanneer ze door den indruk van een oogenblik
in ons gevoel worden opgenomen, zóó dat de fabrieken van Chelsea hem konden
zijn als een bergketen van amethyst en een boom in zijn tuin hem toescheen
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als een opspuitende fontein van goud.
Heel zijn leven had hij doorgebracht om het ineensmelten van de kleuren te zien
in die schelp die aarde en hemel vormden daar buiten het wijdsche raam van zijn
atelier, al wat hij daar zag, ver en bij, boomen, huizen, water, lucht waren ten slotte
niets meer voor hem dan de dooreenvlietende iriseeringen van een opaal. Het licht
van de Leye en de mist der meerschen waren het materiaal geworden waarmee hij
de meesterstukken maakte die zoozeer werden geloofd.
Een mensch op zijn leeftijd kon zich niet meer door de kracht van zijn geest een
nieuw ideaal verwezenlijken. Zooals hij de wereld gedroomd had in poëtische
oogenblikken, zoo zag hij ze thans in werkelijkheid als een definitieve en
onveranderbare schoonheid. Onder den invloed van de onontkoombare vermoeienis
van den geest, de verzwakking van kracht en het afnemen van werklust gaat de
schilder stilaan de eigen droom copieeren die voortaan voor hem de werkelijkheid
is geworden. Hij kan de aarde niet anders meer zien dan in het licht van zijn droom
omdat heel zijn werk uit dien droom is geboren. Te weten dat de wereld toch anders
is, te bedenken dat het wellicht toch beter ware de dingen weer bij hun naam te
noemen deed hem twijfelen of er in de toekomst nog menschen zouden gevonden
worden om de schoonheid van het gevoelsbeeld van een enkel vluchtig oogenblik
nog te zien zooals hij het gezien had.
Die stille tragedie waar ik meen de getuige van geweest te zijn, een warmen
zomernoen in het van koele en groene schaduw vervulde atelier, op Zonneweelde,
heb ik hier als herinnering bij 's meesters heengaan willen neerschrijven.
De vizie van Claus heeft zoozeer zijn tijdgenooten beïnvloed dat het moeilijk was
om nog door de Leyelandschappen te wandelen zonder deze te zien als de schilderijen
van hem die daar woonde op den groenen oever tusschen de bloemen en de boomen.
Thans is een nieuw geslacht weer aan den opbouw van een nieuwe wereld begonnen
en wij leeren stilaan de dingen weer zien in hunne tastbare vormen onafhankelijk
van hunne schoonheid.
Doch zal een later geslacht weer niet gaan verlangen naar den schoonen schijn en
gelukkig zijn met illusies, met luchtspiegelingen waarin het plunje van een vlasboer
of een koewachter de kleurenpracht bezit van Salomon's mantel en de vruchten der
boomen weer worden tot parels en gesteenten als in een verhaal van Duizend en een
nacht?
Jozef Muls.
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Muziek.
De methode E. Jacques-Dalcroze.
WIE reeds een ogenblik over ons huidig muzikaal opvoedingssysteem nadacht, zal
zeker zonder verwondering lezen, dat daar heel wat op te zeggen valt. Eigenlik is
het zelfs gewaagd over 'n ‘systeem’ te spreken, waar slechts in het blinde getast en
rondgescharreld wordt. Bij ons heeft men het, onder die benaming, steeds over het
materiaal; dat is in de ogen van onze leeraars ‘de methode’ en ze vergeten dat
materiaal niets is, de wijze van het aan te wenden alles. Daarbij begint ook dat
materiaal lelik van jicht en rumatiek te weten: bedenk dat het zijn eerste eew al jaren
achter de rug heeft. Voor 't klavieronderricht, o.a., zijn de grote leermeesters nog
steeds Bach, Clementi en Czerni (zelfs wat onder andere namen gepresenteerd wordt
is niets anders dan een gewijzigde inkleding van dezelfde princiepes) en nu moet het
toch voor ieder, die maar een flauw benul heeft van de evolutie die de pedagogie en
de kinder-psychologie tijdens de laatste jaren doormaakten, duidelik zijn dat deze
namen, hoe groot ze als artiesten ook mogen blijven, ons op 't ogenblik niet meer als
opvoeders kunnen dienen, evenmin als we, niettegenstaande de histories-pedagogiese
waarde van Commenius, zijn Orbis pictus niet meer ten grondslag aan ons algemeen
onderricht kunnen leggen.
Men zal natuurlik tegenargumenteren, dat dit zogezegd bouwvallig systeem toch
knappe artiesten voortbracht. Zeker. Niemand zal er echter ook aan twijfelen dat
Tony Bergman lezen kon. Nochtans had hij het geleerd met de in de geschiedenis
tot karikatuur vergroeide methode van ‘de man met de spa: A’ en welke boer in
Vlaanderen zou op 't ogenblik nog aannemen dat men zijn kinderen volgens een
dergelik systeem opleidde? Een dergelik systeem nemen op 't ogenblik nog alle
ouders aan die hun kinderen muziekonderricht laten geven. Zij die werkelik iets
worden, worden dit ondanks het systeem, terwijl velen kapot gaan, die lang niet
zonder aanleg zijn.
In deze kelderatmosfeer is een demonstratie als die welke professor
Jacques-Dalcroze ons gegeven heeft een lichtstraal die van buiten binnendrong en
de weg naar de vrije lucht wijst.
De methode Jacques-Dalcroze is wel degelik een muzikaal-opvoedingssysteem
en niet, zoals verkeerdelik werd afgeleid een ‘cours de grace et de maintien’ ten
dienste van uit te huwen dochters. Ook foutief is te beweren dat zijn doel is
‘hervorming van de dans’. Deze laatste verwarring is niet van alle grond ontbloot,
maar interpreteert toch verkeerd. De dans, in zijn ruimste betekenis, speelt in het
systeem inderdaad een grote rol, maar hij is middel, geen doel. Dalcroze heeft namelik
geleerd de rithmiek te beschouwen als de sleutel van de muziek. Reeds bij zijn eerste
schreden in de pedagogie (nu zowat dertig jaar geleden, als leeraar in de harmonie
aan het Conservatorium van Genève) had hij opgemerkt, dat een groot aantal
leerlingen, wier audi-
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tieve functies zich normaal ontwikkelden, in de onmogelikheid verkeerden de klanken,
die ze juist zongen, behoorlik te meten en hun ongelijke opeenvolging nauwkeurig
te rithmeren. Het verstand onderscheidde wel de klankafwisseling in de tijd, maar
de stem kon ze niet verwerkeliken. Hij besloot daaruit dat al wat in de muziek van
motoriese of dinamiese aard is, niet alleen van het gehoor afhangt, enig zintuig
waaraan wij doorgaans muzikale betekenis hechten, maar ook nog van een ander
zintuig, dat hij eerst voor de tactiliese-zin hield, maar waarin hij, door 't bestuderen
van de verschillende bewegingen van een klavierspelend leerling, weldra een
samenwerking van het spier- en het zenuwstelsel van gans het lichaam herkende.
Die beide organismen ontdekte hij dus als bron van alle rithmiese en dinamiese
sensaties.
Vandaar de grote factor in zijn methode: beweging. Beweging is aan de eene zijde
(ideëel), oorzaak van het rithme, aan de andere zijde (plasties), incarnatie van rithme.
Uitgaande van de plastiese beweging kweekt hij de ideële aan, en gaat aldus terug
tot de bron van het rithme. Die omgekeerde weg is de grondslag van de ganse
methode: vóor een kind een muzikaal idee geestelik opneemt en verwerkt moet het
er de physieke sensatie van ondergaan hebben.
Die opvoeding langs de beweging is des te gelukkiger, daar bij het kind alle emoties
in rechtstreeks verband staan tot zijn spieruitingen. Princiep dat niet alleen bij
muziek-opleiding van pas komt maar ook door Dr. Deroly (Brussel) benuttigd werd
bij de opvoeding van anormale kinderen (opvoeding door het spel). De eerste
moeilikheden die het kind bij zijn kennismaking met de muziek ontmoet zijn dus
van physieken aard: het moet zijn lichaam leren beheersen; zijn spieren, onbestuurde
uitingen van zijn ongebreidelde vitaliteit, moeten hem tot werktuig worden om zijn
eigen sensaties, tot emoties verwerkt, uit te beelden (het z.g. rithmies turnen). Die
moeilikheden schrikken hem niet af, omdat het kind zich interesseert aan zijn lichaam
en al wat er mee in verband staat, en gaarne physieke moeilkheden overwint; vooral
als die moeilikheden hem methodies en aan zijn ouderdom aangepast voorgezet
worden, zodat het steeds in zijn macht is ze te overbruggen. Op die wijze wordt de
muziek hem tot vriend (gedaan met die eindeloze uren voor 't klavier in
dwangkapootje bestaande uit een kruisvuur van moeders en vaders beteugelende
blikken, bekroond door de herinnering aan de uitbrander van de leeraar, tijdens de
laatste les, terwijl de gedachte aan die gelukkige Piet die geen saaie muziek leren
moet als priemen steekt). Wat de leerling speelt begrijpt hij tans en heeft hij lief,
omdat hij het voelt, omdat zijn physiek ermee in harmonie is.
Het kind inwijden in de diepere zin der muziek is hem een bron van troost geven
in de donkere gevaarlike sentiments-periode die het vóor het man zal worden moet
doormaken (puberteit!) het is hem de middelen aan de hand doen om zich intellectueel
te verheffen en om zijn ideaal te benaderen. Hieruit leidt men gemakkelik het meer
algemene belang van de muziek en van de Jacques-Dalcroze-methode af: niet alleen
voor de toekomstige muzikant zijn ze van belang, maar ook
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voor de toekomstige mens. Onze school vernalatigt in de muziek een ernstige
opvoedende factor. Dalcroze heeft aangetoond hoe hij dient aangewend en wat moet
beoogd worden; n.l. dank zij een biezondere opvoeding een verband brengen tussen
gewaarwordingen (centripetale actie) en gevoelens (centri-fugale), de kinderen aldus
leren klaar zien in zich zelf, en ze de physieke middelen verschaffen om tot stand te
brengen dat, wat het spel hunner fantaisie hun voortovert. Het kind gaat er des te
gewilliger op in, daar beweging en kind één zijn.
Tot zover kan de lagere school gaan. In 1919 werd het Dalcrozestelsel in het canton
Genève in drie klassen van een lagere school en in twee klassen van een hogere
meisjesschool bij wijze van proef ingevoerd. Uit de uiteenzetting van de heer
Jacques-Dalcroze menen we te mogen opmaken dat de rithmiek tans definitief en
algemeen in het leerprogramma der scholen van Genève opgenomen is; een bewijs
dat de proef gelukt is(1).
***
In onze stad, stad der scholen, richt men tans grote turndemonstraties in, waarbij de
muziek ook te pas wordt gebracht; als ge innerlik te gronde gaat, wordt het hoog tijd
de buitenstaander te epateren door uiterlik vertoon. Foto's naar Parijs, Londen,
Buda-Pest, Chicago, Philadelphia: prachtig! Wat we 't prettigst vinden is dat ieder
denkt dat die leerlingen op muziek turnen. Geen denken aan! De leerlingen turnen,
en de muziek speelt. Er bestaat tussen beide zoveel verband als tussen een tram en
een bakkerskar die door dezelfde straat rijden. Dit is zelf het geval met de muziek
die J. Broeckx voor sommige oefeningen opzettelik schreef. De leerlingen houden
er geen rekening mee, omdat muziek en beweging niet tegelijkertijd in hun geest
opgebouwd werden, er ontstonden geen motoriese associaties; de muziek kwam erbij
als ze de oefeningen reeds van buiten kenden; vandaar een uitvoering die volstrekt
niet door het muzikale rithmus geregeld wordt, maar die dit rithme approximatief
volgt. Eigenlik schijnen de leiders zich om de muziek ook minder te bekreunen (wat
natuurlik hun recht is, maar dan blijft ge er af); hoorden we niet van iemand die een
herhaling op het stadion (een van de laatste!) bijwoonde vertellen dat een oefening
eerst beproefd werd met ‘Hij vleide geen groten ter wereld...’ terwijl zij tenslotte
doorging met ‘Wij reizen om te leren...’, gebruikte men er ook niet ‘Het Lied van
Limburg’ (hoofdzakelik melodies) als 'n rithmiese stimulans bij 'n andere oefening?
Wat had een enkele zitting van rithmies turnen onze turn-bazen goed gedaan!
***
Renaat Veremans: Uw Ziel is als de Roos. (Eerste Communielied op tekst van E.
Schiltz. - Uitgave: De Vlaamsche Muziekhandel.

(1) In een volgend nummer hopen we van deze interessante werkwijze, waarvan we tans alleen
de geest trachtten weer te geven, een meer volledig en analyserend beeld te publiceren,
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Traditie in de kunst heeft haar belang, omdat ze in zich bevat de slotsom van alle
individuele pogingen die haar van haar embruyonale staat tot haar huidig stadium
voerden. Maar traditie, wil ze vruchtdragend heten, moet levend zijn, d.i. ze moet
het kapitaal van het voorgeslacht ontvangen met de interesten en aanwinsten aan de
gemeenschap van morgen overbrengen. Wie slechts voortgeeft wat hij ontving heeft
zijn tijd verloren. De Vlaamse traditie, is een dode traditie, in schijndood gefascineerd
door het beeld van Benoit. Men heeft slechts een zijner grote orkestwerken te horen,
om dadelik aan te voelen, dat men daar nu in levende lijve dit breed-getorste lyrisme
voor zich heeft dat in al onze, z.g. nationale producties beoogd wordt, en dat niemand
meer vermag te geven; hun uiterlik verschilt wel (wat meer mooidoenerij en zogezegd
meer wetenschappelik-opgetrokken bouw) innerlik voelt men de onmacht, het fiasco.
Onze traditie wordt tot een dode formule, die men alle jaren opniew schildert.
Aan die formule hangt ook Veremans vast. We hebben hier reeds gewezen op zijn
waarde in verhouding tot het vorige geslacht. Juist omdat we overtuigd zijn van zijn
muzikaal kunnen vinden we zijn gemakzucht, die onbegane wegen ontwijkt, zo
jammer. ‘Nous sommes des explorateurs réalistes’ heeft Jean Cocteau gezegd.
Veremans is een Badeker-toerist op vacantiereis en zijn eerste communie-lied is een
zichtkaart van een algemeen bekende merkwaardigheid. Na zijn ‘Meilied’ dat
tenminste al een eigen photo van een minder bezochte kant was, is het een
teleurstelling. Veremans is niet doorgegaan, hij is teruggekeerd.
Daarbij is zijn ons tans toegekomen prent lang niet gelukkig. De tekst van Schiltz
is natuurlik in de eerste plaats lyries. Dit lyriese heeft de toondichter ons ook als
hoofdschotel opgedist, maar zijn lyrisme is volstrekt niet in harmonie met dit van de
tekst; de toondichter vermag niet het mystieke van het woord in zijn muziek weer te
geven, zijn melodie blijft volop werelds en komt eer voor als 'n ongebruikt gebleven
thema voor 'n romance (sinds ‘Vlaanderen’ op de fonograafplaten afgedraaid wordt
schijnt de toondichter er niet meer te kunnen van scheiden) dat voor de gelegenheid
bijgehaald werd. Los van de tekst heeft ze de verdienste melodieus en zeer beweeglik
te zijn.
De begeleiding toont ons Veremans in bezit van een groot aantal procédés en
clichés, die hij zeer verdienstelik weet te gebruiken, maar die beginnen versleten te
geraken. Ze toont ons de knappe vakman die zijn instrument beheerst en het naar
zijn wil kneden kan; vol afwisseling is ze, en mooi resonant.
Laat Veremans zijn reisgids nu terzijde leggen en er op zijn eigen houtje van
doortrekken, dan krijgen we van hem wellicht nog interessante berichten!
***
A. Verhoeven: Drie Gemakkelijke Koren in volkstrant voor 4 gemengde of 3 gelijke
stemmen. (Uitgave De Vlaamsche muziekhandel).
Wat is de volkstrant van onze tijd? De fox-trott, de one-step, de
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blues, de java... Verhoeven had dus even goed voor tietel kunnen aanwenden: Drie
gemakkelike blues-bands! Stel u echter gerust, zo laag is hij nog niet gezonken. Het
gaat hem hier om drie deftige koren: Zij loechen (A. Rodenbach) Lente (Joz. Simons)
en Van waar zijt gij gekomen (J. Reddingius). Onze musici hebben inderdaad zo'n
tussenstadium gevonden tussen het straatdeuntje en hun selecte, alleen voor
ingewijden bestemde muziek, een argeloos ding, dat ze volkstrant noemen. Ze
vergeten dat ook die kunst met het volk niets gemeen heeft en beter als gemakkelik
en zonder begeleiding te zingen muziek zou betiteld worden, en ze vergeten nog dat,
indien het volk niet al hun kunstuitingen begrijpt het hun eigen schuld is, omdat ze
de muzikale opvoeding van ditzelfde volk, dat ze nu met 'n paar uit de mouw
geschudde deuntjes willen paaien, verwaarloosden.
Een dergelik genre is dus in de eerste plaats melodies, en een groot melodist is
Verhoeven in deze koren niet, noch de gewilde mannelikheid van ‘Zij loechen’ (een
goedje dat goedkoop begint te worden in onze strijd-litteratuur) noch de weinig
zeggende melodie van ‘Lente’ hebben ons getroffen. Beter vinden we wel ‘Vanwaar
zijt gij gekomen?’ dat poeties-naïef klinkt en vooral bij de aanvang aan onze oude
volksliederen denken doet, maar in zekere zin reeds te fijn wordt om als volkstrant
bestempeld te worden. De melodiese zwakheid wordt ook niet door de harmonieën
vergoed. ‘Zij loechen’ klinkt hard en stroef, wat te verdedigen is, maar mist volheid
en draagkracht, uitgezonderd bij de woorden ‘Mijn leven voor Vlaanderen’ waarbij
we de allomgekende, wijdvermaarde bazuinen te horen krijgen; de poging om door
modulatie warmte te krijgen in ‘Lente’ heeft ons koud gelaten; in nummer drie
waarderen we echter een fijner en subtieler opbouw.
Karel Albert.

Godsdienst.
De katholieke missie.
De Katholieke Missie in wezen en ontwikkeling, door de leden van St.
Franciscus Xaverius te Hoeven. 324 blz. Brugge. Druk. Excelsior, 1924.
Prijs: 6 fr.
DE Missie-litteratuur is nog in haar wordingsperiode. Wel zijn ook in vorige eeuwen
verhandelingen over missie-kwesties geschreven: men hoeft daarvoor maar de lijvige
Bibliotheca Missionum van Rob. Streit te doorbladeren, waarin duizende
missie-uitgaven vermeld staan.
Maar als wetenschap, bepaaldelijk als een tak van de moderne
godsdienstwetenschap, is de katholieke missie-kunde nog in de groei-
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jaren. In Frankrijk is zij nog niet gekend, in Italië en Spanje is 't nog maar een
schuchtere poging; Amerika en Engeland hebben nog weinig gepresteerd; alleen in
Duitschland en Oostenrijk wordt zij in de laatste jaren met ernst en vlijt beoefend;
daarvan leggen niet enkel een paar flinke tijdschriften en eenige voortreffelijke
werken getuigenis af, maar vooral de opgerichte leerstoelen aan de Universiteiten
van Münster, München en Breslau waar colleges in de missiologie gegeven worden.
(Sedert een paar jaar wordt ook een cursus in de missiologie gegeven aan het College
voor de Propaganda te Rome; aan de Kath. Universiteit te Nymegen zal ook een
leerstoel worden opgericht). Eigenlijk zijn de Protestanten ons daarin voor geweest;
sedert zij in de 19e eeuw, ook de zending onder de heidenen begonnen zijn, hebben
zij zoowel in het Duitsch als in het Engelsch merkwaardige werken in het licht
gegeven. Dat te erkennen houdt geen verwijt in voor de katholieke missionarissen:
deze toch waren te zeer begaan met hun eigenlijken missie-arbeid en stonden te zeer
in de actie en in de hitte van het bekeeringswerk om daarnaast nog tijd te vinden
voor studie en beoefening van de wetenschap.
Overigens zien wij in de thans opbloeiende missie-periode een groote bedrijvigheid
ook op wetenschappelijk gebied. Verleden jaar werden te onzent de eerste cursussen
in de missiologie beproefd en deze zullen dit jaar in de vacantie te Leuven met meer
degelijkheid worden herhaald. Heeft immers de Kardinaal Prefekt der Propaganda
niet verklaard ‘dat de geestelijken degelijk onderlegd moeten zijn van wat de
missiewetenschap aangaat’?
En nu is dit wel zeer merkwaardig: het werk waarvan hierboven de titel staat werd
niet geschreven door een professor, maar door studenten, door seminaristen. Het is
hier dus niet de professor die zijn handleiding schrijft, maar de studenten die hun
eigen handleiding te boek stellen! Inderdaad, een feit van beteekenis, waartoe
Vlaamsche studenten, die in hun taal nooit volledig werden ontwikkeld en dus een
gebrekkig en ontoereikend taalgebruik en een onzuiver taalgevoel hebben, niet in
staat zouden zijn. Het is vanwege de Seminaristen van Hoeven een kranige daad, die
getuigt van veel toewijding en missieliefde, van veel geduldig maar taai opsporen
en zoeken, van schoonen, wetenschappelijken ernst.
Het boek bestaat uit twee gansch verscheiden deelen: het eerste deel behandelt de
missieleer (grondslagen, voorwerp, doel en middelen der missie); het tweede deel
geeft een bondig overzicht van de missiegeschiedenis en -ontwikkeling sedert de 15e
eeuw tot nu. Die twee deelen staan in één boek wel wat vreemd tegenover elkaar:
het zijn twee zeer verschillende takken van de missiewetenschap, en waren best elk
apart behandeld geworden. Zij vragen ook elk voor zich meer ruimte dan hun hier
wordt toegemeten. Een volledige verhandeling over de missieleer zou verder moeten
grijpen en dieper delven; (de artikelen over de ‘Gronden der missie’ in ons tijdschrift
Kerk en Missie mochten hun heusch toch niet onbekend zijn!), en het overzicht over
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het missiewerk wint er niet bij, dat geen woord wordt gerept over wat vóór ± 1400
op stuk van missioneering onder de heidenen door de kerk is gedaan. M.i. ware het
ook veel doelmatiger in het overzicht niet gedurig van een land naar het andere te
loopen, maar bij elk land te blijven. Aldus ware de indruk zuiverder, vollediger en
lichter vast te houden, wijl nu het boek niet te lezen, maar liever te consulteeren is.
Er dient echter erkend, dat er nog weinig op dit gebied bestaat en dat de bewerkers
alles met veel zorg hebben nagegaan, nauwkeurig hebben opgesomd en logisch
hebben uitgewerkt. De Duitsche missiewetenschap hebben zij met vlijt doorgemaakt
en zorgvuldig voor het Nederlandsch publiek gevulgariseerd. Daardoor hebben zij
en voor zich zelf en voor de geestelijkheid en voor het ontwikkeld boekenpubliek
deugdelijk en vruchtbaar werk verricht. Hun zij daarom van harte hulde gebracht.
A. De Boeck, pr.

Nationalisme.
Uit Friesland's strijd voor taal en recht.
IN de oorlogsjaren, toen de heele wereld in rep en roer was, liet ook Friesland van
zich hooren. Het waren natuurlijk maar enkelen wier stemmen weerklonken, maar
zij hadden volgelingen en invloed.
Ik herinner mij veel namen: Kalma, Sipma, Dr. Wumkes, Ds. Huismans, e.a. die
het herboren jonge Friesland inluidden, zelfs Troelstra, de internationale figuur, zou
later zelfs voor het Friesch op de bres springen toen een professoraat in het Friesch
in de 2e Kamer der Staten-Generaal moest verdedigd worden.
Ik herinner mij de namen van Dr. Schepers, Dr. Buitenrust Hettema, die zoo warm
voelden voor de Duitsche Flamen-politik in België, van Jan fen'e Gaestmar, van
Sytstra, e.a. die meenden dat de Jong-Friezen te ver gingen en Holland tot hun vijand
gingen maken.
Ik herinner mij mijn eigen actie en ik kan er mij over verheugen hoe daardoor ook
de katholieke Friezen meededen aan dat geestdriftige, alles in beweging brengende
Friesche taalleven dat tegelijk een strijd werdt voor het heroveren van een geestelijke
zelfstandigheid.
Ik herinner mij de vrees van de Hollandsche pers voor een afscheuring van
Friesland van Nederlandsch staatkundige eenheid en ik weet nog hoe ‘Het Vaderland’
mij verdacht maakte als een werktuig van het Belgisch anexionisme, maar ik weet
ook nog hoe in ‘Het Handelsblad’ mijn optreden tegen de daad der anexionisten
werd gewaardeerd.
Ik herinner mij nog zooveel, zooveel, maar die herinnering is nu als die aan een
lieve doode, van wie men niet scheiden kon, waarmee men
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tijdens het leven wel eens kibbelde, maar van wien men zich nu alleen nog maar de
schoone trekken herinnert.
Want alles is voorbij en ik voel me als een oud, heel oud man, die veel overleefde,
om zich heen nog iets merkt van nog jonger leven, maar te stram is geworden om
zelf nog mee te doen. Want sommige menschenlevens zijn gelijk aan de optochten
van schimmen, die maar even anderen doen opschrikken.
Het lot is niet eens zoo genadig geweest om mij in het rustig bezit te laten van alle
lieve herinneringen, en als ik naar iets grijp dat mijn gedachten kan opfrisschen, dan
grijp ik in het ledige, want als een veroordeelde moet ik mijn eigen bezit ontberen.
Dat gemis doet zich ook weer gevoelen bij het schrijven dezer regelen, want uit
de herinnering puttende kan ik geen data's, enz. opgeven en moet den lezer, die meer
wil weten, verwijzen naar andere bronnen.
Door de oorlogstoestanden uit Gent verdreven, kwam ik te Amsterdam al weer
spoedig met mijn stamgenooten in aanraking en kon daar mede genieten van hun
liefde voor Friesch tooneel en zang. Want overal waar Friezen zijn, ook in Amerika
en Afrika, brengt de liefde tot de taal hen in vereenigingen bijeen. Hierover later
misschien meer.
Hoe het precies kwam, kan ik mij niet meer herinneren, maar weinig later kwam
ik in aanraking met den leider der Jong-Fryske Mienskip, den heer D. Kalma, die
toen al reeds veel van zich had doen spreken.
Niet lang daarna werd ik tot werkend lid van zijn organisatie benoemd.
Kalma, die literair student was aan de hoogeschool te Groningen, had van zijn
organisatie een ideaal ingericht stelsel gemaakt. Gesplitst in twee afdeelingen, konden
de leden in de eersten groep, die der werkers, slechts door het bestuur benoemd
worden. Die eerste groep was weer onderverdeeld in groepen voor letterkunde,
muziek, enz. De leden dier eerste groep konden ook vrijgesteld worden van betaling
der bijdragen. De tweede groep bestond uit leden die vooral zorgden voor de kas.
Hunne bijdragen, waarvoor een minimum gesteld was, gingen soms zeer hoog.
In de Mienskip = Maatschappij was de bloem der Friesche jeugd bijeen en tal van
personen uit den ouden Frieschen adel.
Ondanks zijn jonge jaren was Kalma al zeer begaafd. Vooral zijn schrijvers- en
dichtertalent was uitstekend en hoewel zijn uiterlijk nu juist niet de aangenaamste
was, wist hij als spreker velen te bezielen. Buitengewoon handig en brutaal was hij
in het bestrijden zijner vijanden; hij spaarde daarbij niets of niemand.
Zijn polemieken, letterkundige en wijsgeerige opstellen, verzen, tooneelspelen in
dicht en proza, welden op als uit een immer krachtig vloeiende bron. Maar het
bijzonderste is dat zijn geest en zijn werk nieuw waren voor Friesland. Hij bracht in
de Friesche taalbeweging een vernieuwing, een herleving waarvoor de oudere Friesche
taalmannen terugschrokken, de Hollanders vreesden. Innig dwepende met de
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Engelsche dichters Keats en Shelley, steun zoekende in het taalverwante Engeland,
dacht men niets meer of niets minder dan dat Kalma met Engelsche hulp voor
Friesland een staatkundige vrijheid wilde heroveren.
De innige overtuiging van den Hollander dat een Fries niets anders is dan een
Nederlandsch staatsburger, die al de eigenaardigheden van zijn ras heeft verloren,
begon al wat te wankelen.
Dat men de Friezen niets meer gunt dan wat onschuldige taallief-hebberij op een
Zondagavond, is van zelf sprekend!?
Kalma en zijn aanhangers deden hen dat anders verstaan en dat was zeker wel een
misdaad, een opruien tegen het Nederlandsche gezag!?
Naast Kalma en zijn Jong-Friezen stonden als machtige helpers, de christelijken
met hun invloedrijken bond en hun knappe voormannen, de predikanten Dr. Wumkes
en Ds. Huismans.
De christelijken die het Friesch niet te min achten om daarin het Godswoord te
verklaren. Deze beide predikanten vooral hebben menige Friesche preek gehouden
en hun gehoor was altijd dankbaar daarvoor. Hun bond is tamelijk sterk en hun
maandschrift ‘Yn ùs eigen tael’ mag er zijn. Als vele protestantsche lectuur is het
nog al in den zalvenden toon. Een hunner medewerkers, Folkertsma, heeft een eigen
orgaan gesticht, dat ik echter nooit onder de oogen heb gehad. Zijn invloed en aanhang
is echter zeer gering. Toch getuigt het mede dat het Friesche taalleven nog niet
uitgesleten is.
Dr. Wumkes die tegelijk historicus is snuffelt gaarne in oude papieren en heeft
gedurende verscheidene jaren menige Friesche persoonlijkheid weer voor het voetlicht
gebracht.
Hebben de Jong-Friezen het aangedurfd om naast hun tijdschrift menige pittige
brochure en flinke boekwerken uit te geven, een voornaam doel van den christelijken
bond is de Bijbelvertaling. Verschillende boeken daarvan zijn reeds gereed, maar
een compleete uitgave zal nog wel wat op zich laten wachten.
Het al minstens een halve eeuw bestaande Selskip for Fryske Tael- en
Skriftenkennisse, ofschoon afkeerig van de moderne strooming, werd toch wel een
weinig door den stroom meegevoerd.
Het kon niet geheel afzijdig blijven. Er kwam tusschen de bestaande bonden, ook
de katholieke, waarover wij het reeds eerder hadden, een samenwerking tot stand
die leidde tot de stichting van een Nationalen Bond, welke, ik meen in 1918, een
Friesch Congres hield. Maar spoedig daarna kwam de inzinking, de bond viel uiteen.
Dat was heel jammer, maar het schijnt nu eenmaal het lot der Friezen te zijn dat
zij eeuwig verdeeld zullen zijn. Die verdeeldheid was in vroeger eeuwen reeds de
oorzaak van hun staatkundige twisten en verval.
Hetzelfde lot viel ten deel aan het weekblad ‘It Heitelân’, waarvan de eerste
jaargang in gehalte niet onderdeed voor het beste Hollandsche weekblad. Maar er
kwam verschil tusschen de redacteuren en
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zij gingen uiteen. De eerste uitgever had er een aardig sommetje op toegelegd; een
andere nam de uitgave over met een andere redactie en, al leeft het nog en geeft het
goede dingen, het is niet meer als bij den opzet. Nog altijd vind ik er mijn naam als
medewerker op vermeld, maar ik weet niet meer waarom. Voor zoover ik weet zijn
nog altijd niet opgenomen de artikeltjes die ik de Redactie een paar jaren geleden
toezond, ze zullen de opname wel niet waard zijn.
In beteekenis overtreft het niet meer het reeds dertig jaren bestaande weekblad
‘Sljucht en Rjucht’, waarvan tot aan zijn dood de bekende Friesche strijder Waling
Dijkstra redacteur was.
Er is in de laatste oorlogsjaren en even daarna nog druk geijverd voor een
professoraat in het Friesch aan een der Nederlandsche Hoogescholen. Ofschoon er
reeds namen genoemd werden van daarvoor in aanmerking komende leeraren, o.a.
een prof. Siebs uit Breslau, meen ik, is door de Regeering het plan op den achtergrond
gedrongen. Wijl nu de Regeering een voorbeeldelooze bezuinigingsijver aan den
dag legt, valt er natuurlijk niet meer aan te denken.
Er is ook gedacht aan de stichting van een Friesche Academie. Er was een
commissie van geleerde Friezen voor gevormd, o.m. was ook lid de secretaris van
het R.F.B. Dr. Titus Brandsma, O.C., die nu professor is aan de nieuwe katholieke
Hoogeschool te Nijmegen.
Maar sinds jaren hebben wij er niets meer van gehoord. Het mooie plan zal wel
als zooveel andere, opgeborgen zijn tot een niet te gissen nieuw tijdperk van geestelijk
hernieuwd Friesch taalleven.
Wij zijn nu weer gekomen tot een stadium van kalm voortgaand genot en
verpoozingzoeken in Friesche literatuur en gezellige avondjes, waarvan voor een
denkbeeldig gevaar zelf geen plaats is.
Een beetje echte liefde is er voor het Friesch ook nog dat onlangs nog bleek uit
het aankoopen van de boekerij van den Duitscher Karl Freiherr von Richthoven, die
een bijzondere studie van het Friesch gemaakt heeft, en wiens kostbare verzameling
nu ten geschenke is gegeven aan de Universiteit te Groningen.
Zoo nu en dan lezen wij in een of ander Hollandsch dagblad nog wel eens een
uiting van een Fries die meent dat zijn taal, vooral in het onderwijs, te weinig recht
gedaan wordt, maar de redacties zijn dan gewoonlijk zeer twijfelachtig en verlangen
uitspraken van vertegenwoordigende lichamen, maar dan liever niet van Kalma en
zijn groep. Die zijn nu eenmaal wat te verdacht. - Mogelijk vinden we later
gelegenheid om iets te schrijven over Friesch tooneel, enz.
J.J. van der Weij.
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‘Leven’, door J. de Waelheijns. (Het Morgenroodfonds, Ledeberg, België,
1924.)
‘Om de echtheid onzer uitgaven te bevestigen en te verzekeren moeten alle afdruksels
het hieronderstaande kenmerk dragen’. Men verwacht zich aan een grafies
drukkersmerk of aan een signet. Neen, het kenmerk dat de echtheid moet ‘bevestigen
en verzekeren’ werd meteen typografies meegezet en gedrukt. Daar zullen de heren
die er aan denken stiekem het boek van de heer J. de Waelheijns te vervalsen dus
geen plezier aan beleven. Niet gemakkeliker zouden zij het hebben die de gedichten
van M. de Waelheijns zouden willen vervalsen: ‘slanke populieren’, ‘zoete weemoed’,
‘frisch water’, ‘fluweelen wangen’, ‘zachtjes lispelen’, ‘teeder minnen’, ‘het blonde
licht der zon’, ‘purpere pracht’, ‘kalme avondstond’, ‘hopen maakt het leven sterk’
en, inderdaad, zo voort. De bundel is slecht en onverzorgd gedrukt met een niet te
kwade letter op fraai papier. Ja, dat papier!
P.v.O.

Ernest Claes: ‘De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop’.
(Waelburgh-Blaricum, 1923.)
Het is wel verbazend knap om een heel boek door, zonder een enkele pause, den
spreektoon vol te houden van dien vulgairen en door den oorlog rijk geworden
suikergoed-verkooper ‘Charel Dop’. Het kan misschien leuk zijn voor enkele
oogenblikken een mensch uit de laagste lagen der samenleving aan het woord te
hooren, zooals hij is. Maar verplicht worden uren aan elkaar in zijn gezelschap te
blijven geeft ons op het eind den indruk alsof onze kleeren vies geworden waren van
te lang in een onfrisch millieu te hebben vertoefd en wij voelen grooten nood om
onze handen eens te gaan wasschen in afwachting van het stortbad dat ons straks
weer heel zal moeten ontsmetten.
‘Enlevez devant moi ces magots!’
Dat woord van Louis XIV is hier beter van toepassing dan voor de
boerenvoorstellingen van Teniers, omdat de fijne factuur bij Teniers alles redt, omdat
er naast de stumperige dorpers, als tegenstelling, de beschaafde verschijning is van
het edel gezelschap dat daar pas uit die staatsiekoets is gestapt, omdat daar rond de
menschen het landschap ligt met het oude huis en den zilveren hemel zooals de
schilder die gezien heeft. Hier is alles gezien door den vulgairen Charel Dop en
uitgedrukt in zijn vulgaire woord. Dit taal-naturalisme, die taal-photographie, als ik
het zoo zou mogen noemen, geeft ergernis. Het is daarbij om deernis te hebben met
den schrijver die zich zoo in de huid van dien viezen oorlogswoekeraar moest steken,
niet voor een moment en tijdens het incident van een grooter ingewikkelder gebeuren,
maar voor heel den duur van het eigen gemeen bedrijf van dien Charel Dop zelf.
Als document van het lieve leventje in het ‘heldhaftige’ België tijdens de bezetting
heeft dit boek wel zijn waarde. De smokkelhandel
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van de boeren, de aardige winstjes van tweede-hands-verkoopers, het duister bedrijf
van de nationale comité-bazen die behendig 's lands bevoorrading wisten te doen
samengaan met leveringen aan den vijand en wier deftige salons er waren op ingericht
om beurtelings duitsche officieren en belgische patriotten te ontvangen, van dit alles
en nog wat krijgen wij uit dezen vulgairen monoloog wel wat te hooren.
En Charel Dop heeft opgemerkt dat alleen de activisten van den oorlog niet wisten
te profiteeren en dat het daarom maar goed was dat ze achter slot en grendel werden
gezet en hij vindt het heel natuurlijk wanneer Bidoul, de handelaar met den vijand,
en hij zelf tot Ridder in de Leopoldsorde worden bevorderd. Het schijnt dan ook dat
enkele gedecoreerden zich door dit boek geërgerd voelden, niet nochtans om zijne
literaire hoedanigheden.
J.M.

Jozef Simons: ‘Op Vacantie’. (N.V. De Standaard, Brussel.)
Ik hou niet zoo dol veel van reisverhalen. Doorgaans opgeschroefde tiraden of
eentonige Baedekersrapporten. Maar 'k mag wel zoo een drietal vacantietoertjes lijk
Jef Simons er maakt. 't Gaat snel: Zwitserland, Engeland, Lourdes. D'r is afwisseling:
d'r is natuur, d'r is grootsteedsche leven, d'r is het religieuse. Weinig gefilozofeer,
maar veel gezond verstand. Weinig bevlieging van zotte bewondering, maar veel
vleugjes echt enthoesiasme. Weinig studiefolianten over zeden en gewoonten, maar
veel kalme bladzijden met een nuchteren kijk op landen en lieden.
't Is raar, 'k vind hier niets van het lyrisme van J. Caemaeyx, uitbundig gepenseeld
in zijn ‘Reis- en levensbeelden’; niets van het zorgvuldig bestudeeren der
volkseigenaardigheden zooals in de ‘Pennetrekken uit Ierland’ of ‘Denemarken’;
van Coussens niets van het bijsleuren van historische aangelegenheden lijk in de
‘Aquarellen uit Italië’ van Louisa Duykers; niets van de prachtige
dilettantenbeschouwingen over kunst van J. Muls in zijn ‘Steden’; ook niets van J.
de Cock's ongeëvenaarde humor in zijn ‘Uit de reistesch’... en toch: omdat het
eenvoudig en joviaal verteld is, behaagt het. Zie, zoo: 't hart op de lippen en met
Vlaamsche rondborstigheid.
Kameraad, een reisje met u is een pret!
K.E.

‘De schoonheid in 't evangelie’, door Cyriel Verschaeve. (Excelsior,
Brugge.)
Een derde druk! Twee-en-dertig bladzijden die veel uurtjes aandachtig nadenken
vragen en steeds gespannen pezen om dien met paradoxale heerlijkheden zwaar
bevrachten last te torsen. Als ik denk dat dit een voordracht is, gehouden in den
‘Constance Teichmannbond’, dan blijf ik paf! Hoe kan een toehoordster volgen, als
een lezer alle zeilen al bijzetten moet?
K.E.
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Een onuitgegeven Gedicht van Prosper Van Langendonck
Aan Gustaaf Schamelhout.
‘Op uitverkoren hoofden daalt alleen de groote kalmte der voldane liefde.’
'k Ontvang, met kloppend hart, den groet, mij toegezonden
uit 't schoon Venetië, dat, bij stillen golfslag, rust
en droomt, door Liefde en Kunst, - in schoonheidsband verbonden, met eeuwgen zoen gekust.
Waar ginds, op 't Groot Kanaal, de slanke barken vliegen,
in zachte zwenking, op gezwinden roeiersruk,
laat gij, in klare lucht, op blauwe baren wiegen
uw grenzenloos geluk; 't Geluk dat ál het puur gevoel van ziel en zinnen,
dat 't levensbeeld, zoolang gedragen in uw hert,
bij rijpe kracht der jeugd verwerklijkt is in 't minnen
dat niet onttooverd werd!
't Geluk van onverstoord, met vaste en wisse schreden,
door heldre vlam van liefde op aarde voorgeleid,
door nacht en stormen van het leven heen te treden
als door één glanzende eeuwigheid!
't Geluk dat nimmermeer uw zoekend oog zal staren
in ijdle ruimte, met onklaren oogopslag,
daar 't in één wederblik het volle licht ziet klaren
van stagen zonnedag!
Wat wensche ik u, mijn vriend, een leven begenadigd
door al wat menschelijk hart aan vreugde en voorspoed lust,
wanneer uw beider hart, van 't hoogste goed verzadigd,
in 't eindloos heil berust?
Doch weze u lief de groet, uit minnend hart ontsprongen,
dat hangt aan vriendschap, die zoo zoet van verre wenkt,
en 't smachtend liefdevers, bij weemoedsdag gezongen,
in vreugdetijd herdenkt!

20 September 1902.
Pr. Van Langendonck.
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Levensschets van Justus De Harduijn(*)
Bronnen: Twee handschriften, op het bisschoppelijk archief te Gent berustend (dossier
I. van Oudegem):
a) ‘Het innecommen vande Cure van Oudeghem; Het innecommen
van de deserviture van Mespelaere’.
(Dit stuk dagteekent van 1610 en is door een andere hand geschreven
dan die van den onderteekenaar ‘Just. Harduynus’);
b) ‘Specficatie vande goederen der Pastorye van Oudeghem met der
capellanye aldaer’, gedagt. 8 Juli 1630. (Dit stuk draagt een in 't
latijn geschreven goedkeuring en de handteekening van ‘Justus
Harduynus, Pastor in Oudeghem’.)
II. Op het stedelijk archief te Gent:
a) Familiestuk no 2795, van 1627;
b) Register van Acten en Contracten vóor Schepenen van Gedeele
1605/6; 1606/7; 1607/8. 2e ged. fo 102;
c) Autographische brief (8 Dec. 1634) - in een bundel autographen
van 1635, nr 164.
III. Op de pastorie te Oudegem: een fondatie-lijst.
IV. Naar geraadpleegde boeken wordt telkens in voetnota verwezen.

DE eigen bewustwording van ieder mensch en de daaruit groeiende en zich
veruitwendigende persoonlijkheid hangt voor een groot deel af van de toestanden en
kringen waarin hij zich beweegt. Van niet minder belang zijn die bizondere
levensomstandigheden voor een kunstenaar: veelal zijn ze de onontbeerlijke schok
die het in potentie aanwezig zijnde innerlijke leven aan 't bewegen brengt en indien
zijn werken er niet steeds het uitvloeisel van zijn, toch dragen zij er immer den
stempel van.
Ten einde dan het innerlijke wezen en de ziel van Justus De Harduijn - zooals ze
zich in zijn werken uitdrukken - vol-

(*) Vervolg op mijn bijdrage ‘Justus De Harduijn: De Groei van zijn Geslacht’, verschenen in
‘De Vlaamsche Gids’, XI, nr. 6, p. 535-555.
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komen te kunnen verklaren, moeten we, om een klaarderen kijk in den spiegel van
die ziel te krijgen, hem eerst als 't ware belichten door een onderzoek naar zijn meer
uiterlijke levensverschijningen, althans voor zoover het ons gelukt is die op te sporen.
En al dadelijk kunnen wij zeggen dat - alhoewel gemis aan bronnen ons niet toelaten
den sluier van dit leven gansch op te lichten en het ons in al zijn verschijningen te
openbaren, wat per slot van rekening niet van zóó groot belang is - er zich, buiten
den smartelijken en beslissenden schok van een onbeantwoorde liefde, geen
buitengewone gebeurtenissen voordoen. De eens ontvonkte liefde doorvuurt het
geheel, gloeit na innerlijke loutering herhaaldelijk onder andere verschijningen en
de aanblazingen van zijn emotiviteit op en brandt uit als wierook in een vaas.
*

**

Vijf jaar na de geboorte van P.P. Rubens(1); twee jaar na het verschijnen der
‘Verscheyden Poetische Werken’(2), het laatste boek van Jonker Jan Van der Noot;
het jaar der intrede te Gent van den protestantschen hertog van Anjou(3); het sterfjaar
ook der H. Theresia(4); één jaar voordat Carel van Mander zich te Haarlem vestigt(5)
en twee jaar voor den dood van Lucas de Heere te Parijs waar deze gevlucht was(6)
voor de komst van den hertog van Parma(7) die 't jaar daarop zijn intrede deed te
Gent; en ten slotte drie jaar voor den dood van Ronsard, kwam Justus De Harduijn
ter wereld.
Hij werd geboren te Gent, op 11 April 1582(8).

(1) 1577 te Siegen (Duitschland).
(2) Eerste uitg. in 1580 te Antwerpen. - Talrijke uitgaven (vgl. A. Vermeylen), de beste is die
van 1595.
(3) 20 Augustus 1582. Die intrede werd beschreven door Lucas De Heere.
(4) In 1582, op 67 jarigen ouderdom, in het klooster der geschoeide Karmelitessen, te Avila
(Spanje).
(5) 1583.
(6) Hij vluchtte in 1583.
(7) Deed zijn intrede te Gent, op 17 September 1584.
(8) Over den geboortedatum van Justus hebben wij volledige zekerheid, dank zij volgenden
tekst: ‘Compareert in persoone Mr. Frans de Harduijn, F.S. Thome, te kennen ghevende, dat
Mr. Joos de Harduwyn, 's Comparants zone..... den XI Aprilis in dit jeghenwoordich jaer
XVIe zevene (1607) indien Godt almachtich beliefde hem te spaeren, zoude wesen vande
oude van XXV jaeren. - Actum den VIIn Martii XVIe zevene...’ (Register van Acten en
Contracten voor Schepenen van gedeele 1606/7 fo 102 - Gentsch stadsarchief - wordt ook
medegedeeld door Serrure: Vad. Museum, V, p. 409.)
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Het aureoleeren van dien geboortedatum(9) door gewichtige, gelijktijdige
gebeurtenissen uit de politieke, godsdienstige en literair-aesthetische geschiedenis
is van belang, omdat het den dichter van meet af aan plaatst in het buiten-huiselijk
milieu, waarin hij zal opgroeien, wiens invloeden hij noodzakelijk bij zijn eigen
ontwikkeling zal ondergaan, zoodat zijn leven en zijn levensuitdrukking er een echo
van worden zal. Dit wil hoegenaamd niet zeggen dat De Harduijn gelegenheidsdichter
zou geweest zijn: dit was hij heelemaal niet; maar het wijst eenvoudig op den geest
die zijn werken bezielt: in den aanvang wereldsch -, later religieus-renaissancistisch.
Over het verloop der jeugd van Justus De Harduijn, over zijn opvoeding en eerste
onderwijs is ons geen enkel bericht in handen gekomen. Bij dit volstrekt gemis aan
gegevens moeten wij ons natuurlijk bepalen tot gissingen en die zooveel mogelijk
trachten te beredeneeren. Toen Justus geboren werd, verkeerde Gent in een ellendigen
toestand. Armoede, zedenverwildering, haat en onverdraagzaamheid heerschten er(10).
De hervormde kerd, sinds Februari 1580 officieel door den magistraat van Gent
erkend(11), werd nog bekrachtigd in haar positie door de komst van den hertog van
Anjou en won hoe langer hoe meer aanhangers.
Elders(12) hebben wij reeds gezien hoe Maximiliaan De Vriendt verbannen en
François Harduwijn gevangen genomen werd. Zelden doet het lijden voor een
godsdienstige overtuiging iemand in zijn geloof verflauwen. Wij mogen dan ook
aannemen dat de atmosfeer waar de jonge Justus in opgroeide er een was van innig
geloof, - daarbij vooral niet vergetend dat de hertog van Parma het oude geloof in
eer hersteld had - gelouterd en aangevuurd door de herinnering aan de smartelijke
gevangenneming van den vader. Met bizondere piëteit zal vooral

(9) Volledigheidshalve mag hier ook nog gewezen worden op het, zonder eenige wederzijdschje
beïnvloeding, parallel loopen van zijn leven met dit van de groote Noord-Nederlandsche
dichters uit de 17e eeuw, n.l. Vondel (1587-1679), Hooft (1581-1647), Bredero (1585-1618),
ook Cats (1577-1660) en den priester-dichter Stalpart van der Wielen (1579-1630): de eenige
met wien hij naar alle waarschijnlijkheid in betrekking geweest is, zooals we beneden hopen
te kunnen aantoonen. - Dit alleen-staan kan wel zonderling voorkomen, doch men mag niet
uit het oog verliezen dat de politieke scheiding Noord en Zuid voor een groot deel van
elkander vervreemdde, alhoewel het algemeen Nederlandsch gevoel nog levendig bleef bij
de Zuid-Nederlandsche schrijvers uit dien tijd en er zeker nooit een volstrekte scheiding
geweest is op cultureel gebied. - Dit hopen wij elders te kunnen toelichten. De Duitsche
renaissancist Martin Opitz (1597-1639) mag hier ook nog genoemd worden met zijn ‘Von
der deutschen Poeterey’ (1624, Breslau).
(10) Van de Vivere: Chronijcke van Gent, p. 374 en vgl.
(11) Vgl. De Jonghe: Ghendtsche Geschiedenisse, II, 205.
(12) Vgl. ‘J. De H.: de Groei van zijn Geslacht’ (Vlaamsche Gids, XI, nr. 6, p. 535-555).
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de moeder zich toegewijd hebben aan de godsdienstige opleiding van haar eenig
zoontje en het van jongs af aan opleiden van zijn ziel in dit eenvoudige en vrome
geloof dat hem gekenmerkt heeft, mogen we als haar werk beschouwen.
De vader, van zijnen kant, zal ongetwijfeld met een bizondere zorg de intellectueele
ontwikkeling van zijn zoon geleid en bestuurd hebben. De man, dien Justus Lipsius
vereerde om zijn ‘veelzijdige geleerdheid, zijn verfijning van zeden en zijn vernuft’(13)
moet zich beijverd hebben om ook zijn zoon dien weg op te leiden. De boeken, hem
in 1595 door den Plantijnschen boekhandel geleverd, mogen dit overigens bewijzen(14).
Ongetwijfeld moet daarenboven de kunstenaar, die te Parijs de tot-stand-koming en
eerste ontwikkeling van de Pleiade met belangstelling gevolgd had, Justus geïnitieerd
hebben aan de nieuwe letterkundige beweging, hem met de leiders er van hebben
bekend gemaakt en waardeering voor hunne kunst ingeboezemd. En, ten slotte,
prentte de Nederlandsche vertaler der Oden van Anacreon hem een diepe liefde tot
de moedertaal in. Door hem naar de bronnen van de nieuwe schoonheid te leiden,
oefende hij zeker invloed op de atmosfeer en den algemeenen vorm van Justus' latere
poëzie.
Simon Van de Kerckhove(15), die zijn vader Joos opvolgde als bestuurder der
Gentsche ‘schola litteraria’(16) en om zijn geleerdheid in groot aanzien stond, zal het
taalbewustzijn van den bij hem schoolgaanden Justus zeker nog versterkt hebben.
Want alhoewel hijzelf nog in 't Latijn schreef, was hij een warm voorstander van de
moedertaal en ook een taalzuiveraar(17). Ten bewijze mogen hier een paar strophen
medegedeeld worden uit het eenige Nederlandsche gedicht dat we van hem bezitten.
Het werd geschreven ter verwelkoming en aanbeveling van De Harduijn's
‘Goddelycke Lof-Sanghen’(18):
‘..... Datmen dan van nu voort noch ruyt, noch bot van taelen
Dit Neder-landt en nom', het welck door soet ghesangh
Zeer naer comt met zijn dicht het Hebreeusch harp-gheclangh,
Zoud'oock met fraeye maet de Griecken achter-haelen.

(13) ‘Et Patrem tuum amore, Juste, justo / Dudum prosequor, eruditione / Ilaec varia meritum,
elegantiaque / morum atque ingenii’ (1605).
(14) Vgl. ‘Vlaamsche Gids’.
(15) Vgl. Andreas Val.: Bibl. Belg., p. 594.
(16) Deze school was gevestigd in het huidige Duivelssteen, dat tot 1564 tot klooster van de
Hieronymieten diende. - Simon Van de Kerckhove was bovendien pastoor en kanunnik van
St. Baafs (1565-1625).
(17) Vgl. Ph. Blommaert: ‘De Nederduitsche schrijvers van Gent’, p. 221.
(18) 1620 - in de liminaria.
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Noch wijcken insgelijckx voor die Latijnsche prijsen,
Noch voor 't constich ghedicht van den Fransoys vermaert.
De Belgen Caesar heeft welck' strijtbaerich verclaert,
Sijn weert oock 't hebben lof van spreken op goe wijsen.
Op dat de Vlaemsche tongh' wel-spraeckich krijgh' haer eere
Aen 't negen-zusters-heyr oock werde wel bekent
En 't midden haer ghesien Justus hun luyt ghewent
Die 's Moeders suyver spraeck' seer reden-rijck vermeere.....’

Dat Justus hem als eerste leermeester gehad heeft, lijkt ons meer dan waarschijnlijk.
In ieder geval droeg hij hem een groote vereering toe, wat blijkt uit het gedicht dat
hij tot zijn aandenken schreef(19).
Van een anderen kant is het even aannemelijk dat hij, nadien, het te Gent in 1592
gestichte Jezuietencollege zou bezocht hebben, waar de elite der jeugd opgevoed
werd. Deze onderstelling wordt hierdoor gestaafd dat hij een van zijn schoonste
gedichten(20) schreef voor de Broederschap der H. Maagd ‘bij de vermaerde Societeyt
Jesu’ wier roem hij dus niet misgunde zooals tal van zijn tijdgenooten - en wat meer
is, dat hij een mooi sonnet opdroeg aan ‘den Eerweerdighen Hoochgheleerden ende
wijt-beruchten P. Hermannus Hugo, priester der Societeyt Jesu’ van wien hij in 1629
de ‘Pia Desideria’ (1624) in 't Nederlandsch vertaalde(21). Het is dan ook best mogelijk
dat de vereering en de genegenheid tot de Jezuieten, welke daaruit spreken, hun
oorsprong te danken hebben aan bij hen genoten onderwijs.
De titel van ‘Meester’ dien we o.a. aantroffen in het boven geciteerde uittreksel
van een ‘Register van Acten en Contracten’(22) - en ook in de inleiding tot J.
Ymmeloot's ‘Triple Meslange poétique Latine, Françoise et Thyoise’(23) - bewijst dat
Justus hoogere studiën deed. De vraag of hij, te Dooaais, de colleges volgde van den
hellenist Andreas Hojus(24) - tevens familievriend, die lofgedichten schreef op

(19) N.l. ‘Vertroostinghe op den onverwachte afscheyt Simonis Kerchovii door Justum De
Harduyn’ in ‘Funus Simonis Kerchovii Presbyteri, Canonici Gandavensis. Piis amicorum
versibus adornatum, curavit Ant. Sanderus’. (Brux., J. Meerbecius. Anno 1626.)
(20) ‘Godd. Lof-Sanghen’ (1620, Gent), p. 32-33: ‘Kransvlechtinghe voor de Heylich-weerde
Maghet Maria, door 't Broederschap der voor-nomder H.M., bij de vermaerde Societeyt
Jesu’.
(21) ‘Goddelycke Wenschen... (Antw., 1629). Inleidingssonnet.
(22) Zie boven voetnota 8.
(23) (Ypre, 1626) Au Lecteur:..... ‘A Monsieur et Maistre Justus de Hardwijn, Pasteur
d'Auweghem’.
(24) (Brugge, 1551 - Dooaais, 1631) - eerst rector aan het Seminarium Marianum te Atrecht,
daarna te Bethune, eindelijk leeraar in de Grieksche taal, welsprekendheid en geschiedenis
te Dooaais.
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Justus' twee eerste bundels - ofwel te Leuven, die van den voortreffelijken
Nederlandschen humanist Justus Lipsius(25), den vriend van zijn vader en van zijn
oom Max. De Vriendt(26) - is moeilijk te beantwoorden; - nochtans lijkt de laatste
onderstelling ons de waarschijnlijkste. De op het Brusselsch staatsarchief nog
voorhanden registers van de Leuvensche ‘Facultas Artium’ (talrijke jaargangen
worden vermist) vermelden zijn naam niet. Toch wordt ons vermoeden versterkt
door het feit dat J. Lipsius hem op 13 Augustus 1605 het volgende gedicht vereerde,
dat als een soort van einddiploma beschouwd kan worden:
‘Moribus antiquis res stat Romana virisque.
Et Patrem tuum amore, Juste, justo
Dudum prosequor, eruditione
Haec varia meritum, elegantiaque
Morum atque ingenii: amore, Juste, justo
Et te prosequor, hoc parente natum,
Si vestigia consequi parentis
Porro pergis et eruditione
Hunc refers, simul elegantiaque.
Tu fac, et faciam. Manu ecce signo.
Justus Lipsius
Lovanii idib. sextilib.
CI I CM

't Zij nu te Leuven, 't zij elders(27) zal De Harduijn onder de leiding van
vrienden-humanisten hoofdzakelijk de klassieken bestudeerd hebben.
Te Leuven kan hij ook kennis gemaakt hebben met den dichter J. Stalpart van der
Wielen die er in de theologie studeerde en op 3 Juni 1605, te Mechelen, de kleine
wijdingen

(25) Prof. in de oudere gesch. te Leuven sinds 12 Sept. 1592; in het latijn sinds 24 Nov. 1592. Hij overleed er: 24 Maart 1606 en werd opgevolgd door Er. Puteanus. Een autobiographie
van J. Lipsius vindt men in den LXXXVIIn brief van zijn ‘Epistolarum selectarum centuria
miscellanea’.
(26) Deze vriendschap blijkt o.a. uit de briefwisseling De Vriendt-Lipsius. (Vgl. Burman: Sylloges,
II, 90 (12 Juni 1602) en J. Lipsii opera, II, 348, Juli 1602).
(27) Dionysius Harduwijn en anderen konden den doctorstitel verwerven in het buitenland. Justus
niet meer. Philips II verbood immers herhaaldelijk, naar het buitenland te gaan studeeren,
n.l. in 1570, 1582 en 1587 (vgl. ‘Placcaet-Boeken van Vlaenderen’, II, 1, III, 3, 5). Te Dooaais
waar A. Hojus professor was zou hij nog hebben kunnen studeeren, vermits die stad nog deel
uitmaakte van Vlaanderen. Eerst in 1667 werd ze door Lodewijk XIV veroverd.
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ontving(28). Op grond van meer waarschijnlijkheid zou men hem dan het lofdicht
kunnen toeschrijven(29) op Stalpart's ‘Vrouwelick Cieraet van Sint-Agnes versmaedt’
(t'shertoghen-Bossche 1622).
De loffelijke traditie van de toenmalige intellectueelen en n.l. van al zijn
bloedverwanten volgend, zal Justus na zijn hoogere studiën zeker naar het buitenland
getogen zijn. Maar nogmaals, we missen alle gegevens daaromtrent. In ieder geval
valt aan een lang verblijf in 't buitenland niet te denken. Wij kunnen met zekerheid
vaststellen dat hij te Gent was in 1607 - en zich tot het priesterschap voorbereidde.
Vooraleer echter deze tweede, geheel van de eerste verschillende periode te
beschouwen, moeten bron en invloeden, die aanleiding gegeven hebben tot het
schrijven van het Renaissance-jeugdwerk ‘Roose-mond’ van naderbij bekeken
worden.
De eerste bron is noodzakelijk de eigen beleving van den dichter - en de eerste
diepe ervaring van ieder jong mensch is die der liefde. Een echt dichter heeft er
behoefte aan zijn innerlijkst wezen uit te spreken en zijn kunstscheppingen openbaren
de kern van zijn ziel. Al weten we nu niets van zijn openbaar leven, het wordt ons
langs dien psychologischen weg toch mogelijk de ontwikkeling van dit leven na te
gaan. Zoo openbaart ook de inhoud van ‘Roose-mond’ de levensinhoud van den
jeugdigen De Harduijn: hij heeft hartstochtelijk van een meisje gehouden, dit meisje
heeft aan zijn liefde niet beantwoord en dit heeft bij hem een hevige smart veroorzaakt
die een ganschen omkeer in zijn leven teweegbracht.
Welk een kunstvorm zou er nu aan dien levensinhoud gegeven worden?
De dichtbundels van Du Bellay, Belleau, Desportes, Bertaut en anderen - die allen
de liefde bezingen - waren zonder eenigen twijfel dagelijksche lectuur. De Pleiade,
dit was het ideaal dat de jeugd bezielde. Dit was de frissche, nieuwe strooming. Dank
zij zijn vader, zal het Justus wel mogelijk geweest zijn de nieuwe kunst zuiverder te
genieten dan anderen. In latere beschouwingen zullen we gelegenheid te over hebben
om den invloed van de Pleiade na te gaan en te bewijzen hoeveel hij er aan te danken
heeft.
De invloed van den Nederlandsche voortzetter der Pleiade, Jonker Van der Noot,
den vriend van Justus' vader, is daarna van groot belang. Persoonlijken omgang met
elkaar kunnen

(28) Vgl. Dr. G.J. Hoogewerff: ‘Joannes Stalpart van der Wielen. Zijn leven en keur uit zijne
lyrische gedichten’ (1920, P. Brand, Bussum), p. 7.
(29) J.A. Thym: ‘Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken’, 1853. (Amsterdam, Van
Langenhuysen), p. 102. Dit lofdicht is onderteekend met de intitialen J.H.
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beiden al heel weinig gehad hebben, vermits Van der Noot in 1595, toen Justus pas
13 jaar werd, stierf of althans verdween. Maar zijn werken, die zeker geliefkoosde
lectuur waren van den gelijkbesnaarden François Harduwijn, zullen op Justus even
groote bekoring geoefend hebben: sterk beïnvloedden ze zijn literaire vorming en
bepaaldelijk den Nederlandschen vorm van zijn poëzie: het sonnet en het alexandrijn
met afwisselend slepend en staande rijm. Want alhoewel Lucas de Heere, Coornhert,
en Carel van Mander de eerste sonnetten schreven bij ons, is het Van der Noot
geweest die er de noodige smijdigheid en bekoring wist aan te geven om het sonnet
voorgoed als den vorm van de hoogste gevoelspoëzie in onze letterkunde te doen
doordringen. Een nog beperkt, maar toch reeds uitgesproken nationaal gevoel, een
begin van taalzuivering, de verheven opvatting van de poëzie en vooral de navolging
van de levende meesters van den tijd in de eigen landstaal, dit zijn nog zooveel
bronnen waaruit Justus geput heeft in de werken van zijn voorganger Van der Noot.
Laten we, ten slotte, nog aanstippen dat de Latijnsche minnedichten der epigonen
van Janus Secundus(30), n.l. van Heinsius(31), Lernutius(32), en Bulteel(33) hem ook niet
onbekend waren, vermits er op gezinspeeld wordt in het tweede sonnet uit
‘Roose-mond’. Ze hadden nochtans geen andere beteekenis dan hem bewuster te
hebben gemaakt van zijn eigen liefde en hem geprikkeld te hebben tot uitzingen er
van. Maar dit deed hij niet naar hun model. Hij schreef vooreerst Nederlandsch; hij
gebruikte daarenboven een anderen vorm en tusschen den inhoud van hunne gedichten
en de zijne is er geen andere gelijkenis dan dat van weerszijden een geliefde door
een dichter bezongen wordt. Zoo kunnen ze hem slechts een gansch uiterlijke
aanleiding geweest zijn tot het in dicht vereeuwigen van den naam van zijn geliefde.
Uitdrukking en vorm zijn grootendeels afhankelijk van de Pleiade en Van der Noot.
Alhoewel nu eenerzijds wereldsche minnepoëzie ‘mode’ geworden was, zooals
blijken mag uit de werken der zooeven

(30) (1511-36) vgl. over hem J.H. Scheltema: ‘Het boek der kusjes van Janus Secundus’ (Brill,
Leiden, 1902). Het ‘Bijschrift’ geeft belangrijke biographische en letterkundige inlichtingen.
(31) Daniël Heinsius (1580-1655). Hij noemt zich ‘Theocritus a Ganda’. - In zijn latijnsche
gedichten bezingt hij een ‘Rossa’, o.a. in ‘Elegiarum libri III’.
(32) Janus Lernutius (Lernaut), geb. te Brugge in 1545 - (+ ?) - schreef o.a.: ‘Ocelli’ (Antw.,
1579), ‘Idyllia’ (Lovanii, 1602), ‘Basia’ (Brugis, 1604) - waarin hij een ‘Hyella’ bezingt.
Zijn lat. minnedichten zijn doorspekt met mythologische namen en beelden. Zijn ‘Ocelli’
werden nagevolgd door Dan. Jonctys, in ‘Roselyns Ooghies’ (Antw., 1639).
(33) G. Bultelius (+ 1607) schreef ‘Carmina’ waarin een ‘Loysa’ bezongen wordt.
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besproken dichters, plagiaat aan de orde van den dag was en zeer veel onware poëzie
voortgebracht werd - en anderzijds J. De Harduijn ook leefde in die ‘lucht’, toch is
‘Roosemond’ voortgesproten uit persoonlijk voelen en heeft onze dichter alleen den
‘modevorm’ aangenomen.
Elders(33¹) hebben we gepoogd den sluier op te lichten die over het ontstaan van De
Harduijn's eersteling hangt. Het moge volstaan hier, in 't kort, de uitslag van dit
onderzoek mede te deelen: Een gedagteekende brief van E. Puteanus laat toe met
zekerheid vast te stellen dat ‘Roose-mond’ geschreven werd vóór Mei 1608 en alles
laat onderstellen dat de bundel ontstond niet enkel vóór den dag der priesterwijding,
maar ook vóór den tijd van voorbereiding tot het priesterschap, t.t.z. vóór 1605.
De Harduijn's verloochening van ‘Roose-mond’, de uitlatingen van zijn vrienden,
de samenstelling en eenheid van den bundel, alsook psychologische beschouwingen
maken het meer dan waarschijnlijk dat zijn jeugdgedichten geen loutere
vormschoonheid beoogden, maar wel in de eerste plaats de hartstochtelijke uitdrukking
van eigen liefdebelevingen.
En hoe komt het dan dat de bundel eerst in 1613 het licht zag? Uiterlijke
omstandigheden, doch hoofdzakelijk een innerlijke strijd tusschen den dichter en
den priester-dichter, hebben een vroegere uitgaaf in den weg gestaan.
Uit de jeugd moeten ook de gedichten dagteekenen, welke Justus De Harduijn
niet in de moedertaal schreef(34). Daarvan is ons slechts één zesregelig Latijnsch
gedicht, door Justus tot zijn vader gericht, bewaard gebleven(35). De bewering van
Witsen Geysbeek(36) als zou hij ook Fransche gedichten geschreven hebben, lijkt ons
van allen grond ontbloot.
*

**

Het omhelzen van den priesterlijken staat teekent het keerpunt in het leven van J.
De Harduijn. Deed de liefde-ontgoocheling hem daartoe besluiten? 't Is best aan te
nemen. Daarbij vergete men ook de toenmalige godsdienstige strooming niet, die
deze neiging kan begunstigd hebben.
Op fo 102 van het boven geciteerd Gentsch ‘Register van Acten en Contracten’
(1606/7) lezen we o.a.: ‘Compareert in persoone Mr. Frans de Harduyn, Fs. Thome,
te kennen ghevende, “dat Mr. Joos de Harduwijn, 's Comparants zone, cleercq deser
diocese ende canonincq van Middelburg, duer

(33¹) Vgl. ‘Onderzoek naar het ontstaan van J. De Harduijn's Roosemond’ in ‘Leuvensche
Bijdragen’, XV (1923), 3.
(34) Sanderus zegt o.a. ‘Varia patrio praesertim idiomate conscripsit’.
(35) ‘Delitiae poetarum Belgicorum’ (Francf., 1614), II, p. 895.
(36) Biogr. Woordenboek, III, p. 61.
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goddelycke inspiratie ende ingheven, zo hy verhopt, van intentie es hem te begheven
totten gheestelijcken ende priesterlijcken staet, indien hij daertoe van weghen den
stoel episcopal gheadmitteerd ende ydoine bevonden wordt.....” Actum den VIIe
Martii XVIe zevene’.
Daaruit moeten wij dus besluiten dat Justus De Harduijn, op 7 Maart 1607 nog
niet tot priester gewijd was(37), dat hij toen reeds geestelijke was in het bisdom Gent(38)
en dientengevolge naar alle waarschijnlijkheid aan het Gentsch seminarie studeerde,
dat hij zich bereidde tot het ontvangen der priesterwijding en Kanunnik van
Middelburg was(39). Het is ons niet gelukt te ontdekken wanneer, noch onder welke
omstandigheden hij deze prebende verkreeg. Zeker is dat die titel zijn aanzien moet
verhoogd hebben.
Het is niet zonder belang hier nog een en ander aan te stippen uit de acte van 7
Maart 1607: ‘ende want noodich es den zelven ten effecte van dien, voorsien te wesen
van competente ende redelijcke alimentatie van zes ponden gr. tsjrs, tot alderstont
hij zoude moghen gheadvanceert ende ghepromoveert worden tot eenich gheestelijck
officie ofte prebende van ghelijcke ofte meerder weerde..... (hier volgt een opsomming
van begiftigingen ten einde in zijn bestaan te voorzien)..... ‘verclaerende hy Comparant
voorts, dat den voors. zynen zone beghift es gheweest van weghen H. Mr. Donaes
de Harduyn, zijnen oom paternel was, van eene Bibliotecque, weerdich ten minste
vyf zoo zeshondert guldenen, die hij insghelijcx bekendt in zijn bewelt ende hem
ghelevert te zyne. Deze niet jeghenstaende heeft hy Comparant by desen tot betooghe
van alle paternelle affectie ende omme zynen voorn. zone alle adressen ende
assistentie te doene, metgaders den zelven te meer tot dingniteyt te advancheren in
zyne goede intentie den zelven gheassingneert ende bewesen t'ontfanghen tot vier
ponden gr. tsjrs... tot al-

(37) Het is dus onjuist te beweren dat hij priester werd in 1605, zooals Fr. De Potter doet in zijn
‘Oprakelingen van Biographischen aard’ (K. Vl. Acad. - Gent, Siffer, 1891), p. 39.
(38) Pieter Damman was toen bisschop (1590-1609).
(39) Hier kan natuurlijk geen spraak zijn van het op het eiland Walcheren-in-Zeeland gelegen
Middelburg, dat van 1574 af voor goed aan Spanje ontrukt werd, maar wel van het gelijknamig
dorp in den noord-westelijken hoek van Oost-Vlaanderen, dat zijn naam dankt aan het feit
gebouwd te zijn op aan de abdij van Middelburg toebehoorenden grond. Door toedoen van
ridder Bladelin werd dit dorp in 1444 opgetrokken. (Vgl. J.J. De Smet in ‘Messager des
sciences historiques’, 1863, p. 338-48). - In 1460 gaf de abt van St. Baafs te Gent de door
den bisschop van Doornijk goedgekeurde toelating tot het bouwen van een kerk. De
beeldstormers vernielden die herhaaldelijk in 1572 en 1578. In 1617 verhieven de
aartshertogen Albert en Isabella de heerlijkheid van Middelburg tot graafschap ten voordeele
van Phil. de Mérode.
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derstont den zelven zynen zone zal voorzien wesen van eenighe beneficie, 't sy
prebende, cure ofte capellanie.....’
In deze woorden voelt men den harteklop van Justus' grijsgeworden vader. Hier
trilt blijheid en liefde, hier spreekt bezorgdheid van een man die het bestaan van een
duurbaren zoon wil verzekeren op stoffelijk en geestelijk gebied, op het oogenblik
dat, gehoor gevend aan de stem van de ziel, deze hem verlaten zal om na de
priesterwijding een anderen vader met volle toewijding te dienen. Want wij mogen
onderstellen dat Justus, korten tijd daarop, wellicht in April 1607(40), te Gent, tot
priester gewijd werd. Jacobus Corn. Lummenaeus a Marca, kloosterling in St.
Pietersabdij te Gent, richtte een Latijnsche Ode tot hem, ter gelegenheid van zijn
eerste mis(41).
Het jaar van die priesterwijding valt samen met een uiterst belangrijke gebeurtenis
op kerkelijk gebied in de Zuidelijke Nederlanden, n.l. de derde provinciale Synode
van Mechelen (1607)(42).
Daar wij elders reeds op de belangrijkheid van deze kerkhervorming gewezen
hebben, zij het genoeg hier er aan te herinneren dat ze door het doorvoeren der
besluiten van het concilie van Trente, voorgoed den geest van de Tegen-Hervorming
deed zegevieren en het uitgangspunt werd van een breede ascetische strooming,
welke, begunstigd door den van 1609 af heerschenden vrede, een gansche vernieuwing
op godsdienstig gebied teweegbracht.
***
In dit kenteringsjaar 1607 zou Justus De Harduijn tot pastoor van Oudegem - en in
1609 ook van Mespelaar-bij-Dendermonde benoemd geweest zijn(43).
Even moeten wij nog onze aandacht schenken aan een familieaangelegenheid
vooraleer te trachten een beeld te ontwerpen van De Harduijn's nieuwe werkzaamheid.
Zijn vader overleed te Gent, op 21 October 1609. Buiten de talrijke vrienden die
dezen zeer gewaardeerden man beweenden, treurden vooral de eigen nabestaanden.
Aan het slot van

(40) Deze datum wordt opgegeven door Fr. De Potter en J. Broeckaert in ‘Gesch. van de gemeenten
van Oost-Vlaanderen’ (Gent, Annoot, 1890), IVe reeks, 45 deel: Oudegem. De op het
bisschoppelijk archief te Gent bewaard gebleven registers van priesterwijdingen, vangen
slechts aan met 1610. De datum kan dus voorloopig met geen zekerheid vastgesteld.
(41) Jammer genoeg ongedateerd. Vgl. J. Corn. a Marca opera omnia (Lovanii, 1613), p. 221-25:
‘Ode sapphica sub schemate Legis et gratiae Principi sacro Reverendi et Eruditi viri Justi
Harduyni Decantata’.
(42) ‘Synodicon Belgicum I, p. 229. - Daar vindt men alle genomen besluiten.
(43) Op het bisschoppelijk archief te Gent is niet de minste aanduiding daarover te vinden.
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zijn ‘Pietas’(44) leidt Maximiliaan De Vriendt ons bij de verlatenen in het huis van
den afgestorvene:
‘Sed tamen affectus teneri te plorat amoris
Et desolati turba relicta laris
Conjugis inprimis, moestaeque ante omnia natae
Flebilis et nati: quae tua tota domus.’

De echtgenoote, een dochter en een zoon zijn de eenige overlevenden. Mogen we
niet aannemen dat moeder en dochter dan, te Oudegem, bij Justus zijn gaan inwonen,
ten einde er wederzijdsche smart door wederzijdsche genegenheid te lenigen? Een
dubbel bewijs, ter staving van dit vermoeden ligt, onzes inziens, in het volgende. Op
een lijst van fondaties, uit het begin der 18e eeuw dagteekenend (het oorspronkelijke
stuk is verdwenen) en zich nog heden ten dage in de pastorie te Oudegem bevindend,
worden E.H. Harduijn en moeder vermeld(45), voor een jaarlijksche gezongen mis.
Daaruit volgt zonder eenigen twijfel dat Justus' moeder daar woonde en stierf. Dat
zijn zuster Livina eveneens een tijd te Oudegem verbleven heeft, wordt bewezen
door het feit dat zij er ondertrouw hield(46), (sponsalia) met Meester Gislenus De
Riddere, van Dendermonde, op 15 October 1615.
Met zijn drieën zullen ze daar dus een tijdje samengeleefd hebben.
Laten wij nu uit den huiskring eerst naar den priesterlijken ambtskring van De
Harduijn overgaan en hem volgen in den ijver van zijn religieuze werkzaamheid.
Als pastoor van Oudegem volgde hij, in 1607, E.H. Huibrecht van Wesel op. Toen
deze in 1609 in het aanpalende dorp Mespelaar overleed, werd hem ook daar de
zielenzorg toevertrouwd(47). Beide parochiën maakten deel uit van de dekenij Aalst(48)
en waren, alhoewel bij het bisdom Gent behoorend, grootendeels afhankelijk van 't
kapittel van Kamerijk(49), dat er trouwens zijnen gevolmachtigde had(50).

(44) Vgl. boven.
(45) ‘E.H. Harduyn en moeder, jaarlijksche fundatie ten laste van den arme, gezongene mis: 2.72
fr.: 1.81 fr. voor den celebrant; 0.91 fr. voor den koster’.
(46) Register van den burgerlijken stand te Oudegem (15 Oct. 1615). Een register van geboorten
en huwelijken van 1602 af tot 1641 wordt op het gemeentehuis van Oudegem nog bewaard.
(47) Deze data vond ik bij Fr. De Potter.
(48) Jacobus Beeckman was er deken van 1608 af tot 30 Nov. 1630. Hij werd opgevolgd door
E.H.J. Fr. Van den Driessche.
(49) In de ‘Specificatie van de goederen der Pastorye van Oudeghem met de Capellanye aldaer’
(1630. Bissch. archief te Gent): ‘..... Alder-eerst competeert den Pastour aldaer het zesde
deel van gheheel de tiende, die daer is heffende het capittel van Caomeryk, 't welck over de
prochie heerschappij heeft, en dientengevolge de presentatie van selve pastorye’.
(50) Naar Fr. De Potter: Audegem, p. 6.
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Ruim dertig jaar bleef De Harduijn pastoor van Oudegem. In 1637 wordt hij
vervangen door E.H. Jan Arends(51). In het uitoefenen van zijn bediening in ‘de
deserviture van Mespelaere’(52) zal hij van 1619 af waarschijnlijk bijgestaan geweest
zijn door E.H. Adriaan Van den Neste(53). In ieder geval wordt hij in 1627 nog
‘presbyter pastour van Oudeghem ende Mespelaere’(54) genoemd en dadelijk zullen
wij zien dat hij ook in 1634 nog gezag oefende te Mespelaar.
Zijn inkomen als bedienaar dezer twee plaatsen bedroeg in hoofdzaak het zesde
deel der tienden er door 't kapittel van Kamerijk geheven. Naast het innen van de
opbrengst van tal van kerkgoederen, viel hem daarenboven, sedert 1622 nog 100
gulden 's jaars ten deel(55). Die kerkgoederen, met de inkomsten er van, zijn beschreven
in twee door J. De Harduijn onderteekende handschriften, welke thans op het
bisschoppelijk archief te Gent berusten: het eene van 1610 dagteekenend, het andere
van 1630.
Gedurende de 16de eeuwsche beroerten was Oudegem, evenmin als andere plaatsen,
ontsnapt aan de woede der opgeruide beeldstormers. De pastorie was vernield en de
kerk geplunderd geworden(56). De daardoor geschokte gemoederen der buitenlui,
onder wie de Calvinisten betrekkelijk weinig aanhangers gevonden hadden, verlangden
natuurlijk naar de rust van het oude geloof. Voor een ijverigen, jongen priester was
er werk te over. Naast tal van materieele beslommeringen, uit dien toestand van
verwoesting en verwildering voortspruitend, die zijn energie in beslag namen, zal
De Harduijn vooral gestreefd hebben naar innerlijke verdieping van het geloof zijner
parochianen.
Een eerste noodzakelijkheid die zich opdrong was het heropbouwen van de pastorie.
Daarmede werd in 1608 aangevangen(56) en in 1610 ‘is den Pastour voorsien van een
taimelijcke woonploatse’(57). Deze voorloopige woning werd nadien herbouwd en
voltrokken in 1627. Het is nog de huidige pastorie: een groot vierkant huis met één
verdiep, te midden van een uitgestrekten tuin. Het herstellen van de kerk vergde
daarenboven heel wat tijd en zorg. De vernielde toren werd in 1614 weer opgetrokken.

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

(56)
(56)
(57)

Deze wordt in 1641 vervangen door E.H. Cornelis De Smedt.
‘Bona Pastoralia’, Audeghem 1610 (Bissch. Archief, Gent).
Vervangen in 1639 door Adr. Van den Abeele.
Familiestuk nr 2795 (Gentsch Stadsarchief): ‘..... Joost Harduwijn presbyter pastour van
Audeghem ende Mespelaere’, gedagt. 16e Mei 1627.
Vgl. ‘Specificatie.....’: ‘tsedert het jaar 1622 is daar langs vervolgt van processe den
teghenwoirdig Pastour van weghen 't capittel van Caomeryck toegelegd bij accoorde tot syn
competentie hondert gulden tsjrs’.
Vgl. Fr. De Potter: Audeghem, p. 18.
Vgl. Fr. De Potter: Audeghem, p. 18.
Uit ‘Het innecomen van de Cure van Oudeghem’, 1610.
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Te Mespelaar zorgde De Harduijn vooral voor de binnenversiering der kerk. Bij
aanbesteding werd in 1617 een tafereel met de legende der H. Aldegonde besteld.
Jan Van Zwaervelde, van Dendermonde, vervaardigde het en herstelde ook een
altaarstuk in het O.L. Vrouwkoor(58).
De godsvrucht tot de H. Aldegonde, aan wie de kerk toegewijd was, nam ongemeen
toe nadat het Justus De Harduijn gelukt was reliquieën der Heilige te bekomen van
wege de kanunnikessen te Maubeuge. Onder algemeenen volkstoeloop uit de
omliggende streek en grooten luister werden deze reliquieën, in 1634, door de Abdis
van Zwijveke(59) ingehaald.
Deze uitingen van katholieken hervormingsijver laten toe te onderstellen dat De
Harduijn een voorbeeldig priester was. Catechismuslessen(60), zondagscholen,
sermoenen, godsvrucht tot Maria, enz. zijn zooveel ambtsuitoefeningen waaraan hij
zich met liefde moet toegewijd hebben.
*

**

Wat voor ons echter van grooter belang is, is wel zijn nieuwe artistieke groei en
bedrijvigheid. Het is in den westelijken hoek door de samenvloeiïng van Schelde en
Dender gevormd dat Oudegem en Mespelaar, waar Justus De Harduijn zijn herderlijk
leven doorbracht, gelegen zijn, op nauwelijks een uurtje van Dendermonde en twee
uren van Aalst en de Affligemsche Benedictijnerabdij, beide zuidwaarts gelegen.
Het is er een vruchtbare landbouwstreek. Het omliggende landschap, dat vlak en
open is, biedt weinig of geen verscheidenheid aan. Noch heuvelen, noch dichte
bosschages belemmeren het uitzien naar de diepe en verre einders.
In de eenzaamheid en de kalmte van een afgescheiden landelijk leven, ver van het
domme volksgewoel(61), te midden van eenvoudige menschen, konden de hartstochten
bedaren en kon er bezinking en klaarheid dalen in het gemoed van den priester-dichter.
Te midden van de sereene natuur groeiden zijn aangeboren zielsgaven tot vollen
wasdom. Ongestoord kon hij ze beluisteren, haar echo in zijn gelouterd gemoed
opvangen en zijn aandoeningen en gewaarwordingen uitzingen in een uit ingehouden
hartstocht inniger wordend amoroso. De natuur werd

(58) Vgl. Fr. De Potter: Mespelaere, p. 16. - De steenen altaartafel van S. Aldegonde werd in
1635 hersteld door Michel van Aerdenburgh.
(59) Deze abdij bestaat niet meer. Het leven van de H. Aldegonde werd beschreven door Andreas
De Baege S.J. in 1659.
(60) De eerste ‘Catechismus van Mechelen’ door Maeckeblijde opgesteld, verscheen te Antwerpen
in 1609.
(61) Daarom benijdt hem de onrustige Zevecote in zijn 9e Elegie (Poemata 1622, p. 37): ‘Quidquid
agis stupido vulgi secretus ab aestu / Quod prope Caelicolis te jubet esse parem.....’
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voortaan zijn groote lievelingsboek: met de bloemekens, die hij er plukte, bestrooide
hij als 't ware zijn nieuwe gedichten.
Vredesperioden begunstigen steeds de kunst: een vredestoestand heeft immers een
physiologischen weerslag op den mensch: het bloed, waarvan men geen offers meer
vraagt, gutst door het lichaam heen met intenser polsslag, geeft nieuwe krachten,
verwarmt het leven, maakt het, met één woord, blijder, schooner en inniger. Uit de
verstarring juicht het als een hymne weer op. In een dichters- of kunstenaarsziel
bereikt dit rhythme dan de volste harmonie.
Zoo vervloeiden ook stilaan bij De Harduijn de smartelijke herinneringen tot een
nieuw verlangen naar leven, tot een nieuw zingen van liefde. En alhoewel de
priester-toga zijn nieuwe zangen als met een vroom-godsdienstigen sluier overwaasde,
toch bleef de nimmer rustende minne er steeds weer door-branden en gloeien. De
groote verandering welke zijn priesterschap veroorzaakte was dat kunst van doel
thans middel werd.
Bij de hem vertrouwd zijnde dichters van de Fransche Pleiade - die katholiek was
- en vooral bij hun navolgers Desportes en Bertaut vond hij voorbeelden voor de
uitdrukking van zijn nieuwe inspiratie. De Bijbel was hem een andere bron. En gelijk
voor zooveel groote gevoeligen was ook voor hem het Hooglied: het Boek der Boeken.
Hij volgde het na in zijn ‘Verzuchtingen der Bruydt tot haren goddelicken
Bruydegom’(62). Hoe jammer dat slechts een deel er van, n.l. het overschoone ‘Liedt
der Liedekens’(63) ons bewaard is gebleven. Te samen met verwerkte psalmen, klachten
en Maria-liederen, waarin telkens motieven uit ‘Roose-mond’ terugkeerden, bundelde
hij het tot zijn ‘Goddelycke Lof-Sanghen’ die, in 1620, onder het patronaat van den
kunstminnenden bisschop J. Boonen te Gent uitgegeven werden. Dat hij deze zangen
op muziek zette, kwam hieruit voort dat ze ditmaal een bestemming hadden, n.l. tot
vroomheid op te wekken en wereldsche liederen te vervangen. Zoo fladderden deze
liederen als bonte vlinderen op uit den tuin van Oudegem waar de dichter ze
voorgezongen had en wiekten rond over het geheele land, waar velen ze welhaast
op de lippen hadden.
In hetzelfde jaar worden ze opgevolgd door de zwaardere, vollere tonen van het
epische stuk: ‘Den Val ende Op-standt van David’ en de meer ernstige ‘Seven
Leet-tuyghende Psalmen’. ‘Den Val van David’ bewijst ons dat De Harduijn ook de
Latijnsche gedichten van den calvinist Theodorus Beza kende. Onder invloed van J.
Ymmeloot(64), voor wien het accent de

(62) Zie ‘Bibliographie’, VII, 2. (‘Het Boek’. Nijhoff, 's Gravenhage, Juli 1924.)
(63) In de ‘Godd. Lof-Sanghen’, 1620, p. 54.
(64) J. Ymmeloot: ‘La France et la Flandre reformées.....’, Ypre, 1626, p. 51.
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ziel der poëzie was, schreef hij zijn ‘Uytbreiding van den 88n Psalme van David’
(1623) in zuivere jamben.
Eindelijk, verdiepte en verinnerlijkte hij zich in de neomystiek van Hermannus
Hugo S.J. van welke hij een prachtige Nederlandsche vertolking bezorgde in de
‘Goddelijcke Wenschen’ (1629), waarin de wierrookkorrels zijner eigen
hartstochtelijke godsverzuchtingen met een laatsten gloed uitbrandden.
Dit zijn de refereinen van zijn eigenlijken zielezang.
Bizondere omstandigheden gaven hem daarbuiten nog enkele andere liederen in.
Want deze kunstenaarsactiviteit van stichtelijken aard heeft onze 17de eeuwsche
‘pastoor van te lande’ niet belet ook deel te nemen aan de algemeene letterkundige
beweging welke, dank zij een versterkt nationaal bewustzijn en den vrede, terug
opbloeide in het land en belang te stellen in een paar politieke gebeurtenissen.
Korten tijd na zijn aankomst te Oudegem was hij lid geworden(65) van de Aalstersche
Rederijkerskamer, met kenspreuk ‘Amor vincit’: ‘De Catharinisten’(66).
Gedurende het ebben en vloeden van de 16e eeuwsche geloofscrisis waren de
kamers van Rhetorica in diep verval geraakt. Tal van Rederijkers waren uitgeweken;
de intellectueele elite van het land, doordrongen van humanisme, misprees de
moedertaal; de gezagvoerende overheid onderdrukte stelselmatig al de uitingen er
van. Van 1559 af immers werd het verboden ‘te verspreyden, zynghen ofte spelen
eenighe camerspelen, staende spelen, loven, liedekens, figuren ofte batementen ende
andere verthooningen, met sprekende ofte stomme persoonagien, zonder behoorlick
consent’(67) en dit verbod werd bij herhaalde vernieuwingen telkens verscherpt. Dit
alles tastte het leven zelf van de kamers aan en de gevolgen van een reeds begonnen
inwendig verval bleven niet uit. Gedurende het Twaalfjarig Bestand beleefden ze
niettemin nog een laatsten uiterlijken glans, om daarna voor goed te sterven.
Intusschen was een nieuw geslacht opgegroeid en het kwam nu aan het woord.
Het redde de levensblijde Renaissance uit de zinlooze mythologische ornamentiek
waaronder ze bij ons dreigde te vergaan. Zooals elders betoond, vinden we haar geest
terug in de liefde tot de landstaal, waaruit een verzuiveringsbeweging zich ontwikkelde
en in het zoeken naar vormvernieuwing die toch eenigszins tot het tijdelijk heropleven
der Kamers aan-

(65) G. Caudron noemt hem in de inleiding tot ‘Roose-Mond’ (1613): ‘eenen onsen
me-g'huldebroeder’.
(66) Ledenlijsten uit deze jaren bestaan niet meer. - Men raadplege volgend boek over die Kamer:
Valery D'Hondt: ‘Geschiedenis van het Tooneel te Aalst en bezonderlijk van de Koninklijke
Rederijkerskamer De Catharinisten, onder kenspreuk ‘Amor Vincit’ (Aalst, P.V.
Schuylenbergh, 1908, 8o).
(67) Vgl. Pr. Van Duyse: ‘De Rederijkkamers in Nederland.....’, p. 263, ook p. 206-13 (Gent,
Siffer, 1902).
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leiding geweest zijn. Het spreekt van zelf dat theoretici noch cerebrale rijmelaars
iets vermochten: alleen het zingende rhythme van een echt dichter kon de golfslag
van een vernieuwingsbeweging doen zegevieren.
Er mag dan ook ondersteld worden dat J. De Harduijn, in dien Catharinistenkring
waar hij deel van uitmaakte, de theorieën van de Pleiade ingang heeft doen vinden
en bewondering er voor doen opgaan, hoofdzakelijk dank zij zijn eigen prachtige
gedichten. Het is zijn groote verdienste den kunstsmaak dier ‘letterkonstenaars’ zóó
te hebben ontwikkeld dat één hunner zich geroepen voelde, onder het beschermend
credo van de Pleiade, zijn voor ons anders verloren ‘Roose-mond’, in 1613, uit te
geven.
Voor die Aalstersche Kamer schreef hij wellicht ook zijn niet teruggevonden
treurspel: ‘Hippolytus’(68). Zijn bizondere belangstelling voor het tooneel blijkt
trouwens duidelijk uit de schoone ode, die hij tot den Antwerpschen schilder-dichter,
G. Van Nieuwelandt(69) richtte ter gelegenheid van de opvoering van diens ‘Saul’ in
1616 en uit een sonnet ter eere van den Mechelschen treurspeldichter Johan Thieullier,
bij de opvoering van zijn ‘Porphyre en Cyprine’ in 1620. Hij verheugde zich over
het herleven van de echte tooneelkunst die voor goed ‘de sinnekens sot’ moest
vervangen en moedigde beide dichters aan. Voor de rijmelaars daarentegen had hij
slechts diep misprijzen over. Dit moge o.a. blijken uit een paar verzen uit de Ode
van 1616, waar hij spreekt van:
‘Menich hondert Rijmers hooft
Bot, hersseloos en heel verdooft.’

In hun milieu, waar jaloerschheid en nijd hem zeker niet gespaard bleven(70) zal hij
weinig verkeerd hebben. Hij had een te hooge opvatting van de kunst(71) om veel
vrienden te tellen onder hen.
Hij schreef ook een paar aanbevelingen voor werkjes van stichtelijken aard.
Van hem is misschien een vers uit de liminaria van Stalpart van der Wielen's
‘Vrouwelick Cieraet’ (1622); in 1623 leidde hij de boekjes in van twee zijner collega's,
n.l. Jan Schatteman's ‘Leven van den Heylighen Macarius’ en Van der Sterre's
‘Leven van den H. Norbertus’. Deze twee laatste gedichten

(68) Zie Bibliographie, VII, 1.
(69) (1584-1635).
(70) Daarop maakt o.a. David Van der Linden allusie ‘Verwonnen synde nijt.....’, p. 103 in
‘Roose-Mond’.
(71) Dit zal nader toegelicht worden bij 't bespreken der ‘gelegenheidsgedichten’.
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zijn nagenoeg de eenige waaruit weerklank van godsdienstige polemiek te vernemen
is.
Een ‘In Memoriam’ voor zijn vriend Simon van den Kerckhove (1626) en een
sonnet ter eere van Hermannus Hugo S.J. besluiten deze - vergelijking met andere
tijdgenooten - weinig talrijke gedichten tot vrienden gericht. Hij stond te hoog om
vriendschap of bescherming af te bedelen. Alswanneer rnen hem een gelegenheidsvers
vroeg - wat een bewijs van zijn aanzien was - dan weigerde hij dit niet. Zoo maakte
hij in 1620 een gedicht op verzoek van de Gentsche Sint Antonius' Gilde. En was
het feit dat de Gentsche magistraat hem in 1635 opdracht gaf een versieringsontwerp
voor de stad te maken, ter gelegenheid van de blijde inkomst van den Cardinaal Infant
van Spanje, Ferdinand van Oostenrijk (1635), geen bewijs van zeer groote
waardeering(72)? Een uitgesproken ‘Nederlandsch’ gevoel en een oprechte
vredesgezindheid komen herhaaldelijk tot uiting in deze gelegenheidsverzen.
Intermezzo's waren over 't algemeen dus een zeldzaamheid bij De Harduijn. In
de stilte van de Oudegemsche velden, wijdde hij zich ongestoord aan een hoogere
kunst: het uitdiepen van eigen wezen en het mooi verklanken van de innerlijkste
gewaarwardingen. Zijn leven was een zang van liefde, uit de eenzaamheid.
De woorden, welke Du Bellay naar Sp. Speroni(73) vertaalde en waarin de
onontbeerlijke, ja noodzakelijke kunstenaars-afgescheidenheid bezongen wordt,
mogen hier aangehaald en toegepast worden op J. De Harduijn: ‘Qui veut voler par
les mains et bouches des hommes doit longuement demeurer en sa chambre: et qui
désire vivre en la mémoire de la postérité, doit comme mort en soy mesmes suer et
trembler maintesfois, et autant que notz poètes courtizans boyvent, mangent et
dorment à leur oyse, endurer de faim, de soif et de longues vigiles.’(74)
Om dezen uitmuntenden man, in wien allen weldra den leider van een nieuwe
dichterschaar begroetten, groepeerde zich een heele kring van vrienden en
bewonderaars. Daarover werd, in een voorgaand hoofdstuk, meer in 't bizonder
gehandeld.
*

**

(72) In de inleiding tot dit ontwerp noemt hij o.a. Th. Morus' Utopia.
(73) ‘I Dialogi di Messer Sperone (In Venegia, in..... 1542): ‘Dialogo della Lingue, fo 121: Bisogna,
gentilhuomo mio charo, volendo andar per le manu et per le bocche delle persone del mondo
lungo tempo, sedersi nella sua camera; et chi morto in se stesso, disia di viver nella memoria
degli huomini, sudare e egghiacciar piu volte, e quando altri mangia et dorme a suo agio,
patir fame et vegghiare’.
(74) Du Bellay: ‘Deffence et Illustration de la langue Françoise’ (1549), L. II, ch. III.
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Na 1637, t.t.z. na zijn vervanging als pastoor van Oudegem door E.H. Jan Arends,
vernemen we niets meer over Justus De Harduijn. Of hij nog langer leefde en, zooals
negentiende-eeuwsche biographen voor het eerst berichten, te Oudegem overleed op
9 Mei 1641, blijft voorloopig een onopgeloste vraag.
Het komt ons uiterst zonderling voor dat noch E. Puteanus (+ Leuven 1646), noch
A. Sanderus (+ Affligem 1664), noch G. Caudron Jr. (+ Aalst 1692) ons iets melden
omtrent de laatste jaren en den dood van hun vriend - zooals toch natuurlijk zou
schijnen en ook de gewoonte was. Uiterst vreemd lijkt het dat niets over hem te
vinden is bij de tijdgenooten - en ook geen portret van hem bewaard gebleven is,
voor zoover het ons mogelijk was opzoekingen in dien zin te doen.
Maar ook over Van der Noot vernemen we niets meer na 1595 en aan Rubens'
dood schijnen de dichters van den tijd ook vreemd gebleven te zijn(75).
Paquot zegt dat De Harduijn ‘nog leefde in 1629’! De eerste die een bepaalde
datum opgeeft is Theodoor Schellinck, de vermoedelijke samensteller van het
‘Aanhangsel’ aan ‘De Historie van Belgis of Kronyke der Nederlandsche Oudheid,
door Marcus van Vaernewyck’ in 1829. Volgens hem overleed J. De Harduijn op 9
Mei 1641(76). Doch naar ons van bevoegde zijde verzekerd werd(77), is deze bron weinig
betrouwbaar.
Blommaert, Snellaert, Fr. De Potter nemen ook dezen datum over, zonder er echter
tén bewijs voor aan te brengen.
Persoonlijke opzoekingen bleven eveneens vruchteloos: zoodat het sterfjaar nog
met geen zekerheid vast te stellen is.
Die schaarschte aan bronnen en afwezigheid van berichten is wellicht hierdoor uit
te leggen dat het land den vrede weer verloren had en onophoudende invallen uit het
Noorden en het Zuiden niet alleen den intellectueelen opbloei verdorden, maar ook
veel verwoesting en vernieling aanbrachten. Wij weten bepaald dat Oudegem heel
veel te lijden had onder de oorlogen, tijdens de tweede helft der 17e eeuw: In 1667
n.l. werd het geheel geplunderd door de Fransche legerbenden(78). Onder deze
ongunstige omstandigheden zal De Harduijn's letterkundig nalatenschap naast andere
documenten waarschijnlijk een prooi der vlammen geworden zijn.
Wij kunnen niettemin vermoeden dat de laatste levensjaren van den zoo gevoeligen
en vredeslievenden dichter van Oudegem er smartelijke moeten geweest zijn. Zijn
dorpsgenooten

(75) Vgl. M. Rooses: Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool (Gent, Hoste, 1880), II, p.
181. - Er zou slechts éen lijkdicht bestaan, dit van een Alexander van Fornenbergh in
‘Antwerpschen Proteus’.
(76) II, p. 45.
(77) Door Prof. V. Fris, stadsarchivaris te Gent.
(78) Vgl. Fr. De Potter: Audegem, p. 18.
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werd het zeker niet vergund zijn herinnering in eer te houden door het plaatsen en
bewaren van een gedenkteeken.
Zoo bloeide zijn leven op uit smart en oorlog, zoo kwijnde het na een heerlijken
opgang weer weg in nieuwen oorlog en smart. Met recht mocht hij van zichzelf
getuigen: ‘Ick wies al vallend op!’(79).
Noch standbeeld, noch geschilderd of gegraveerd portret komen ons zijn beeld
terug voor den geest roepen. Voor zijn nagedachtenis heeft de eenvoudige pastoor
van te lande zelf niet gezorgd. De tijd was eveneens onbarmhartig: noch
uitvaartszangen, noch rouwbetuigingen getuigen ons van de genegenheid zijner
vrienden. Wij moeten tot in de 19de eeuw wachten om een bepaalden, doch weinig
betrouwbaren datum van zijn dood te vernemen.
In het dorp waar hij het grootste deel van zijn leven doorgebracht heeft is elke
mogelijke herinnering aan hem weg. Zijn naam wordt nog enkel vermeld op een zich
in de pastorie bevindende fondatie-lijst.
Zijn langvergeten werken - voor zoover ze tot ons kwamen - worden thans bewaard
in de Universiteitsbibliotheek zijner geboortestad; samen met de verspreide
lofgedichten zijner vrienden, enkele schaarsche archiefstukken en de onbeduidende
aanteekeningen van latere biographen zijn zij de eenige getuigenissen van 's dichters
leven en werkzaamheid.
Dr. O. Dambre.

Fac-simile-handteekening van Justus de Harduijn, pastoor te Oudegem (1630). - (Uit ‘Specificatie’...
1630. Bissch. archief te Gent.)

(79) In ‘Den Geest. Nachtegael’ (Antw., 1634), III, p. 178. ‘Boet-Klacht’.
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De opvoeding en het leven der Atheensche vrouw (Vervolg en slot.)
ALLES wat we tot nu toe over het huwelijk zeiden en de motieven daartoe, stemt
volkomen overeen met de uitspraak van Demosthenes: ‘we hebben vrouwen om
wettige kinderen te krijgen en trouwe wachters te hebben over de dingen binnenshuis’.
Wat ook klopt met Clemens Alexandrinus' definitie: ‘het huwelijk is een samengaan
van man en vrouw volgens de wet tot het krijgen van wettige kinderen’.
Al was het dan echter hoogst zelden een groote spontane liefde, die den Griek tot
een huwelijk dreef, er zijn toch veel plaatsen uit de litteratuur aan te halen, waaruit
blijkt, hoe hoog ze een tevreden, rustig, harmonisch samenleven schatten, en waar
van een kalme genegenheid en achting van een man voor zijn vrouw sprake is.
Wenscht Odysseus de jonge koningsdochter Nausikaä niet reeds toe een eigen huis,
een man, dien zij bemint, want niets heeft grooter waarde dan een eensgezind
samenleven van man en vrouw, die in wederzijdsch vertrouwen hun goederen
besturen. En zegt Andromache niet tot Hector ‘gij zijt mij vader en moeder, en broer,
gij mijn jeugdig echtgenoot’. Ook Hesiodus acht het voor een man 't grootste geluk
een goede vrouw te krijgen, de grootste ellende een slechte (702), dit heel practisch
opgevat; hij spoort aan een meisje uit de buurt te nemen, goed op alles lettend, om
niet later door de omwonenden bespot te worden. Voordien heeft hij ook, als nuchter
mensch, gezegd eerst 'n huis te nemen, dan een vrouw, een rund en een ploegos (405).
Ook Creon in de Antigone is van dezelfde opvatting, hoe een slechte vrouw een ramp
is (651). Bij de tragici is de toon vanzelf sympathieker. Euripides zingt: ‘een vrouw
is het dierbaarst aan den man in ziekte en ramp, als zij haar huis goed bestuurt, zijn
toorn bedarend en zijn ziel bevrijdend van mismoedigdheid’. (fr. 822). En hoe
schildert hij ook niet de wanhoop van koning Theseus, als hij hoort, dat zijn gemalin
Phaedra de hand aan zichzelf sloeg: ‘schuift weg de grendels, dienaressen, maakt
los de voegen, opdat ik de bittere aanblik zie van mijn vrouw, die door haar dood
mij ten gronde richtte’ (Hipp. 808).
Ook de grafschriften geven vaak van een roerende smart blijk. Een echtgenoot liet
op het graf zetten: ‘wees verheugd, o graf van Melite, want een brave vrouw ligt
hier. Gij waart met groote liefde verknocht aan uw echtgenoot, die u ook be-
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minde. Daarom mist hij u, die gestorven bent, want gij waart een brave vrouw’.
Ikarieus laat op 't graf van zijn vrouw beitelen: ‘in dit graf ligt Chairistrate, welke
door haar echtgenoot tijdens het leven bemind werd, en hij had rouw over haar dood.
Zij verliest het licht der zon, gelukkig, de kinderen van haar kinderen aanschouwd
hebbend’. En dan antwoordt de vrouw in de volgende versregel: ‘vaarwel, mijn
dierbare echtgenoot, heb mijn kinderen lief’.
Maar een heel andere, veel minder sympathieke toon spreekt uit hetgeen de Attische
procesredenaars hebben nagelaten. Daar wordt eerst recht nadrukkelijk op practische
beweegredenen tot het aangaan van een huwelijk gewezen, de kwestie van een
huwelijksgift is aan de orde van den dag en die bruidschat blijkt trouwens vaak de
echtgenooten bij elkaar te houden. En dat een man, als hij gelegenheid krijgt een
erfdochter te trouwen, zijn wettige vrouw verstoot, wordt als vanzelfsprekend verteld.
Het bekende verhaal van Nicocles, den koning der Samiërs, die zijn vrouw altijd
trouw bleef, niet uit moreel plichtsbesef, doch... om geen ruzie te krijgen met vaders
of echtgenooten van andere vrouwen, is typeerend. En dan het proces van Euctemon,
den grijsaard, die door zijn maitresse overgehaald was haar zoon, die het kind echter
van een anderen man was, te adopteeren. Natuurlijk kwamen Euctemon's wettige
zoon en zijn broers daar heftig tegen op. Nu wordt Euctemon boos en zal, als ze niet
toegeven, een andere vrouw nemen, om bij deze kinderen te krijgen en dus toch
zoodoende zijn zoon te plagen. Dit heele geval wordt behandeld en besproken,...
terwijl zijn wettige vrouw nog leefde(16).
Zooals de vrouw uitgehuwelijkt wordt, vaak per testament, zonder erin gekend te
worden, zoo kan ook zonder haar goedvinden het huwelijk ontbonden worden.
Rechtens kan zij zich niet verzetten. Nu is 't geen wonder, dat de gedachtensfeer van
dichters een heel andere is dan die der nuchtere proceswereld. Maar wel stonden de
redenaars heel dicht bij het leven van elken dag en krijgen we uit de tragedies alleen
misschien een te ideëel gekleurd beeld.
Misschien zal men de opmerking maken, dat het als vanzelfsprekend wordt
aangenomen, dat het jonge meisje, wier levensgeschiedenis we hier nagaan, trouwt.
Maar dat is het ook; het kwam hoogst zelden voor dat meisjes niet trouwden. Zimmern,
in het interessante boek, The Greec Commonwealth, legt uit, hoe dat mogelijk was;
de vader had het onbeperkte recht over leven en dood van zijn kinderen, en zeker
zal hij dat vooral met het oog op dochters, als zwakke of misvormde kinderen vaak
toegepast hebben. Zoo is 't te begrijpen, dat er meer man-

(16) J.J.B. Mulder l.c., p. 104.
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nen dan vrouwen waren. We vinden er in de litteratuur telkens bewijzen van, hoe
beklagenswaardig de ongehuwde vrouw zich voelde. Als Clytaemnestra gedood is,
jammert Electra dat na dit familieschandaal geen man haar meer huwen zal: ‘o wee
mij, waar moet ik heen? naar welke dansplaats, naar welk huwelijksfeest zal ik nog
gaan? Welke echtgenoot zal mij in het bruidsvertrek ontvangen?’ (El. 1197) Ook
Oedipus, bitter bedroefd over het lot van zijn dochtertjes, roept uit: ‘wie zal u huwen?
Er is niemand, kinderen, maar gij moet verwelken, kinderloos en zonder echtgenoot’.
Hoe jammert Antigone ook niet, dat haar geen huwelijk wacht, zich klagelijk telkens
ongehuwd noemend, haar graf als bruidsvertrek betitelend. Het koor in de Supplices
zingt: ‘Eens had ik als een overgroot leed het ongehuwd zijn tegemoet gezien; maar
nu weet ik duidelijk, wat smart is: een dierbaar kind te moeten missen’.
Hoe saai en triest was ook niet het lot der ongehuwde vrouw in dien tijd; als het
geluk of hooge relaties haar geen priesterambt brachten, kon zij enkel getrouw de
familie wat in het huishouden bijstaan, afhankelijk van haar broers, en zichzelf nooit
een bezigheid scheppen. Droevig klinkt het in een grafschrift: ‘Graf van Phrasikleia;
altijd zal ik jonkvrouw heeten, dien naam van de goden deelachtig geworden, inplaats
van een huwelijk’. Een ander van een jong meisje, zegt van haar hoe ze, den bloei
der jeugd verlatend en haar moeder's huis, is gegaan naar Persephone's bruidsvertrek.
Maar veel uitingen van ongehuwde vrouwen hebben ons niet bereikt, en zij heeft
geen rol gespeeld in de Atheensche maatschappij. De bruiloft dan was het hoogtepunt
in het leven der Atheensche vrouw, waarbij zij, al is 't dan maar even, toch op den
voorgrond treedt.
Den dag vóór het huwelijk baadt zij zich in water van de Ilissusbron, wat een
jongen, daartoe uitgenoodigd, van deftige familie, haar brengt. Velen zien erin de
herinnering aan een oude gedachte, dat elke jonkvrouw, voor zij met een sterfelijk
man huwde, zich aan den riviergod moest geven.
Op den dag zelf brengt de vader der bruid de offers aan de goden van het huwelijk,
wat met een groote maaltijd gepaard gaat. Gedurende dit maal hadden allerlei
ceremoniën plaats, o.a. een met doornen en eikenloof bekranste knaap, wiens beide
ouders nog leefden, droeg een liknon met brood rond en sprak de aloude formule:
‘ik heb het kwade ontvlucht, ik heb het betere gevonden’, een rite, die heelemaal dus
lijkt op diegene, die plaats vonden bij de mysteriën. De jongen zijn beide ouders
moesten leven, omdat elk contact met den dood en de gedachte daaraan ongeluk kon
brengen aan het jonge paar. De liknon was het symbool van vruchtbaarheid, speelt
aldus in de Dionysuscultus een groote rol. Het bedoelt zeker een rijken kin-
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derzegen af te smeeken. Aan dit maal mag ook de bruid, diep gesluierd, deelnemen.
Men ziet vaak in de sluier een herinnering aan hetzelfde ritueele gebruik als het
bad; men zou de jonge vrouw in een sluier hullen, opdat de daemon niet bemerktes
wat hem ontroofd wordt. Anderen, erop wijzend, hoe men bij verscheidene heilige
handelingen zich sluierde, zeggen, dat het altijd bedoelt een zich wijden aan de
godheid, in dit geval aan de machten van het leven, en de goden van het huwelijk.
Want het huwelijk is een religieuse handeling bij de antieken.
's Avonds wordt de bruid met fakkels naar het huis van haar echtgenoot geleid.
Zij eet, daar aangekomen. een kwee-appel, weer een vegetatiesymbool, er worden
katachusmata, nooten, vijgen, kleine muntjes over haar uitgeschud als welkom en
geleid naar den haard. Zij zal voortaan de huisgoden van haar eigen geslacht verlaten
en die van haar echtgenoot aanbidden en zich onder hun bescherming stellen.
Nu gaat zij in de afgeslotenheid van haar vrouwenvertrek verder leven, doch juist
als we bij het kind zagen, zullen we ook de vrouwen bij de groote godsdienstige
feesten te voorschijn zien treden. Mannen en vrouwen gaan gezamenlijk op naar
Eleusis. Die mysteriën, wier invloed zoo geweldig is geweest, waren een vorm van
verlossingscultus. De Grieksche mensch ook voelde zich aan den god verwant, doch
door sterfelijkheid en aardsche ellende belemmerd. Daarvan wil hij zich vrij maken,
tot verlossing komen, één worden met die godheid. En dat bereikt hij door de
mysteriën. Alle mysteriën hebben betrekking op chthonische goden,
onderwereldgoden, bewegen zich rond de figuren van Dionysus en Demeter. De
Eleusinische feesten concentreeren zich rond Demeter en haar dochter Persephone,
hebben het vegatieve leven op aarde, maaitijd en bloeitijd, als middelpunt. Het waren
oorspronkelijk boeren-, en landbouwfeesten, waaraan zich later de mysteriën
vastknoopen, wier hoop op het hiernamaals gericht is, en wier bedoeling het is de
ingewijden een gelukkig leven na den dood te verzekeren.
Hoe kreeg men in Eleusis die zekerheid? We hebben twee klassieke plaatsen
daarover.
Clemens Alexandrinus heeft met tal van ingewijden gesproken en één ervan
verhaalt aldus: ‘ik heb gevast, ik heb den kykeon gedronken, (d.i. een mengsel van
kaas, gerst en wijn), ik heb uit de kist genomen en weer in den kalathos (zaadmand)
gelegd; ik heb uit den kalathos genomen en weer in de kist gelegd’.
Ook Demeter zelf drinkt kykeon en werkt met een kalathos. De inwijding schijnt
een nabootsing van Demeter's leven, en hoe onduidelijk de plaats ook is, we begrijpen
wel, dat er van landbouwriten sprake is. Als iemand de eerste wijding had

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

284
ontvangen, ging hij naar het telestrion. Over die tweede inwijding heeft Apuleius in
de Metamorphosen het: ‘ik kwam op de grenzen van leven en dood, en betrad den
tempel van Proserpina, ik liet me door alle elementen heenvoeren en keerde daarna
terug. Tegen middernacht zag ik de zon in wit licht flikkeren, ik kwam van aangezicht
tot aangezicht tegenover de goden van onder- en bovenwereld, en van vlakbij bad
ik ze aan’. Er werd dus heel sterk op de verbeelding gewerkt, het ging om den indruk,
om in extase te geraken. Als Plato 't in de Phaedrus heeft over het voorbestaan der
ideeën, zegt hij: ‘Hoedanig was het zien der ideeën vroeger? In den vorm van
verschijningen (phasmata), zooals men te Eleusis ziet’. Zeker zullen de menschen
ook voorstellingen van de verschrikkingen van de Hades, en van de zaligheid der
gestorvenen, die ‘ingewijd’ waren, gekregen hebben. Tenslotte komt de epopteia,
het toonen van de afgemaaide korenaar, een geliefd vegetatie symbool, onder diep
stilzwijgen. Maar het gaat bij de mysteriën van Eleusis niet om de ethische vraag,
of iemand goed of slecht geleefd heeft, neen, het feit, dat hij ingewijd is, geeft hem
de zekerheid van een gelukkig hiernamaals. De cynicus Diogenes zegt daarom honend,
dat Pataikion de dief na zijn dood een beter lot zal hebben, daar hij in Eleusis ingewijd
is, dan Agesilaas en Epaminondas. En bij die mysteriën van Eleusis is de strenge
scheiding der geslachten verbroken, en spelen de vrouwen een belangrijke rol.
En dan de Thesmophoria, het vrouwenfeest bij uitstek, waarbij mannen niet eens
toegelaten werden. Het was een feest van drie dagen, gevierd van de 11e-13e der
maand Pyanepsion (October-November), en hoeveel duisters er in de gebruiken is,
zeker staat het in verband met zaaien. Varkensvleesch, dat eerst dagen had liggen
rotten in afgesloten ruimten, wordt door de vrouwen op altaren gelegd, daarna
vermengd met zaad om zoo een vegatieve kracht te krijgen. Dit wordt dan op het
land uitgestrooid om een goede oogst te bewerkstelligen. De middelste dag was 'n
heel plechtige; dan werden gevangenen vrijgelaten, gerechtshoven waren gesloten,
de Boule mocht niet samenkomen. De vrouwen vasten dan, en zitten op den grond,
omdat de aarde verlaten en kaal was. De volgende dag sprongen ze op, dansten,
bootsten na het komen der lente, om die aldus magisch te voorschijn te roepen. Het
zijn dus ook weer allen landbouwriten. Ritueele dansen worden uitgevoerd, liederen
gezongen, offers gebracht. Wanneer een doode in huis was, mochten de vrouwen,
daardoor bezoedeld, niet naar het feest. Zoo zou Demetrius van Abdera, heel oud
geworden, en verlangend naar den dood, op sterk aandringen der vrouwen, zijn leven
nog wat gerekt hebben, tot na dit feest, levend van honing.
Twee dagen voor de Thesmophoria werden de Stenia ge-
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vierd, ook enkel een vrouwenfeest, waarbij het terugkeeren van Demeter na wordt
gebootst; het had 's nachts plaats en 'n typisch gebruik kwam erbij, dat de vrouwen
elkaar dan onaangename dingen moesten zeggen of doen, en allerhande gebaren
maken, een gebruik wat bij vele primitieve feesten terugkomt. Ook de viering van
de Haloa, ofschoon er mannen aan deelnamen, berustte hoofdzakelijk bij de vrouwen;
hier komt 'n nieuw element bij, dat van wijn; 't was dan ook niet alleen voor Demeter,
doch ook voor Dionysus bestemd en werd gehouden midden in den winter. Bij al
deze vegetatiefeesten treden de vrouwen dus op den voorgrond.
Maar ging het niet om cultushandelingen, dan schatte de Griek het hoogst in een
vrouw: binnen blijven, bescheiden en zwijgend zijn. Euripides zingt: ‘voor een vrouw
is het 't schoonst te zwijgen, verstandig te zijn en rustig thuis te blijven’. (Heracl.
476). Ook Aias zegt tot zijn vrouw: ‘o vrouw, stilzwijgen strekt tot sieraad aan de
vrouwen’. Pericles zegt tot de weduwen der gestorven soldaten in die beroemde
grafrede: ‘de grootste eer is het voor een vrouw, wanneer noch tot lof noch tot
berisping haar naam op mannenlippen komt’. Wanneer Lycurgus in zijn oratie tegen
Leocrates vertelt, hoe na den slag bij Chaeronea, die toch over Griekenland's lot
besliste, de heele staat in verwarring was, gaat hij verwijtend verder: ‘en men kon
de vrije vrouwen angstig weggedoken bij de deur zien staan, vragend of ze nog
leefden, sommigen naar hun echtgenoot, anderen naar vaders of broers informeerend,
zoodat zij, onwaardig zichzelf en hun stad, gezien konden worden’. Dus zelfs op
zoo'n spannend moment gold 't voor ongepast, dat vrouwen zich vertoonden. Wanneer
in het 1e boek der Odysse tot Penelope boven in haar vrouwenvertrek doordringt het
geluid van ‘den beroemden zanger, die bezong den bitteren terugkeer der Achaeërs
uit Troje, en zij, door verdriet en verlangen naar haar echtgenoot, de trap dan afdaalt
en smeekt een ander lied aan te heffen, daar dit haar hart verscheurt, zegt haar jonge
zoon Telemachus berispend tot haar: ‘moeder, wat neemt ge het dien trouwen zanger
kwalijk te zingen, zooals zijn gemoed hem ingeeft. De zangers hebben geen schuld,
maar Zeus, die aan de broodetende menschen het lot geeft, zooals hij het wil’. Doch,
gaat hij voort: ‘gaat gij naar uw kamer en zorg voor uw bezigheden, het weefgetouw
en het spinrokken; beveel uw dienaressen aan het werk te gaan. Het woord te voeren
past den man’. Een vrouw moet binnen blijven, want zij, die bij de deur staat is
nietswaardig, heet het telkens. Voor een jong meisje is natuurlijk kuischheid haar
grootste deugd. Ook past het een meisje niet naar haar huwelijk te vragen. Als
Iphigenia aan haar vader Agamemnon vragen stelt over haar toekomstig huwelijk,
krijgt zij ten antwoord: ‘laat dat, het past niet, dat
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meisjes dergelijke dingen weten’. Plato, in zijn wetten (781 A) is eveneens van
oordeel, dat men maar streng moest zijn tegen het vrouwelijk geslacht en de wetgever
de teugels niet moest laten vieren, want de sexe is zwak en gemakkelijk te verleiden.
Aan de gehuwde vrouw past eerbied voor haar echtgenoot. In de Troades schildert
Andromache haar gelukkig huwelijksleven met Hector en zegt tot haar schoonmoeder:
‘Ik heb geworsteld om den krans van roem. Mijn leven was te rijk, dat was mijn
ongeluk. Want elk werk van vrouwelijke ingetogenheid heb ik in Hector's huis
beoefend. Het brengt, al doet zij ook niets slechts, toch altijd laster voor een vrouw,
wanneer zij niet huiselijk is. Daarom bood ik weerstand aan de lokstem en hield me
in huis.... 'n Zwijgenden mond en opgewekten stillen blik vond mijn gemaal bij mij’.
In Electra wordt voorrreschreven ‘want het past, dat een verstandige vrouw in alles
wijkt voor haar echtgenoot’. Zij moet niets doen of besluiten, zonder eerst zijn raad
ingewonnen te hebben, ‘want het is behoorlijk, dat wijze vrouwen alles doen door
tusschenkomst van mannen’. En die huwelijksidylle, die ons in de Oeconomicus
geschilderd wordt, teekent diezelfde verhouding tusschen den ouderen echtgenoot
en het jonge vrouwtje. In alles leidt hij haar, geeft haar raad, en zij ziet vol eerbied
en ontzag tegen hem op. Vanzelf wordt ook vriendelijkheid en voorkomendheid
hooggeschat bij vrouwen. Is niet roerend het tafereel, dat Alcestis' dienares ons
schildert van het sterven harer meesteres: ‘Alle slaven in het huis weenden, vol
medelijden voor hun meesteres. En zij reikte ieder de hand, en geen was haar te
gering, zij sprak hen toe en luisterde naar elken afscheidsgroet’. Verder is gezond
verstand en bezonnenheid, sophrosyne, veel waard. Een grafinscriptie voor een jonge
vrouw, Dionvsia, luidde: ‘Deze bewonderde geen gewaden en geen goud in het leven,
maar ze had haar echtgenoot lief en haar eigen sophrosyne’. Verder de bescheidenheid,
de rechtvaardigheid, de vroomheid zijn deugden der vrouw. Menig echtgenoot prijst
zijn vrouw als eerbiedwaardig in een grafschrift. Ook wordt de gestorvene vaak braaf
genoemd; werkzaam en spaarzaam betitelt dikwijls een vrouw zichzelf lovend in een
grafschrift. ‘Een ijverige en brave vrouw ligt hier’, staat op 't graf van Nikarete. In
de Ion zingt het koor, dat vrouwen in vroomheid en zedigheid zeker de mannen
overtreffen.
Maar ook de Grieksche vrouwen hebben ontevredenheid over dat teruggetrokken
leven gekend, en een drang naar meerdere vrijheid en onafhankelijkheid. Om iets
van dat streven te merken, wenden we ons eerst tot Euripides. Hij is immers geweest
groote profeet der moderne ideeën. Zooals Sophocles de oude zienswijze
vertegenwoordigt, zoo weerspiegelt zich in Euripides' tragedies de nieuwe tijd. En
er is een groote kloof
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tusschen hen beiden. Sophocles vormde de menschen, zooals ze moeten zijn,
Euripides, zooals ze zijn, luidt het kunstoordeel der antieken zelf. Alle vragen en
problemen van zijn tijd kunnen we in Euripides aangeroerd zien. Zoo is 't geen
wonder, dat hij ook moderne opvattingen over huwelijk en positie der vrouw
weergegeven heeft. Geen dichter heeft zich zoo verdiept in haar psychologie, heeft
zoo menschelijk en realistisch de vrouwenfiguren in zijn tragedies geteekend.
Hooren we niet de Atheensche vrouw zelf uit zijn dagen al haar bitterheid uiten,,
als hij zijn heldin Medea vol wrake over haar laffen, ontrouwen echtgenoot deze
woorden in den mond legt: ‘Van alle wezens kreeg de vrouw het ergste lot, die eerst
door aanbod van veel geld een echtgenoot moet koopen, en krijgen een heerscher
over haar lichaam. Dit is een nog grooter ramp. En of we een goeden of slechten
bekomen, daarvan hangt af ons levensgeluk. Want voor den goeden naam der vrouw
is scheiding slecht, en een vrijer af te wijzen is ons verboden. In onzekerheid een
nieuw huis binnengaand, moeten we maar raden, hoe we onzen echtgenoot moeten
behandelen, want thuis heeft niemand het ons geleerd. En indien het ons dan gelukt,
en de echt niet wordt den man tot last, benijdenswaardig leven. Doch anders - liever
sterven. Wanneer het den man thuis niet behaagt, zoo kan hij buiten zich verstrooiing
zoeken en troost. Onze aandacht is altijd slechts op één ziel gericht. Men zegt, dat
wij een zorgeloos leven lijden thuis, de mannen echter strijden met het zwaard. Dat
is verkeerd gezien. Liever mocht ik driemaal staan in het veld dan eenmaal moeder
worden’.
Wat laat de dichter haar echtgenoot Iason ook geen droevig figuur slaan, laf en
huichelachtig, vol uitvluchten voor zijn gedrag, niet eens liefde durvende bekennen
voor de jonge koningsdochter, maar bewerend, dat hij dit huwelijk aangaat om Medea
en zijn kinderen tot grooter luister en macht te brengen. Bij al het ontzettende, dat
Medea doet is zij toch oneindig grooter dan Iason, zooals ze van zichzelf zegt:
‘Tot de gewone, hulpelooze vrouwen hoor ik niet,
de stille martelaressen.
Ik ben van ander ras, in haat en liefde sterk en vurig,
slechts dat geeft roem; zoo zijn de groote vrouwen.’

In de Alcestis is alweer de vrouwenfiguur de dapperste en sympathiekste. Om
Admetus op den onheilsdag te redden, geeft zij zich vrijwillig aan den dood. Dat hij
dit offer aanvaardt is toch eigenlijk laf en we vragen ons af, of een slappe figuur als
hij zoo'n groote liefde wel waard was. En vol zachtheid, maar met een klank van
droef verwijt erin zegt zij op haar sterfbed: ‘Gij ziet, Admetus, hoe het met mij staat.
Ik wil slechts, eer ik sterven ga, mijn wenschen zeggen. Hooggehouden heb ik u, en
om het lieve leven voor u te redden, heb ik het mijne prijs
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gegeven. Zoo is het gekomen dat ik heden sterven moet. Want ik hoefde het niet.
Het stond mij vrij een anderen echtgenoot te kiezen en in macht en glans te wonen.
Een leven zonder u, met vaderlooze kinderen, neen, dat heb ik niet gewild. Daarom
gaf ik weg mijn jeugd, zooveel als ik bezat en wat ik vol vreugd genoot. Uw ouders
echter gaven beide u prijs. Het was voor hen een klein offer. Het was winst voor hen
een roemvolle dood te sterven voor den eenigen zoon’. Klinkt ook niet sympathiek
Iphis' klacht: ‘Zal ik naar Kapaneus gaan? Zoolang mijn dochter nog leefde, ging ik
daar het liefst heen. Maar nu leeft zij niet meer, die altijd een kus op mijn lippen
drukte, en dit hoofd nam in haar armen. Voor een ouden vader is toch niets dierbaarder
dan een dochter. De geesten van zoons zijn op hooger dingen gericht, maar zij kunnen
minder liefelijk streelen’. (Suppl. 1095).
Doch voor wie het heeft over den meerderen vrijheidsdrang dier dagen zijn zeker
de comedies van Aristophanes een niet te verwaarloozen bron. In de Lysistrate,
opgevoerd in 411, roept de hoofdpersoon van dien naam een verzameling vrouwen
uit de oorlogvoerende staten van heel Griekenland tezamen om te beraadslagen, hoe
ze toch een eind aan dien meer dan twintigjarigen oorlog kunnen maken. Het beste
middel schijnt hun toe, alle omgang met mannen af te breken en ze zoo te dwingen
vrede te sluiten. Dit radicale voorstel wordt aangenomen. Waar de mannen getoond
hebben het bewind niet te kunnen voeren, zullen de vrouwen het in handen nemen.
Als de Proboulos komt, zegt Lysistrate tot hem: ‘maar wat denk je dan toch; meende
je tot eenige slavinnen te komen of dacht je, dat vrouwen geen toorn konden voelen?’
En later, als hij spottend vraagt, of zij soms denkt een eind aan den oorlog en al de
ellende te kunnen maken, zooals zij de verwarde wol en weefsel thuis uit elkaar haalt,
zegt zij even onversaagd en krijgshaftig terug, dat zij en haar gezellinnen den staat
wel degelijk zullen zuiveren van slechte elementen, zooals zij thuis wol reinigen en
tot een harmonisch geheel verwerken. En Lysistrate zal heusch wel naar het hart van
menige Atheensche gesproken hebben, wanneer ze zegt: ‘Tot nu toe, ook in den
vorigen oorlog hebben wij, met onze gewone bescheidenheid, geduld, al wat gij,
mannen deedt. Gij liet ons niet toe om ook maar iets te mompelen. Toch behaagdet
ge ons niet, en wij bemerkten heel goed, wat ge uitvoerdet. En dikwijls, binnen zijnde,
hoorden we wel, hoe ge dom beraadslaagdet over belangrijke zaken. En dan, inwendig
diep bedroefd, maar met een glimlach op de lippen, vroegen we u: wat hebt ge heden
besloten over de vrede, wat hebt ge laten afkondigen? Wat doet het ertoe, zei dan de
man, houdt je mond. En ik zweeg.’ En het was ook maar verstandig te zwijgen, anders
ging de man nog verder dreigen. (506). Op een
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andere plaats lezen we: ‘indien ik ook al een vrouw ben, moet ge 't toch niet kwalijk
nemen, als ik verbetering in de toestand breng. Ik draag bovendien ook mijn deel
aan het geheel bij, want ik geef mannen aan den staat’.
Een zelfde toon treft ons oor in de Ecclesiazusae - vrouwenvolksvergadering -,
waarschl. ± 392 opgevoerd. Praxagora, de vrouw van een boer, haalt de vrouwen
over om de leiding in den staat tot zich te nemen. De mannen hebben bewezen niet
te kunnen regeeren, laten nu de vrouwen eens probeeren. Terwijl thuis alles verkeerd
gaat in hun afwezigheid, zetten ze in de volksvergadering hun voorstellen door, n.l.
gemeenschap van bezit en van vrouwen. Proxagara gaat dan in een gesprek deze
gegevens uitwerken, wat een zeer komisch effect geeft. 'n Deel der burgers wil zijn
eigendom opofferen, een ander houdt stiekem achter; de oude vrouwen zijn heel
tevreden met de nieuwe inrichting en willen persé de eerste keus uit de jongelingen.
Ook dit stuk, in al zijn kluchtigheid, weerspiegelt toch wat er omging in de Atheensche
wereld van dien tijd.
Tenslotte wordt Plato vaak aangehaald als de groote apostel van
vrouwenemancipatie, om het modern uit te drukken. Plato betoogt in het vijfde boek
van zijn Staat, dat het onredelijk is, dat vrouwen zoo achteruit gezet worden. Immers
de wachters in den staat zijn met goede, rasechte wachthonden te vergelijken. En
niemand denkt er toch aan om de mannetjes alleen tot waakhonden op te kweeken,
en de vrouwtjes altijd binnen het hok te houden, om enkel en alleen voor de jongen
te zorgen. Neen, we gebruiken beiden, alleen zijn de mannelijke sterker en de
vrouwelijke zwakker. Zoo moeten ook de vrouwen later diezelfde diensten verrichten,
en dus hetzelfde onderricht in de muziek en de gymnastiek krijgen als de mannen.
En het is heel dwaas, als iemand erom lachen zou, dat ook vrouwen ongekleed zich
zouden oefenen in hardloopen en worstelen in de gymnasia. Zij moeten eveneens
leeren met wapens en paarden om te gaan. De wachters en hun vrouwen moeten
precies hetzelfde leeren; ook de vrouwen moeten deelnemen aan den oorlog en de
verdediging van den staat; doch het lichtere werk krijgen de vrouwen te doen wegens
de zwakheid van hun sexe. Het is voor ons gevoel echter vreemd, dat Plato het er
wel telkens over heeft, hoe vrouwen ook best tot krijgsverrichtingen zijn op te leiden,
en wel aanprijst precies gelijke opvoeding, doch er zich nooit in verdiept, hoe de
vrouw haar typisch vrouwelijke begaafdheden kan leeren ontwikkelen. De vrouw in
Plato's staat is eigenlijk een zwakke, minderwaardige man. En die meerdere vrijheid
krijgt zij ook enkel ten dienste van den staat, niet om haar vrouwenleven rijker en
harmonischer te maken. Zooals men om een mooi ras te kweeken van hanen of
jachthonden oplet dat de krachtigste dieren tezamen komen, zoo moeten ook de beste

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

290
mannen met de beste vrouwen huwen, om zoo een veredeld menschengeslacht te
krijgen. De regeerders moeten toezicht houden op het aantal huwelijken, opdat
zooveel mogelijk hetzelfde aantal mannen blijft bestaan, met het oog op oorlog en
ziekten. De kinderen zijn gemeenschappelijk, en er moet streng op gelet worden, dat
geen vrouw haar eigen kindje herkent of voedt. Weer dus diezelfde koele, harde toon.
De vrouw wordt losgerukt van haar gezin, voor den invloed der moeder heeft hij
geen oog. Nergens wordt dieper in het gemoedsleven der vrouw doorgedrongen.
Trouwens noemt hij in het Symposion de vrouw niet een bij den man minderwaardig
wezen? We kunnen wel zeggen, dat die z.g. vrouwenemancipatie te Athene toch bij
eenige gevoelsuitingen is gebleven en zeker van geen invloed is geweest op
economische toestanden. Tot het uitoefenen van een beroep, wat daar direct mee
samenhangt, is de vrouw in de klassieke tijd hoogst zelden gekomen. Slechts de
voedster en de vroedvrouw hebben een zekere rol gespeeld; een heel klein getal
verdienden hun brood in de industrie, met kleeren vervaardigen, en verder vinden
we voornamelijk koopvrouwen. Doch deze allen behoorden natuurlijk tot den kleinen
middenstand, en het leven der vrouw uit de volksklasse was vanzelfsprekend vrijer
dan dat van het meisje van goeden huize.
Maar met de vrouwen uit het volk of het kleine burgergezin hebben we ons in deze
bespreking niet beziggehouden. Doch het eenige veld van werkzaamheid voor de
vrouw van deftigen huize was buiten het huishouden de dienst der godheid.
Grootendeels waren het echter bepaalde voorname families nog, waaruit ze gekozen
werden als de Eumolpidai, de Kerykes, de Euboutadai, waaruit de priesteressen van
Athene Polias gekozen werden. Doch overigens bood het leven der vrouwen uit den
gegoeden stand weinig afwisseling en kwesties van vrouwenarbeid en vraagstukken,
daarmee samenhangend, hebben zeker de Atheensche maatschappij niet bewogen.
Dr. Wilhelmina A. Kosten.
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De Tsjechen en de wereldoorlog
II.
DE in den vreemde verblijvende Tsjechen schaarden zich allen, oogenschijnlijk
althans, bij de vijanden van Oostenrijk-Hongarije. Trouwens, in de vijandelijke
landen, moesten de weinige staatstrouwe Tsjechen zich anders gebaren om niet gelijk
de Duitsch-Oostenrijkers geïnterneerd en van hun have en goed beroofd te worden.
De houding der Tsjechen, hun bereidwilligheid om als vrijwilligers in de
Entente-legers te treden, hun verlangen om eigen legioenen te worden, droegen niet
weinig bij om van eerstaf het geloof der bondgenooten aan het gering
weerstandsvermogen der Donaumonarchie een vasten grond te geven.
Ofschoon in Oostenrijk de voorwaarden voor de handhaving en ontwikkeling van
het Tsjechische volkswezen oneindig beter waren dan in België voor het Vlaamsche,
alhoewel het Tsjechisch de taal van het leger, het middelbaar en hooger onderwijs
was, van de rechtspraak, van het bestuur en van het verkeer, waren de Tsjechen in
het buitenland eensgezind om te streven naar de vernietiging van het staatsverband,
waarin drie eeuwen lang hun volkstrots werd gekrenkt. In Rusland waren zij door
de omstandigheden min of meer genoopt te verklaren, dat zij wenschten van hun
land een vassaalstaat onder een Russischen grootvorst te maken. In Zwitserland,
Engeland en Amerika, waar geen dwang dienaangaande werd uitgeoefend, wilden
zij een Tsjecho-Slovaksche republiek. In Frankrijk waren beide richtingen
vertegenwoordigd en de republikeinsche behaalde mettertijd de overhand.
Frankrijk werd, gelijk van zelf spreekt, het centrum der propaganda voor de
afscheiding van Oostenrijk. De Sokol van Parijs en de socialistische groep Rovnost
betoogden onmiddellijk tegen de oorlogsverklaring aan Servië vóór het gebouw van
het Oostenrijksch-Hongaarsch gezantschap. Reeds op 29 Juli 1914 kozen de Tsjechen
afgevaardigden om met de Fransche regeering te beraadslagen over de wijze, waarop
zij voor Frankrijk's zaak van nut konden zijn, indien het tot een oorlog met de
Habsburgsche monarchie kwam. Op 2 Augustus waren er reeds 600 vrijwilligers en
eenige dagen nadien 1000. De Tsjechische kolonies en vrijwilligers vormden een
komiteit met J. Tsjapek als voorzitter.
De besprekingen met het Fransch ministerie hadden den gewenschten uitslag. In
October erkende het de Tsjechen als een bevriende natie. Hun goederen werden niet
verbeurd ver-
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klaard. Zelfs de lauwen onder hen talmden niet langer om zich bij de vijanden van
hunnen vorst aan te sluiten. Onder de leiding van den Nationalen Raad der Tsjechische
kolonies (Národni rada v obcich tsjeskoslovanskych), die geheime betrekkingen met
activistische organisaties in Praag aanknoopte - de latere kommunistische
afgevaardigde Dr. Sjmeral maakte deel der Maffia waarvan Dr. Sjámal de leider was
- werd de afscheiding van Weenen stelselmatig voorbereid.
Het eerste nummer van L'Indépendance Tchèque kwam te Parijs op 15 Januari 1915
uit. Het was voor de zaak voordeeliger een blad, waarmede het Fransch publiek
bereikt werd, uit te geven. Twee Parijsche blaadjes in het Tsjechisch: Tsjesky národ
en Nazdar hadden een zeer kort bestaan, terwijl het halfmaandelijksch Indépendance
na 15 Juli met La Nation Tchèque werd versmolten. De Nationale Raad verklaarde
in zijn manifest van 16 Februari namens 2.000.000 uitgewekenen, dat de
Oostenrijksche keizer onwaardig was den titel van koning van Bohemen te voeren.
Alle Tsjechische soldaten en ambtenaren waren van hun eed ontslagen. Den
volksgenooten in Bohemen en Moravië werd den raad gegeven rustig te blijven en
slechts lijdelijk verzet te bieden. De Tsaar had beloofd hun land volkomen
onafhankelijk te maken. Zoodra zijn leger het Tsjechisch grondgebied betrad, moesten
de Tsjechische ambtenaren namens de Tsjechische regeering hun ambt waarnemen.
Als opsteller van dit manifest, dat over de grens werd gesmokkeld, wordt Prof. Th.
G. Masaryk genoemd.
Vooral over Zwitserland kwamen berichten over de plaatselijke gebeurtenissen
in Bohemen en het perskantoor, door V. Erdal in Parijs opgericht, verspreidde over
heel de wereld tijdingen, die voor de Entente gunstig waren en dikte natuurlijk aan
wat voor Oostenrijk nadeelig was. Erdal zorgde ook voor de verspreiding van het
Russisch manifest, dat op 100.000 exemplaren was gedrukt.
Met zijn gezag en werkkracht kwam Prof. E. Denis de Slavische zaak bijstaan.
Hij stichtte op 1 Mei 1915 La Nation Tchèque, dat zijn programma in het woord
‘onafhankelijkheid’ samenvatte. Van belang voor de eenheid der beweging was in
October de vereeniging der twee richtingen der Tsjechische politiek russophiel-monarchaal waren de Sokol van Parijs en de Národni rada door
Konitsjek-Horsky voorgezeten, republikeinsch de Rovnost en het Komiteit der
Tsjechische kolonies - in een enkel organisme, Národni rada tsjeska, dat door der
bevriende natie. Het werd in Februari 1916 definitief samengesteld met Masaryk als
voorzitter, Dürich als ondervoorzitter, Sjtefánik als lid voor Slovakije en Benesj als
secretaris. In een hoofdartikel begroette Denis de Tsjechen en de Kroato-Serviërs
als de toekomstige bondgenooten van Frankrijk.
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La Nation Tchèque publiceerde op 15 November 1915 een manifest van het Tsjechisch
aktiekomiteit in het buitenland, dat op drastische wijze lucht gaf aan den haat van
Tsjechen en Slovaken tegen de Habsburgers: Tsjechen en Slovaken, zoo luidde het,
kiezen partij voor de Entente, gelooven aan haar overwinning en verwachtten daarvan
hun bevrijding. In 1526 hebben de Tsjechen vrijwillig Ferdinand van Habsburg tot
koning gekozen zonder afstand van hun onafhankelijkheid te doen, zij hebben hem
verplicht hun grondwet en hun taal te erkennen. Het wederzijdsch bindend verdrag
werd door de Habsburgers geschonden. Derhalve is het thans nietig. Van eerstaf
waren de Habsburgers voornemens een einde aan de onafhankelijkheid van Bohemen
te stellen en de Tsjechen, die zij met hun wilden en blinden haat vervolgd hebben,
te verdrukken. Het betoog - in tegenspraak met de aangehaalde latere reden in den
Weenschen Rijksraad - wijst op de diensten, door de Tsjechen in den oorlog aan de
Entente beroepen. Op alle mogelijke wijzen hebben zij blijken van gloeiende
sympathie voor Russen, Serviërs en hun bondgenooten gegeven. Door het lijdelijk
verzet hebben zij Oostenrijk gedesorganiseerd. Door hun houding en door die der
andere Slavische volkeren der monarchie zijn de Oostenrijksche legers overal (sic)
verslagen en vernietigd. Indien Oostenrijk nog bestaat is het niet de schuld der
Tsjechen, maar het gevolg van de hulp door Berlijn aan den zieltogenden staat
verleend.
Wij zullen Kramárzj en zijn vrienden niet verwijten, dat zij tijdens hun proces
wegens landverraad een gansch anderen toon hebben aangeslagen dan hun
volksgenooten, die in het buitenland veilig waren en de Westersche mogendheden
voor hun zaak moesten winnen. Doch wij moeten even aanstippen, dat de dat de
meeste Vlaamsche activisten vóór de Belgische rechtbanken nog kraniger waren,
ofschoon de meerderheid van hun landgenooten vijandig of onverschillig was, terwijl
het Tsjechische volk van top tot teen te gezond was om partij voor zijn verdrukkers
te kiezen. De menigte, de burgerij en de ambtenaren hebben zich doorgaans in
Tsjechië moediger en dapperder gedragen dan in Vlaanderen. Terwijl de
Franschgezinde Gentsche professoren en heel de beambtenwereld Duitsche
loyauteitsverklaringen onderteekenden om hun salaris te trekken of om in het belang
van hun landgenooten het openbaar leven aan den gang te houden, weigerden zeer
vele Tsjechen hun getrouwheid aan hun wettigen vorst te betuigen. De Tsjechische
partijen wilden bovendien de leiders der onafhankelijkheidsbeweging in het
buitenland, door de regeering van hoogverraad schuldig verklaard, niet afkeuren
ondanks alle bedreigingen.
Prof. H. Pirenne en de vereerders van het historisch-gewordene, waardoor aleer
zij bewust waren of zich konden verzetten volkeren van verschillende afstamming
in één staats-
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verband zijn gebracht, kunnen zonder van hun standpunt af te wijken, niet instemmen
met het verwijt aan het Habsburgsche vorstenhuis in bovengemeld betoog: ‘De
Habsburgers hebben de laatste banden, welke ons met hen verbinden, vercsheurd
doordat zij onze kinders en broeders veroordeeld hebben tegen onze natuurlijke
bondgenooten te strijden en doordat zij ons gedwongen hebben tegen Slavische
stamverwanten te dienen’(14). Alle nationaliteitenstaten hebben dezelfde misdaad
begaan. Onder de Entente-landen denke men slechts aan Rusland. Het betoog van
het aktiekomiteit ging van Masaryk als voorzitter uit en werd ondergeteekend door
J. Dürich, afgevaardigde van de agrarische partij, Dr. L. Fischer, voorzitter van de
Tsjechische vereenigingen in de Vereenigde Staten, Fr. Kupka, den vermaarden
schilder, als voorzitter der Tsjechische kolonie te Parijs, B. Tsjermak, voorzitter van
het verbond der Tsjecho-Slovaksche vereenigingen in Rusland, A. Mamacey,
voorzitter der Slavische liga in de Vereenigde Staten, J. Sykora, voorzitter van het
Tsjechische komiteit te Londen, Bogdan Pavlu, bestuurder van het blad Tsjechoslovák
in Petersburg, E. Voska, te New-York, Ch. Pergler, advokaat in Noord-Amerika, A.
Vesely, voorzitter der sociaal-demokratische groepeering te Parijs, Fr. Daxner,
secretaris der Slovaksche liga in de Vereenigde Staten en Fr. Kopecky, secretaris
der Tsjechische vereeniging te Londen. Niet zonder gemengde gevoelens van angst
en ergernis zullen de Oostenrijksche regeerders, die aan struisvogelspolitiek niet
deden, dezen namen gelezen hebben.
Een woeste haat tegen Oostenrijk en zijne vorsten, die sedert den slag bij den
Witten Berg gepoogd hebben het Tsjechische volk te verduitschen na het eerst
gemarteld en tot de Roomsch-katholieke kerk teruggebracht te hebben, is het kenmerk
van alle geschriften door Tsjechen in den vreemde uitgegeven. Vooraan in de rij
staat het boekje van Dr. Edvard Benesj, Détruiser l'Autriche-Hongrie (1916). Het is
een beroep op de bondgenooten om de Donaumonarchie te verdelgen en om een
Tsjecho-Slovaksche republiek te stichten, die een gemeenschappelijke grens met
Joegoslavië moest hebben om het verminkt Duitsch-Oostenrijk van het verminkt
Hongarije te scheiden. Door aanspraak te maken op historische, strategische en
ekonomische grenzen, overal waar de ethnische het staatsgebied als machtsfactor te
klein maken, komt het hierbij gesleurd nationaliteits-beginsel zeer in het gedrang.
Doch wij weten thans allen, dat het slechts een oorlogsleuze was en dat het alleen
toegepast werd om hier en daar een gewest of een stad af te nemen van den vijand,

(14) Een doorslaand bewijs, dat het stamgevoel oneindig sterker is bij de Slaven dan bij de
Germanen, aangezien de Tsjechen ethnisch, kultureel en sociaal verder van de Russen staan
dan de Vlamingen van de Duitschers. Pangermanisme gedijt alleen in Duitschland,
panslavisme in alle Slavische landen, behalve in Polen.
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die het niet mocht inroepen, ofschoon Wilson plechtig verklaarde, dat geen volk
tegen zijn zin bij een anderen staat mag ingelijfd worden. Volgens Benesj moesten
de Polen met zelfbestuur genoegen nemen om Rusland te ontzien. De Fransche
censuur zou overigens niet hebben gedoogd, dat Benesj van de Poolsche
onafhankelijkheid repte. Dit werd eerst na den vrede van Brest-Litovsk, na Rusland's
afval toegelaten.
Het was voor het Tsjechische volk een ontzaglijk geluk, dat zulke hoogbegaafde,
doortastende mannen als Masaryk en Benesj de onafhankelijksheidsbeweging met
onwrikbare vastheid van geest doorzetten. De omstandigheden hebben, buiten kijf,
den doorslag gegeven, doch de Oostenrijksche staat werd door vele invloedrijke
staatslieden en groepen in de Entente-landen als een noodzakelijkheid beschouwd,
in Frankrijk door de monarchisten - L'Action française herhaalde iederen dag, dat
het dualistisch stelsel aan den Donau moest behouden blijven - en door de
sociaaldemokraten, behalve Albert Thomas, die, in hun bladen L'Humanité, Le
Journal du Peuple, Le Populaire, een gematigde politiek tegenover den Donaustaat
aanprezen(15). Ongunstig voor de Tsjechische zaak was, na de overwinning van het
bolsjevisme, de uitschakeling van haar machtigste beschermer. Zonder de
overredingskracht van Masaryk en Benesj en den invloed van mannen als
Franklin-Bouillon, A. Tardieu, E. Fournol, A. Gauvain e.a. had een verzwakt
Oostenrijk-Hongarije meer kansen gehad.
Masaryk, de groote geleerde, wiens werkelijkheidszin aan de volksgedachte een
stevigeren grondslag had gegeven, was in September 1914 in Italië en reisde reeds
in December naar Zwitserland om met zijn uitlandige stamgenooten over den toestand
te beraadslagen en om meer eenheid in het streven naar afscheiding van Oostenrijk
te brengen. In Dr. Leo Sychrava, die zich daar sedert September ophield, vond hij
een uitstekenden medewerker. Deze belegde te Bern op 3 Januari 1915 een
vergadering van Tsjechische vereenigingen, waarvan de meeste leden arbeiders
waren, en daarna een congres, dat de vestiging van een Tsjecho-Slovaksche republiek
te gemoet zag (4-5 April 1915). De breuk met de Habsburgers was volkomen. De
toespraken van Masaryk bij de Jan Hus-herdenking te Zürich op 4 Juli 1915 en te
Genève(16) twee dagen nadien waren de bevestiging der

(15) De sociaaldemokraten, die uit vrees voor internationale verwikkelingen en uit ontzag voor
de macht van het getal, zijn steeds voorstanders geweest van de indeeling der arbeiderspartijen
volgens de staatsgrenzen en niet volgens de volksgroepen, hadden ook te Stockholm O.H.
willen behouden. K. Huysmans meende tijdens den oorlog dat deze staat een politieke en
ekonomische noodwendigheid was.
(16) Hier was Prof. Denis aanwezig en hij ontmoette Masaryk, met wien hij eenige dagen later
aan de Sorbonne den marteldood van den nationalen held Jan Hus herdacht.
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onvereenigbaarheid der Tsjechische en Oostenrijksche gedachte. Op aandringen van
het Oostenrijksch-Hongaarsch gezantschap eischte de Zwitsersche overheid, dat de
Tsjechen hun voor een neutraal land al te rumoerige propaganda zouden stilleggen.
De aktie werd ook gevoerd door Dr. S. Stepanek, professor aan de Tsjechische
handelsakademie te Praag, en door het rijksraadslid J. Dürich, voorzitter van het
genootschap voor de oprichting van Komensky-scholen in Weenen. Masaryk bleef
in verbinding met Hofraad V. Olitsj, hoofd der veiligheidsafdeeling van de politie
in Praag, die later werd aangehouden. Het aantal Tsjechen in alle openbare besturen
was groot genoeg om overal menschen te vinden, die bereid waren voor de volkszaak
alles te wagen. Masaryk ging dus naar Frankrijk, waar hij door Briand werd ontvangen
en na den twist tusschen tusschen monarchisten en republikeinen beslecht te hebben
naar Engeland. Eveneens voor de Tsjechische pers was Zwitserland geen uitverkoren
land. De bestuurder van het blad Tsjeskoslovenská samostatnost (Tsj. Sl.
onafhankelijkheid) sedert 22 Aug. 1915 te Annemasse bij Genève gedrukt, verhuisde
ook naar Frnkrijk, omdat de Zwitsersche Bondsraad het hem zoo lastig maakte en
de roerigste propagandisten met uitwijzing bedreigde. Zwitserland bleef niettemin
de verbindingsschakel tusschen Bohemen en het Oostenrijk-vijandig buitenland.
De schrandere Dr. E. Benesj, docent aan de Praagsche Universiteit, die in Augustus
1915 met zijn broeder Vojta was gevlucht, werd secretaris van het aktiekomiteit in
Parijs, terwijl zijn broeder daar een pas kreeg om in Noord-Amerika propagandawerk
te gaan doen. Na 15 April 1917 volgde hij Prof. Denis op als redacteur van La Nation
Tchèque en was vóór de geboorte van den Tsjechischen staat reeds in feite gezant
en minister van buitenlandsche zaken te zamen.
In Engeland was de bekende kunstschilder Fr. Kopecky de eerste, die tegen de
Donaumonarchie ageerde. Bij het bericht der mobilisatie draalde hij niet en hij
ontraadde zijnen volksgenooten den terugkeer naar het vaderland. Op 5 Augustus
1914 kwam te Londen een Czech Comitee and Legion for British Service tot stand.
De Engelsche regeering liet de Tsjechen niet interneeren noch op hun goederen beslag
leggen. Zij volgde in dezen dezelfde politiek als de Fransche. Vele Tsjechen staken
naar Frankrijk over om dienst te nemen in het legioen, dat de genaturaliseerde Slovak
Sjtefánik voornemens was in te richten. De Britten zagen niet zoo dadelijk in als de
Franschen het belang der Tsjechische opstanding voor de Entente; zij kenden veel
minder de Oostenrijksche toestanden en de kracht van het Tsjechisch
nationaliteitsbegrip. Masaryk nam de taak op zich publiek en staatslieden in te wijden.
Hij vond bij den bestuurder der afdeeling voor buitenlandsche politiek van The Times
gehoor,
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bij Wickham Steed, die vóór den oorlog een boek over de Habsburgsche monarchie
had geschreven. Op 2 Maart 1915 drukte het groote Engelsch blad het manifest, dat
na het congres der Tsjechische kolonies te Parijs op 16 Februari 1915 was opgesteld
en dat zeer Russischgezind was. Na het vertrek van Kopecky naar Parijs en van Parijs
naar Amerika was Masaryk de bedrijvigste vertegenwoordiger der
onafhankelijkheidsgedachte aan gene zijde van het Kanaal. Hij kwam ook in Holland,
waar hij Seton-Watson, reeds vóór den oorlog den vriend van Slovaken en
Joegoslaven, ontmoette. Masaryk las in Londen over de zelfstandigheid der kleine
nationaliteiten en doceerde aan de Londensche universiteit, waar hij aan 't hoofd van
het pas ingericht Slavisch Instituut werd gesteld. Zijn betoogen in New Europe over
de noodzakelijkheid Oostenrijk-Hongarije niet alleen te verzwakken, maar volkomen
te vernietigen vonden ten slotte gehoor bij de Engelsche regeering. In 1917 ging de
toekomstige voorzitter der Tsjechoslovaksche republiek naar Rusland en over Siberië
naar Amerika.
In het half-neutrale Amerika, waarop de Habsburgsche diplomatie geen drukking
kon uitoefenen zooals op den Zwitsersche buurstaat, ontmoette de Tsjechische
propaganda vele moeilijkheden bij gebrek aan belangstelling voor de daar schier
onbekende Tsjechische beweging. Hoe kon de doorsneê-Noord-Amerikaan, die in
zijn staatkroes zooveel millioenen Germanen, Romanen en Slaven versmolt, iets
voelen voor het streven van een klein volk zonder scherp afgelijnde grenzen naar
afscheiding van een ouden afgeronden staat, die een machtige ekonomische en
aardrijkskundige eenheid vormde, of voor de vervanging van een wereldtaal als het
Duitsch door een buiten hare enge grenzen onbekende taal, welke in de eerste helft
der negentiende eeuw kultureel nagenoeg waardeloos was.
Kort na het uitbreken van den oorlog werd te New-York een komiteit voor de
zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van Bohemen samengesteld en ook in Chicago
waar 153.000 uitgewekenen woonden. Daar was de propaganda zeer druk, doch in
verhouding tot het groot aantal in Noord-Amerika gevestigde Tsjecho-Slovaken een statistiek van 1917 spreekt van 1.500.000 in Europa geboren stamgenooten - was
de invloed van al hun vereenigingen gering. Meer eenheid in de werking bracht het
congres van Cleveland, waarop een Bohemiaan national Alliance (Tsjesky národni
zdruzjeni v Americe) werd gesticht. Dadelijk werd door het verbond Poincaré's en
Wilson's hulp ingeroepen om Tsjechië te bevrijden. In Pittsburg, waar de Slovaken
bijzonder werkzaam waren en zij een Slovenska liga v Pitsburgu hadden, werd een
overeenkomst tusschen hen en de Tsjechen gesloten, waarbij de eersten verklaarden
bereid te
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wezen in eenzelfden staatsverband te treden, onder beding dat hun autonomie zou
worden erkend(17).
De Amerikaansche Tsjechoslovaken waren vanzelfsprekend republikeinsch; zij
voelden niets voor den Tsaar, maar veel voor de Serviërs, verzamelden geld voor
het bedreigde Servië en zonden een ambulantie daarheen. Voor hun nationale
doeleinden hadden zij in het voorjaar 1916 niet minder dan 900.000 dollars
bijeengekregen. Na de aankomst van Masaryk ging het nog beter en vooral in 1918
stroomden de giften voor de onafhankelijkheidsbeweging toe. Na de oorlogsverklaring
van Wilson traden 40.000 vrijwilligers in het Amerikaansch leger. Vroeger hadden
velen bij de Canadeezen dienst genomen. Alle slagvelden van Europa werden met
Tsjechisch bloed gedrenkt om de macht der Middenrijken te breken.
De Amerikaansche staatslieden bleken weinig ontvankelijk voor de Tsjechische
propaganda, vooraleer Masaryk door zijn groote overredingsgave President Wilson
tot zijn meening overhaalde. Nadat de arbiter mundi partij had gekozen, was de
verwezenlijking der Tsjechische nationale gedachte verzekerd, omdat het een
Amerikaansch belang werd. De Tsjechen behoorden voortaan tot de uitverkorenen,
die het zelfbeschikkingsrecht mochten inroepen, want zij waren door de overwinnaars
als een bevriende natie erkend.
Aanvankelijk had in Italië de Tsjechische beweging weinig vrienden, aangezien
de vijandschap tegenover de Joegoslaven een hinderpaal voor een oprechte
verstandhouding met de andere Slavische volkeren was. De Italianen begeerden veel
meer Slavisch dan Duitsch gebied en voelden derhalve niet bijster veel voor de tot
werkelijkheid brengen der Slavische idealen, welke met hun eigen imperialistische
oogmerken aan de Adria onvereenigbaar zijn. Het is begrijpelijk dat het Vatikaan
levendige Habsburgsche sympathieën had: het voortbestaan der Donaumonarchie
was een kerkelijk belang. Ook voor de behoudsgezinden was al wat Oostenrijksch
was niet uit den booze. Stilaan kwam er een zwenking in de openbare meening en
in het ministerie. De tegenspoed van het leger, de toeloop van Tsjechische
vrijwilligers, van welke 40.000 in het kamp van Padula in September 1917 bijeen
waren, het vormen van een Tsjechisch legioen onder de leiding van Luit. Logaj, de
noodwendigheid van goede betrekkingen met den toekomstigen staat, die het
achterland van het te veroveren Triëst kon worden, het congres der in de
Donaumonarchie verdrukte nationaliteiten te Rome op 8 April 1918 waren de etapen
der uit nood geboren nieuwe Tsjechische politiek van het hulpbehoevende Italië.

(17) De taal van het bestuur, de school en het openbaar leven moest het Slovaksch zijn. Sjtefánik,
de radikaalste voorstander van de volkomen eenheid van Tsjechen en Slovaken, was een
hevige bestrijder van dit vergelijk, dat trouwens niet nageleefd werd.
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In Servië waren in den beginne de Tsjechen niet talrijk genoeg om sterke hulpbenden
te vormen. Door overloopers en krijgsgevangenen nam hun aantal spoedig toe. In
November 1916 streden meer dan 4.000 krijgsgevangen Tsjechen in de Servische
gelederen. Doch de Oostenrijksche bezetting doofde weldra een centrum van
propaganda, dat voor groote ontwikkeling niet gunstig was gelegen. In den
wereldoorlog hebben de Tsjecho-Slovaken aan Servië en Italië meer diensten bewezen
dan hun wederkeerig werden betoond. Bij de Serviërs was het onmacht; bij de
Italianen nuchter overleg.
Uit hoofde van de ethnische samenstelling van Rusland en van zijn aardrijkskundige
ligging moesten de daar vertoevende Tsjecho-Slovaken zich onder vrienden voelen
en dadelijk werkelijke bewijzen van hun Slavische broederschap geven. Sedert vijftig
jaar was de bevrijding der Donau- en Balkanslaven met de verovering van
Konstantinopel en de bezetting der Zeestraten de voornaamste drijfveer der
buitenlandsche politiek van de tsaren en van hun raadgevers. De Russen wisten
hoezeer Tsjechen en Joegoslaven de oogen naar Moskou richtten, waar sedert 1910
het Slavisch Genootschap aanhoudend arbeidde aan de versterking van de banden,
die alle Slavische stammen ideëel vereenigen. In 1913 verscheen het eerste nummer
van het tijdschrift Novoje Zveno, dat een innige verstandhouding tusschen Tsjechen
en Russen nastreefde. Kramárzj en Klofátsj waren vaste medewerkers en hun namen
bleven op de eerste bladzijde staan, nadat de moord op den Aartshertog en op zijn
gemalin als een afweerdaad was verschoond.
De Tsaar ontving op 7 Augustus 1914 de afgevaardigden der in zijn rijk
verblijvende Tsjechen o.w. A. Tucek en S. Konitsjek-Horsky, die hem de
aanhankelijkheid van het Tsjechische volk betuigden. Zij voelden zich genoopt hun
gevoelens en hun voornemens met panrussische kleuren te versieren. Kort na het
verhoor door den Tsaar verleend reisde Konitsjek naar Parijs en hij werd in Frankrijk,
zooals hierboven is gezegd, de leider der anti-republikeinsche Tsjechen, die
L'Indépendance Tchèque uitgaven. Het geschil tusschen monarchale en
republikeinsche Tsjechen, dat hen op het congres van hunne kolonies te Parijs (28
Jan.-5 Febr. 1915) zoozeer verdeelde en dat hun positie tegenover de Fransche
regeering verzwakte, werd door Masaryk bijgelegd. In het Tsarenrijk moesten de
voorstanders van een demokratischen Tsjechischen staat zwijgen. De centralisatie
der Tsjechische propaganda in Parijs boesemde wantrouwen in, sedert de
demokratische richting de sterkste was gebleken. Voor de Russische overheid was
het manifest van Grootvorst Nikolaas weinig meer dan een lokmiddel om de Slaven
der Donaumonarchie te winnen.
Het congres, dat het verbond der Tsjechoslovaksche vereenigingen (Svar
Tsjesko-Slovanskych spolkù) in Maart 1915 te
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Moskou belegde, besliste dat tot hoofd van den nieuwen staat een koning moest
gekozen worden en dat aan de keus van dezen Slavischen vorst heel de Slavische
wereld en voornamelijk Rusland moest deelnemen. Op het feestmaal, dat het congres
sloot, verzetten zich de Russen Aristov en Savelov tegen de oprichting van een
onafhankelijken Tsjechoslovakschen staat. Indien de Tsjechen met Rusland niet
wilden vereenigd worden, moesten zij alleen voor hun onafhankelijkheid vechten.
Ook Groot-Servië moest bij Rusland ingelijfd. Aristov meende, dat Rusland geen
voordeel had bij de oprichting van gansch zelfstandige Slavische staten. Zoo moest
het verbond der Tsjechische vereenigingen vaak een politiek steunen, welke niets
minder beoogde dan een min of meer bedekte naasting door Rusland.
Te Moskou, Petrograd en Kiëv hielden zich Tsjechische kringen onledig met het
werven van manschappen voor het Husietisch legioen (Husická druzjina), dat naast
de Russische regimenten tegen hun staatsgenooten tot het einde toe vocht. Het eerste
Tsjechisch bataljon werd in Augustus 1914 te Kiëv gevormd en het werd naar Galicië
gezonden. Dank zij het initiatief van Generaal Dietrichs, onderchef van den staf van
Generaal Brusilov, werden in 1916 maatregelen getroffen om het overloopen van
Tsjechische en andere Slavische soldaten der Donaumonarchie zonder veel bezwaren
mogelijk te maken. Krijgsgevangenen en overloopers versterkten lang vóór dien tijd
het legioen, dat gaandeweg tot een leger aangroeide en dat, zooals is vermeld, bij
Zborow in Juli 1917 den strijd ten voordeele der Russen besliste. De Oostenrijksche
19e voetvolk-divisie (35e en 75e regimenten), gaf zich daar grootendeels aan den
vijand over. Hier deed zich weer de omstandigheid gelden, dat slechts een derde van
de Oostenrijksche legermacht Duitsch was.
Trouwhartiger bondgenooten dan deze Tsjechen had Rusland niet. Zij gaven
kosteloos en vrijwijllig hun bloed, terwijl het groot Parijsch dagblad Le Temps nog
in 1917 honderdvijftig duizend frank van de Russische regeering eischte om haar
politiek te steunen. De Tsjechische legioensoldaten voelden weldra zoo Russisch,
dat velen hun Roomsch geloof afzwoeren om tot de Russische kerk over te gaan.
B.v. op den naamdag van den Tsaar (6/19 December 1916) namen 14 officieren en
1370 soldaten de orthodoxie aan. Bij het uitbreken der Russische omwenteling was
de meerderheid niet meer monarchaal en zij begroette met vreugde den val van den
Tsaar, vertrouwend, dat een burgerlijke regeering geen raad met de kroon van den
H. Wenzel zou weten. De omverwerping van het ministerie Kerenski was een groote
teleurstelling en de vrede van Brest-Litovsk ontstemde de Tsjechen in de hoogste
mate, want zij waren niet vechtensmoe zooals hun Russische stamverwanten, omdat
hun ideaal hun gansch wezen bezielde.
Groot was de journalistieke bedrijvigheid van Bogdan
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Pavlu, gewezen redacteur van de Národni Listy, die met zijn legerafdeeling in Galicië
was overgeloopen. Te Kiëv werd in 1914 het eerste Tsjechisch blad opgericht (Tsjecho
slovan); een ander onder de leiding van Pavlu kwam in Juli 1915 te Petrograd uit
(Tsjechoslovak). Een derde met den kenschetsenden naam Tsjesko ruskoje jedinenie
(Tsjecho-russische eenheid) liet zijn eerste nummer in Juli 1915 te Kiëv van de pers
komen. Behalve het verplicht panrussisch tintje was de strekking van deze bladen
nagenoeg dezelfde als die van La Nation Tchèque: Het door Tsjechen bewoond
gebied was niet groot genoeg voor den Tsjechischen staat. Bij de landen der
Wenzelkroon (Bohemen, Moravië en Silezië) moest Slovakije komen en ook de
Lausitz. Alzoo zouden meer dan zeven millioen Duitschers Tsjechische onderdanen
zijn geworden. Voor hen geen zelfbeschikkingsrecht, aangezien dezen, naar de
Tsjechische opvatting, van kolonisten afstammen of verduitschte Slaven zijn. Een
zelfbewust volk als het Tsjechische weigert in de inkrimping van zijn vroeger
taalgebied - van wat het althans als zijn vroeger taalgebied beschouwd - te berusten.
Dit doen alleen Noord- en Zuid-Nederlanders. De Slavische volkeren, ook de kleinste
stammen, voelen groot zooals de Romanen. Het hypernationalisme, dat wij
verafschuwen, zit hen in het bloed en imperialistische bevliegingen hebben zij allen.
Zij zijn te zeer bewust van de grootheid van het Slavendom en van zijn roeping om
gedwee het hoofd in den schoot te leggen, wanneer historische gebeurtenissen hun
zelfstandigheid hebben vernietigd of volkstakken van den hoofdstam hebben afgerukt.
Het gevoel van saamhoorigheid, dat de meest uiteengevallen Slavische stammen
kenmerkt, is misschien de overwegendste factor in de hedendaagsche geschiedenis
geweest. Heel de Slavische wereld stond achter Servië tegenover de Habsburgers,
wier erfgenaam was vermoord. Griekenland vond geen enkel bondgenoot, toen de
Italiaansche vloot - ondanks het handvest van den Statenbond - Korfoe beschoot en
bezette. Het philhellenisme bleek een zwakke klank zonder weergalm te wezen,
terwijl het Slavisch stambewustzijn Europa in brand stak(18).
Aanhalingen uit de in Rusland gedrukte kranten zouden slechts met andere woorden
en kleine bijzonderheden herhalen wat bereids in de hoofdtrekken is geschetst. Echter
den ondervoorzitter van den Nationalen Raad J. Dürich, die monarchaal was, reisde
naar Rusland; anderen als M.R. Sjtefánik om in voeling met de Tsjechische
krijgsgevangenen te komen en om van de Tsaristische regeering te verkrijgen, dat
zij hen naar Frankrijk zou zenden (Juli 1916). Het is begrijpelijk, dat de militaire
overheid die beproefde soldaten noodig had en over te weinig vervoermiddelen
beschikte, hier niet in toestemde. Intus-

(18) Hierbij verwijs ik naar Vers la Vérité, 1e jaarg., nrs 3 en 4.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

302
schen organiseerde Sjtefánik de Husietische legioenen op een steviger grondslag.
Masaryk kwam eerst later aan. Hij kon geen persona grata bij den Tsaar wezen, hij
die pas vóór den oorlog, in zijn standaardwerk over Rusland(19), Nikolaas II als een
dwingeland en een huichelaar had geteekend. In 1917 verkregen de Tsjechen het
vrije woonrecht en werden eindelijk als leden van een bevriende natie beschouwd.
Deze bevoorrechte positie was kort van duur, doordat zij zich niet bij het bolsjevisme
aansloten en zijn opkomst betreurden.
Na het uitbreken van de maximalistische omwenteling verklaarde Masaryk, dat
de legioenen deel van het Tsjechisch leger in Frankrijk maakten en dat zij naar het
westelijk front moesten gaan. Zij weigerden zich door de kommunisten te laten
ontwapenen. Een deel trok einde 1917 naar Archangelsk en de bondgenooten zonden
schepen om de Tsjechen naar Frankrijk te brengen en dezen hadden nog eenigermate
deel aan de overwinning der Entente-legers. Het ander deel trok naar Siberië, nadat
op 26 Maart 1918 te Penza een vergelijk met den Sovjet was gesloten, waardoor zij
hunne wapenen mochten behouden. De legioenen, een vijftig duizend man, geleid
door Sjtefánik, die tot Franschen generaal was bevorderd, trachten in den beginne
neutraal te blijven tusschen de bolsjevisten en hun tegenstanders, doch moesten af
en toe vechten om zich een weg tot Vladivostok te banen. Zij namen deze stad in en
in Augustus 1918 was bijna gansch Siberië in de handen der Tsjechen. Volgens de
bolsjevisten zouden zij op hun doortocht vele gruwelen hebben bedreven. De reactie
verwijt hun gansch ten onrechte Koltsjak, volgens onwraakbare getuigen den meest
gehaten man in Siberië, aan de bolsjevisten te hebben overgeleverd. Op 28 October
1918 vernam het Tsjechisch leger in het Verre Oosten de uitroeping der
Tsjechoslovaksche republiek en tevens de benoeming van zijn aanvoerder tot minister
van oorlog.
Dat Masaryk, Benesj en Sjtefánik een helder inzicht in de politieke verhoudingen
en mogelijkheden hadden, toen zij Parijs en niet Petrograd tot middelpunt der
Tsjechische werking tegen Oostenrijk-Hongarije kozen, behoeft geen nadere
toelichting. Parijs, als centrum van den verdelgingsoorlog tegen de Middenrijken,
was de aangewezen plaats om langs diplomatischen weg de noodzakelijkheid van
een Tsjechischen staat door alle bondgenooten te doen aanvaarden. In Parijs konden
de vredespogingen, die de Donaumonarchie zouden gehandhaafd hebben, het
doelmatigste bestreden worden. Volgens Benesj vindt men in het antwoord der
Entente aan Wilson de duidelijkste sporen van het Tsjechisch verzet tegen een voor
Tsjechië voorbarigen vrede. Op 20 April 1918 was de Fransche eerste minister
Clemenceau het

(19) Zur Russischen Geschichts- und Religionsphilosophie, Jena, 1913.
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met Masaryk volkomen eens geworden over de grondslagen van den nieuwen staat.
De Národni rada kreeg een leening van Frankrijk. Na den brief van den minister van
buitenlandsche zaken S. Pichon aan den secretaris van de Národni rada E. Benesj
was, ofschoon de beslissing op het slagveld nog moest vallen, de onafhankelijkheid
van Tsjecho-Slovakije iets meer dan een droombeeld (29 Juni 1918). Den volgende
dag overhandigde de voorzitter der Republiek Poincaré het vaandel aan het 21e
bataljon jagers van het Tsjechisch leger in Frankrijk, waarvan de inrichting bij besluit
van 16 December 1917 was goedgekeurd. Sedert Mei was Balfour gansch voor de
zaak gewonnen en Groot-Brittannië erkende op 9 Augustus de Tsjechen als
oorlogvoerende bondgenooten. Op 2 September namen de Vereenigde Staten een
overeenkomstig besluit en op 9 September Japan. Italië wachtte tot den 30n October.
De Národni rada van Parijs stelde zich op 26 September tot voorloopige regeering
aan, liet op 14 October den bondgenooten weten, dat hij voortaan de leiding der
politieke aangelegenheden der Tsjechische en Slovaksche landen op zich nam en
riep op 18 October de onafhankelijkheid der natie uit. De Národni rada, met Kramárzj
als voorzitter, Klofátsj en Sjvehla als ondervoorzitters en Soukup als secretaris, die
in Augustus 1918 te Praag definitief was aangesteld, vergaderde op 19 October om
het volk het besluit der voorloopige regeering aan te kondigen.
De Donaumonarchie viel als een kaartenhuisje uiteen, toen het antwoord van
Wilson op 20 October de laatste illusiën van keizer Karel in rook had doen opgaan.
Graaf Andrássy, minister van buitenlandsche zaken in het ministerie door den pacifist
Dr. H. Lammasch voorgezeten, zond op 28 October een nota, welke de opvatting
van President Wilson in zake het zelfbeschikkingsrecht der volkeren van de
Donaumonarchie aanvaardde.
Niets verzette zich meer tegen de wettelijkheid van het voorzitterschap van Prof.
Masaryk, den vogelvrij verklaarde; Dr. K. Kramárzj, de ter dood veroordeelde, werd
eerste minister der Tsjechoslovaksche Republiek, die te Praag op 28 October 1918
werd uitgeroepen. Slovaksche afgevaardigden kwamen den 30n October te
Turtsjiansky sv. Martin en verklaarden, ondanks de aanwezigheid van Magyaarsche
officieren en ambtenaars in de stad, dat het Slovaksche volk wenschte bij den
Tsjechischen staat ingelijfd te worden. Dit was het logisch gevolg der vergadering
van 1 Mei 1918 te Liptovj sv. Mikulásj, waar Dr. Sjrobár, die door de Magyaarsche
overheid toen werd ingerekend, de nationale eenheid van Tsjechen en Slovaken
plechtig had verkondigd.
Noch Pelcl, de historicus, die in 1790 twijfelde of er over vijftig jaar nog Tsjechen
zouden zijn, noch Dobrovsky, de grondlegger der Slavistiek, die in 1810 de
Tsjechische zaak verloren achtte, noch J. Jungmann, de vernieuwer van het Tsjechisch,
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die in 1828 schreef: ons is het droevig lot beschoren, getuigen te wezen van de
volkomen vernietiging onzer moedertaal, hebben de heerlijke toekomst van hun volk
vermoed, maar Polacky, die reeds in 1848 naar Rusland uitzag en zijn schoonzoon
Rieger, die in 1869 aan de Fransche regeering een memorandum zond, waarin er
spraak was van de hulp van het Tsjechische volk aan Frankrijk in geval van oorlog
met Duitschland.
Om zich los van Oostenrijk te maken hebben de Tsjechen geen schroomvalligheid
gekend. Leeken noch geestelijken - onder dezen, vooraan, de premonstratenser
Zahradnik, voelden zich door hun eed van trouw an den keizer gebonden. Zij zetten
hun vrijheid en hun leven op het spel om hun ideaal te bereiken, het ideaal van elk
volk, dat zijn kultureele zelfstandigheid wil behouden. Durf en offervaardigheid
straalden uit al hun daden. Zonder het verraad der Tsjechische regimenten zou
Maarschalk Potiorek geen tegenslag in Servië hebben gehad, zou Przemysl niet zijn
gevallen, zou Rusland reeds in 1915 zijn verslagen. Toen Roemenië overrompeld
lag, toen de bolsjevisten den strijd opgaven, bleven de Tsjechen pal en zij sarden
nog meer dan vroeger de Oostenrijksche regeering. Noch de Polen, noch de Roetenen,
noch de Slovenen, noch de Kroaten, noch de Roemeensche noch de Italiaansche
onderdanen van keizer Karel hebben in de eerste plaats de Donaumonarchie ten val
gebracht, maar de Tsjechen. Grillparzer was een ziener, toen hij in het midden der
vorige eeuw schreef, dat het voor Oostenrijk een ongeluk was Tsjechen als onderdanen
te hebben. Doch de schuld lag bij de Habsburgers en niet bij de Tsjechen, maar dit
zegt de schrijver van Ottokar niet(20).
Dr. G. Schamelhout.

(20) Men spreke in de Slavische woorden c als ts uit en u als oe; de letterteekens c, e, r, s en z
met diakritische teekens zijn in den tekst vervangen door tsj of tzj, ië, rzj, sj en zj; het scherp
toonteeken ontbreekt op de klinkers i, u en y en in de Poolsche namen op den medeklinker
n. Het streepje door de l b.v. in Radziwill is eveneens weggelaten.
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Kronieken
Nederlandsche letterkunde.
De Gezelle-herdenking.
HET is reeds vijf en twintig jaar geleden dat hij gestorven is. Het zal weldra honderd
jaar geleden zijn, dat hij geboren werd hier te Brugge. Er komt afstand tusschen ons
en dezen dichter, die ons zoo nabij scheen. Maar wij mogen niet vergeten dat wij
hem pas na zijn dood hebben leeren kennen.
Deze stad is vol van zijn obscuur leven en nu hij groot en grootsch uitrees boven
zijn volk krijgt het minste zijn waarde.
Het geboortehuis staat aan den ‘Rolle weg’ bij de vesten der stad, waar een
gedenksteen ons herinnert aan den 1 Mei 1830. Daar werkte vader Jan Piet Gezelle
als tuinman in den moes- en fruithof der grafelijke familie van de Walle. Daar kwam
de koets van baron van Zuylen van Nyevelt met twee witte paarden bespannen het
nieuwgeboren kindje afhalen om het ten doop te voeren, waar het van zijn peter, den
Baron, den naam van Guido kreeg. In dien tuin heeft Gezelle als kind gespeeld, kwam
hij later de vacantie-dagen doorbrengen met zijn Engelsche kostgangers uit het Klein
Seminarie van Roeselare. Op de vesten daar verder en rondom de oude stad groeien
nog de boomen, die vader Gezelle er heeft geplant, als boomkweeker in stadsdienst.
Daar zijn nog de molens, die de dichter mijmerend heeft bekeken van uit het venster
zijner studiekamer.
In de stad ligt het strenge Seminarie-gebouw waar hij na zijn Roeselaarschen
studententijd, zijn theologische studies volbracht. Daar is nog het gebouw waar het
Engelsch Seminarie gevestigd was, waar Guido Gezelle vice-rector werd, toen zijne
zoogenaamde revolutionnaire lessen te Roeselare hem daar onduldbaar hadden
gemaakt voor de overheid. Hij kwam er in druk verkeer met de Engelsche katholieke
wereld, met figuren als Newman en Wiseman, die uit het Brugsche huis hunne
zendelingen en priesters trokken.
Ginder over de gracht met de witte zwanen, die er te drijven liggen op het donkere
water, ziet ge den toren van St. Walburga-kerk, waar hij lang onder-pastoor was. Het
was de droeve tijd van den dichter. Hij had een manier van met menschen om te
gaan, die buiten de gewone opvattingen viel en ergernis verwekte. Hij had daarbijj
niet den minsten zin voor werkelijkheid. Die ontging hem geheel. Zijn huishoudster
bedroog hem, maakte voor duizenden schulden in de stad. Gezelle's toestand werd
sociaal onhoudbaar. ‘Hij reed op de tong’, zooals de menschen in Vlaanderen zeggen.
Al het goed, dat hij gedaan had tijdens de choleraplaag van 1865, werd vergeten. Hij
moest een tijdje uit den Brugschen omgang verdwijnen en werd naar Kortrijk
gezonden.
Maar hij kwam terug. Daar is het Engelsche-Damen-klooster waar
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hij geestelijk bestuurder werd en korten tijd na zijn aanstelling in 1899 stierf. Wij
kennen allen dat portret van Gezelle, waar hij staat in de zon van dien kloostertuin
met half toegeloken oogen. 't Is van af een boom uit dien tuin, dat de merel floot toen
Gezelle aan 't sterven was en hij tot zijn neef Caesar zei: ‘Ik hoorde toch zoo gaarne
de vogeltjes schuifelen’.
Brugge is in de vijf en twintig jaar die ons van die dood scheiden wel wat veranderd
en Vlaanderen ook. Terwijl ik op bedevaart wandel door de oude stad, moet ik dit
al bedenken. Het is avond en de zon is aan het dalen. Op al die oude torens, naar het
Westen gericht, legt zij een gouden schijn naast een donkeren schaduwkant. De kroon
van het Belfort is nog van goud, wanneer de sombere muren, als van oud brons, reeds
in het duister staan. Ik zie de zon nog rusten even op St. Salvator en de Lieve
Vrouwetoren. Het gothische stadhuis met de vele beelden en de Bloed-kapelle zinken
reeds weg in het schemeruur, maar het griffie-gebouw daarnaast krijgt al het goud
van zijn guirlanden nog een oogenblik verlicht. Het wordt een juweel en de gulden
schalen der Justitia op den geveltop hangen aan fijne gouden draden uit hare
opgeheven hand. Daar achter rijst een reusachtig wolkgevaarte, rose en geel, op het
blauwe van de lucht.
Wat weten die Engelsche vrouwen met haar cavaliers die in en uit de donkere
portalen komen van de kerken, wat weten al die vreemde toeristen die in kleurige
zomerkleeren kuieren langs de Steenstraat, wat weten de Bruggelingen zelf nog van
den dichter die hier wordt herdacht? Het leven gaat zijn gang. Brugge is de stad der
liefde. Hier worden droomrijke avonturen beleefd. Ik zag een vrouw heel in 't wit,
slank en fijn, met wijd-uitstaande kortgeknipte vlas-blonde krulharen onderuit den
witten helm van haar zomerhoedje. Zij was schoon als een aartsengel en zij was ook
heilig voor den jongen Engelschman die naast haar liep. Wat komen al die verliefde
paren zoeken tusschen die oude steenen? Is de nieuwe tijd niet mooi genoeg voor
hun heerlijk avontuur en moeten zij de groote kerk, die deze stad is, als een schrijn
weten rond hun harts-mysterie en hun geluk?
In het Gouvernements-gebouw op de groote markt is de herinneringstentoonstelling
te zien. Men kan er zich het leven van den dichter weer indenken en nagaan hoe zijn
werk ontstond. Hier zijn de foto's der huizen waar hij woonde te Brugge en te Kortrijk,
de Broeltorens, die hij bedichtte, het Engelsch klooster waar hij stierf.
Men ziet er de ruw-houten tafel op schragen waaraan hij werkte, den zwart lederen
zetel waarin hij zat. Op tafel staat zijn inktpot in het zandbakje met de pen die hij
gebruikt heeft, het kleine boekenrekje met de oude boeken, die hij ter onderzoek naar
oude taalvormen bij de hand had. Daar liggen ook het afgietsel van de oude
doorrimpelde hand, die de laatste verzen schreef en het masker, dat Juul Lagae nam
van het gelaat van den doode. Aan den wand achter de tafel is het Lieve
Vrouwen-beeldje in een kastje zooals het boven de deur van zijn studievertrek hing.
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Op de tafels in de twee zalen, die door deze tentoonstelling worden ingenomen, ziet
men de vele herinneringen aan zijn huiskring en zijn vrienden. Het huisje van zijn
moeder, waarover een gedicht in de Laatste Verzen, en dat door Gustaf van de
Woestyne werd geteekend:
Scheef is de poorte
van oudheid geweken
zaalrugde 't dak en de schure
overal......

Een heele lang verleden tijd komt weer op bij de beeltenissen van Hugo en Gustaf
Verriest, Karel de Gheldere, Eug. van Oye, Mgr. Faict, den vroegeren bisschop van
Brugge, die Gezelle niet begreep.
Verder liggen handschriften van gedichten. Er is er een ingelijst in een simpel
lijstje door een bewonderaar. Er zijn honderden ‘fiches’, waarop hij zelf of Jufw.
van de Wiele of anderen, die hem hielpen, woorden of spreuken aanteekenden, die
hij in oude boeken had gevonden. Want hij had eigenlijk geen bibliotheek, hij had
slechts wat oude boeken waarin hij speurde naar de vroegste vormen der taal waarmee
hij zijn Loquela voedde en de Bo hielp aan zijn ‘Westvlaamsch idioticon’.
Het is aandoenlijk ook te zien in welke armzalige uitgaven zijn eerste dichtwerken
het licht zagen: onooglijke brochuretjes op slecht krantenpapier, waar
‘Kerkhofbloemen’, ‘Gedichten, Gezangen en Gebeden’, ‘Dichtoefeningen’ op gedrukt
werden, armelijke weekblaadjes ‘'t Jaer 0’, ‘'t Jaer 30’, ‘Rond den Heerd’, waar hij
zijn proza aan afstond en die hij zelf bestuurde.
Wanneer men daarnaast onder het bronzen borstbeeld door Lagae, onder de vele
geschilderde portretten, de rijke, luxe-edities ziet liggen van de volledige werken,
zooals die door de Hollandsche uitgeverij bezorgd werden, de omvangrijke studies
en bloemlezingen, die ook in Nederland verschenen, dan is de tegenstelling groot en
dan gaat men ook met dankbaarheid bedenken, dat deze eenzame droomer moest
wachten tot de gezaghebbende stemmen van Willem Kloos, Verwey, Van Deyssel,
Reddingius, Frederik van Eeden, Carel Scharten weerklonken om dit genie van den
Groot-Nederlandschen geest in zijn waar licht te stellen.
Daarbuiten in het warme licht der Groote markt slenteren weer de vreemde
toeristen, rijden de auto's voorbij op weg naar de kust, klinkt het muziek uit den
stadskiosk en zingt de beiaard zijn oud liedje van alle uren. Dichters zijn maar vrome
herinneringen voor enkele uitverkorenen, zij blijven in de eenzaamheid die hun leven
was.
*

**

Ik ben nog eens gaan kijken in de Memling-kamer van het St. Jans' Hospitaal, naar
het mystiek huwelijk van St. Catharina. Iets pijnlijk en zoet tevens komt over u bij
het beschouwen van die rustige verdroomde
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prinsesjes, die heilige vrouwen zijn, van die passielooze mannen die profeten en
apostelen zijn. Zij blijven onbewogen bij het gezicht der apocalyptische
verschrikkingen. De wonderen in de lucht en op de aarde, die eilanden in vuur zijn
als bloemen die opengaan in het blauwe van water en hemel. Het bloed van den
onthoofden Dooper ontsproeit als een roode bron die eeuwig zal blijven loopen over
het groene gras en de bloemen. De dood is het leven en het hoogste leven is de
geestelijke bespiegeling. De prinsesjes zien niet op uit hare getijdenboeken. Maria
op haar troon kan niet ophouden van lezen en Johannes op Patmos schrijft van de
wonderen die hij ziet een mooi gedicht in het boek dat hij openhoudt op zijne knieën.
Maar die verstorven, van alles onthechte wezens zijn modieus gekleed in damast, in
goudlaken, in fluweel en bont, rood, purper, geel, groen, blauw. Het is alsof
slavinnetjes al de plooitjes mooi hebben geschikt wanneer zij zijn gaan zitten voor
den troon. Men denkt op een weelderijk geraffineerd leven. Iets dubbelzinnigs komt
uit die vrome figuren. Het zijn misschien toch wezens die leefden het leven van deze
aarde, zij zijn niet heelemaal verstorven. Het raadselachtige, het onverklaarde dat is
het pijnlijk-zoete van deze beschouwing.
Ik ben nadien de Lieve Vrouwe Kerk, daarover, binnengetreden en ik zat voor het
altaar in den verlaten zijbeuk, waar de Madonna van Michel Angelo staat, die zoete
vrouw, eenig in het werk van dezen kunstenaar-athleet, die als voor Brugge bestemd
was, die hier als een wonderschoone parel is komen aangespoeld. In het koor,
onzichtbaar voor mij, was het Lof aan gang. Plots ging van het marmeren oxaal met
het hooge orgel in het midden der kerk een mannenstem omhoog als een
traag-klimmende pijl van vuur. Het was of met die stem een gepijnigde ziel het
lichaam wilde ontvluchten in een al vergetende verrukking. Zij was zoet als honing
en zalvend als olie. Het pijnlijk-zoete trof mij weer. De vergeestelijkte zinnelijkheid,
de aarde die hemel wil worden.
Wanneer ik daarna in het St. Lodewijkscollege op den feestavond de
Gezelle-liederen hoorde zingen, erkende ik dezelfde stem, de gewijde, de zalvende.
Het was niet dezelfde man die zong, maar het was de stem van honing en olie als uit
gekneusde, bange zielediepten. Het pijnlijk-zoete! De stem van Brugge misschien?
De zang van Memling en van den cantor in de kerk, de zang, vast ook, van Gezelle.
Geen wereldberoemd virtuoos zou die woorden van Gezelle beter, voor mij, hebben
kunnen zingen. Ik ontdekte plots hoe die dichter ook met heel zijn wezen van Brugge
is:
O wierook graan
geronnen traan
van ceder en van lorkenstammen.

Die jonge man zong dat als een psalm en ook dat ander gedicht, 't Pardoent, waar
de beeklok luidt over de aarde en heel de natuur een wijdsche kerk wordt en dan
klonk daar weer:
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De Vlaamsche tale is wonderzoet
voor die haar geen geweld en doet

zacht en stil als een gebed en met een diepte van liefde voor het levende Woord der
menschen waaronder de dichter woonde op deze aarde.
Heel het werk van Guido Gezelle blijkt ook te zijn als dat van Memling:
vergeestelijkte zinnelijkheid. Hij kon van deze aarde niet los, het minste kruidje, het
nederigste bloempje hield hem vast, hij beminde alle wezens, maar wilde steeds naar
boven, naar een hooger land, ‘op den berg, waar God alleen bad’.
Bij Gezelle is de oplossing zuiver, bij Memling blijft ze troebel, raadselachtig.
Zoo wil het mij voorkomen. De stad Brugge ook heeft het dubbelzinnige bewaard.
Zij is sataniek, zei J.K. Huysmans. Zoo heeft ook Georges Rodenbach ze gevoeld.
Zij was de aandrift tot den moord in Bruges la Morte. Maar zij is heilig tevens en
geen stad toch kan beter en passender den grooten Gezelle herdenken.
Er was iets plechtigs van ochtend in en bij de Ste-Walburgakerk, waar een lijkdienst
zou worden gecelebreerd. De beste roomsche herdenking van een doode dat is een
mis voor zijn zielelafenis. Dat brengt den herdachte zooveel nader tot de levenden,
zij kunnen hem nog helpen: zijn ziel is wellicht nog in nood. De ziel van Guido
Gezelle! Waar beter dan hier in deze kerk kon men ze als het ware aanvoelen. Hier
toch heeft hij zoo langen tijd zijn dagelijksch werk van kapelaan vervuld. Over dit
pleintje ging hij elken ochtend. Over die trappen van dien barokken gevel, - met de
corinthische zuilen, de zware kroonlijsten, het fronton en de bronzen kandelabers, trad hij dagelijks die ruime witte heldere kerk binnen, met de pralerige marmeren
altaren en de vele barokke schilderijen. In een van die biechtstoelen heeft hij gezeten
en de belijdenissen van menschen aanhoord. ‘Hij beefde als een riet’, verhaalt zijn
zuster, ‘toen hij zijn eerste biecht ging hooren’. Dat was hier in deze kerk......
Het middenschip, de zijbeuken zijn vol volk. In het midden der kerk staat een met
rouwfloers omhangen katafalk, waarboven een wit koorhemd, een stool, een
priesterbaret. Het is alsof de groote doode nog aanwezig ware.
Na de mis trad van uit de sacristij, mijter op het hoofd, de bisschop van Brugge,
Mgr. Waffelaert, vooruit om de absouten te zingen. De hoogste hulde die de kerk
aan een doode kan bewijzen. De baar werd gezegend en bewierookt. Men kon van
de lippen van den kerkvoogd den naam Guido hooren, vermengd in de latijnsche
gebeden...
Het is avond nu. Op de groote markt branden de duizend kleurige lichtjes,
rood-blauw-geel, van de guirlanden die van mast tot mast om het wijdsche plein zijn
geslingerd. Er is concert op den ouden beiaard, en af en toe klinken van de hooge
tinnen de melancholische tonen van jachthorens. Het belfort is iets onwerkelijks
geworden, doorschijnend als van glas op het schalieblauwe van den nacht waar de
sterren vonken.
Jozef Muls.
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Een stormaanval.
OP een zeer extreme zijvleugel van de Vlaamse letterkunde is een schermutseling
aan gang, die om haar hoogkomiek niet mag worden voorbijgezien. Ik bedoel het
konflikt: van den Oevervan de Voorde. Het is zonderling dat een outsider als van
den Oever, die van het expressionism niets méér heeft dan de ongebonden vorm,
door de achterhoede van een vorig geslacht bij voorkeur als mikpunt wordt gekozen
en de volle vleet meppen krijgt.
Dat is geen open spel. Ik begrijp zeer wel de taktiek van die laat-negentigers.
Eerstens van uit hun standpunt is van den Oever een afvallige en het is zeer makkelik
hem vorige opvattingen onder de neus te wrijven met een presentkaartje waarop:
renegaat. Maar toch is het wonderbaar, dat van den Oever als stropop wordt gekozen
om op de brandstapel van Karel van de Woestyne's epigonen te worden geroosterd.
De strategie van deze polemisten is doorzichtig als glas. Niets is inderdaad zo lonend
en vraagt zo geringe inspanning als het doodverwen van een gegeven esthetiek door
de verwijzing naar haar excessen.
En uit de krijgskunde onthielden wij de omsingelingsmethode, die aanvangt het
front langs de vleugels op te rollen om achteraf de middenposten in te nemen.
In de stellingoorlog tussen ‘Van Nu en Straks’ en ‘Ruimte’ is het verweer van
90'ers zeer mak gebleken in open veld. Dat kon moeilik anders uit hoofde hunner
wankelbare schansen. In slagorde is de vijand afgedropen en kombineert ijverig een
plan om die nieuwlichters te nekken. De verkenners zijn met een verdwaalde krijger
in het hout slaags geraakt, en omdat zij voorlopig het vijandelik bolwerk niet konden
slopen, wordt voor deze overlaat, die, o gruwel, vroeger in hun rangen heeft gestaan,
een galg gericht.
Twee kenmerken voor die opstellen van van de Voorde: een mateloze kwade trouw
en een enorme verwaandheid in volle idioterij.
Voor hem zijn de jongste stromingen evenwel schakeringen naar volslagen
krankzinnigheid. En in dit verband is het oeuvre van van den Oever een acuut
verschijnsel van litteraire maanzucht.
De zorgzame dosering venijn die daarbij zijn opstel aan het adres van den auteur
der ‘Maanrijmen’ doordruipt, laten wij terzij. Het zou waarachtig onvoornaam zijn
in die richting terug te spuwen. Maar iets onthouden wij toch uit van de Voorde's
litteraire geloofsbrieven: de oppermacht van het verstand. En hij moet in dit opzicht
niet onbedeeld zijn, want aldoor gaat het (tekstueel) over ‘grote hersenen’.
Ik kan mij indenken dat een berging van al die schranderheid bij van de Voorde
stellig de grootste opslagplaats van zijn bovenkamer in beslag neemt, maar laat hij
indachtig zijn, hij die van den Oever, aan de hand van een physiologiese bewijsvoering
heeft afgemaakt, dat het volumen der hersenen, die troonzaal van de Rede, zich
verruimen mag tot daar, waar de physiologiese formule ‘waterhoofd’ nog niet
toepasselik wordt.
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Van de Voorde neemt het op, na eerst gepoogd te hebben ook burgerrecht te
verwerven in het ‘expressionisties’ korps, voor de rede als huisvriendin van de poëzie.
Eerst ja is er herrie over de kwestievrijvers, maar dat is een keukenkwestie, waar
de Rede het dominante woord hooghield. Immers de prosodie is geheiligd door de
‘traditie’.
Het hangt ervan af wat hier ‘traditie’ betekent.
In van de Voorde's beginselverklaring meen ik het een te pompeus woord waar
doodgewoon hoefde te staan ‘praktijk’. En zo ofschoon ik denkelik ook wel behoor
tot het heir van de geestelik ongeneesbaren, moet ik toch bekennen dat van de Voorde
hier uitermate bevattelik en beginselzuiver is.
‘Chassez le naturel, il revient au galop’ ‘De gewoonte is een tweede natuur’,
ziedaar reeds voldoende uitspraken om zijn opvatting spreekwoordelik te motiveren.
Hij zal dan evenwel ook gediend zijn met het epitheet ‘letterbeoefenaar’ dat we hem
aan de hand van zijn eigen betoog met de mildheid van heel ons hart toekennen.
Want volgens v.v. V. is een dichter de verklanker van de roepstemmen uit het
gemoed, die hij met afgemeten woord herhaalt. Buitengewoon diepzinnige opvatting
van Poësie. De rol daarbij gespeeld blijft uitsluitelik functioneel, en af en toe komt
de rede binnenkijken of alles gesmeerd loopt.
Op den duur verricht de huisvrouw haar werk zo nauwgezet machinaal, dat haar
vriendin af en toe door het sleutelgat gluurt om toch het waakzaam oog te houden.
Met dit primitieve voorbeeeld is heel van de Voorde's poëzie gekeneschetst: rethoriek
en routine.
Het kan ook moeilik anders. De stofkeus is daartoe immers te naïef afgeperkt: nu
eens teeder, smartelik, opgetogen, dan eens hartstochtelik en passievol. En daar is
reeds de gamma aangelegd waarover deze poëzie zich beweegt. Nu komt natuurlik
die dichtkunst nooit met een brekebeen van die kleine toonladder. Immers: oefening
baart kunst en de kunst onderwerpt zich aan ‘ontstane wetten’. Aldus is zij volkomen
bereikbaar na gebruiksaanwijzing. Dat gaat zo met ieder recept en a fortiori (ik
citeerde immers zijn tekst) ook met die ontboezemingen van den heer van de Voorde.
Waar blijft de spontaneïteit in het vers, meneer van de Voorde? De opstuwing uit
het zielediep, die opborrelt zonder haar monding te kennen maar die haar eigen
bedding uitgraaft met rythmenslag en deining. Als raskunst een bergstroom is die
vaak de sperring der rotsen uiteensplijt dan is de kunst van den heer van de Voorde
lacy zelfs geen ‘Fonteintje’ meer, maar een geregulariseerde waterleiding met de
dichter als kraanman.
Vanuit het ver gebied der verdwazing waarnaar die duisterlingen van modernen
door v.d. V. werden verbannen kan ik zijn bewering dat onze kunst naar wezen hem
niet onverwant is slechts begrijpen als hij in die ban van gekkernij mijn plaats inruilt.
Daar wordt inderdaad een erezetel voor hem gereserveerd.
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Waar moet het heen met deze zijne weeklacht: ‘Geen heil meer voor den artist, wiens
kunst nog fatale ernst durft te zijn. Dat was goed in den tijd dat men nog moest
kunnen denken en voelen... en schrijven om dichter te heeten’.
Anders gezegd, deze bekroning ‘cumlaude’ in het denken en voelen die .v d. V.
als een poëziediploma onder de arm houdt is inderdaad een bewijs dat kunst hem
fatale ernst is, als we daardoor verstaan kunst die fataal voor haar schepper verkeert.
Hier is dus het klinkklare bewijs geleverd dat voortaan voor het geval van den heer
v.d. V. niet weer mag gedefinieerd worden: ‘le ridicule tue’ maar ‘le sérieux tue’.
Trouwens het doet in hoge mate potsierlik aan, v.d. V. nog te horen orakelen als
een magister in de lyriek. De beheerders van het hoofdhuis ‘Van Nu en Straks’ zijn
overigens met hun reklaamagenten slecht bediend en als de zaak hun testamentair
wordt toegewezen dan gaat ze onherroepelik naar de bliksem.
V.d.V. mag zich inderdaad een dwangbuis aanschaffen indien hij tot het gild der
expressionisten wil toetreden, maar niet omdat hij midden lunatiekers zal terecht
komen, wel omdat bij vergelijking met zijn literaire goederen die vingerdik schimmel
dragen en de geaardheid der expressionisten, de poging van toenadering voor hem,
die would-be rationalist, een zeer ontoerekenbaar salto mortale betekent. Ik zal hem
geen psychiater aanbevelen. Dat ware een bespotting voor de wetenschap van die
gekkendokter.
Spijts v.d. V. zo graag voor een door God begenadigd schrijver wordt versleten
is zijn geesteshouding die van de platste prozaïek; wijl alles teruggebracht wordt tot
die éne norma: verstand. Meteen staan we volop in het positivism dat zijn algeheel
gebrek aan contemplatieve zin en intuitie bij de schouwing van het overaardse
doodgewoon ver: vangt door een ervaarbare ersatzwijsbegeerte, met het denkvermogen
als ‘ultima ratio rerum’. Doodgewoon omdat de empirie op de drempel van de
methaphysiek faalt legt zij pasklaar een beeld van het bovennatuurlike aan volgens
de gegevens die waarneming en redekundig onderzoek hebben aangebracht. Vandaar
redenering waar enkel geloof tot de zin der dingen kan inwijden, vandaar
experimenten waar openbaring het opperste leidslicht zou opsteken.
Meteen staan we op de tweesprong waar v.d. V. en van den Oever slaags geraakten.
Van de Voorde houdt het in 't aanschijn van het Godsmysterie zeer liberaal-bekrompen
bij het vrij onderzoek en wat hij over de kristenheid van v.d. Oever raaskalt is
eenvoudig weg plomp en zouteloos.
Ik ben de laatste om v.d. Oever's katholieke dichtkunst als nieuw import te
waarmerken, maar heus, uitdrukkingen als: ‘hij ontvangt van de Heer een stootje in
de buik’ zijn primo cartello van de koude grond en kunnen niet door de beugel.
Van den Oever werd naar de galg verwezen omdat zijn geval er een is van
neurastheniese hypertrophie en behekst somnambulisme.
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Deze uitspraak kan geneeskundig waar zijn, doch v.d. Voorde, de empirist, zal ze
stellig voorbarig noemen omdat de diagnose van op afstand werd uitgebracht, maar
in hoever zij verband houdt met een estheties richtsnoer is me niet heel duidelik.
Waar zou het heengaan moesten we voor ieder schrijver een buiten-estheties
criterium aanleggen? Zo bijv. de pennevruchten van van de Voorde beschouwen
binnen het kader der seksuaalpsychologie? Ze werden stellig als studeermateriaal
voor vergevorderde erotiek-gevallen opgeborgen.
De dichters van die generatie hebben één hoofddoel: precies uitdenken voor wie
hun hart klopt, wat doorgaans saamvalt met een authentiek of denkbeeldig privaat
leven in die richting, en de verklanking van deze sensatie, die we veel praktieser
zagen geboekstaafd in het Droomboek voor verliefde harten. Ziedaar de belletriese
arbeid van de generatie na ‘Van Nu en Straks’. Van Petrarca nog geen echo en in
het aanschijn der geestelike noden van dit Sideriustijdperk nihil als kultuurwaarde.
Want het ordewoord is gegeven: inkeer naar de eigen persoonlikheid. Herrijzenis
van het individualism en de ik-kultus godnabij om de berg der wonderen te doen
opengaan met de koude sleutelwoorden van het gezond verstand.
Deze opvatting die op een volslagen sociale isolering doodloopt ligt aan de
tegenzijde van onze betrachtingen: eerst tegenover schepping, God en de
saamhorigheid der volkeren dezer aarde vinden wij de grondsteen van ons streven.
Van de Voorde, de rationalistiese alweter, schuwt natuurlik de intuitie als seniel
bijgeloof. Want precies omdat deze intuitie aan verstandelike kontrole ontsnapt, zou
onder haar vlag wel contrabande kunnen aangevoerd.
Wees gerust van de Voorde, een rasdichter gaat recht naar de smokkelwaar om ze
overboord te smijten, zelfs zonder het paket te openen of het waarmerk na te kijken.
En zelfs als van de Voorde met zijn produkten aan de grenspost van het expressionism
toegang vraagt, dan zal ieder wachter onder het inpaksel dadelik de uitgekeken
beeldfolianten herkennen en kalm antwoorden: Verboden doorgang!
Van de Voorde beging een flater de bekering van Karel van den Oever naar het
modernism te beschouwen als een te goed gelukte Voronoff-operatie, die kracht
herschenkt maar door haar onstuimigheid aderbreuk verwekt. Hij doet evenwel
verkeerd zich op zijn beurt te lessen aan dit nieuwe ‘eau de Jouvence’, want een
dorre plant herleeft niet door kunstkweek.
Victor J. Brunclair.
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Dichters.
Paul Verbruggen: de Voorhof (Gedichten). Met tekeningen van Jos.
Leonard. - ‘De Spar’, Brasschaat.
VAN een moderniteit die de meeste modernen nauweliks vermoeden of durven
vermoeden, zo is Paul Verbruggen modern waar zijn voorstellingswereld opnieuw
wordt bepaald door verlangens naar de primairste geestelike goederen. In negen van
de tien hier door Verbruggen gebundelde gedichten, stapt de dichter zeer direkt op
de verovering van deze moderniteit toe.
Van zijn vroegere gedichten tot deze ‘Voorhof’ is de evolutie tevens gering en
groot. Gering omdat in zijn vroegere gedichten niet minder dan in deze het verlangen
voorzat naar de uitsluitende mededeling van een gedisciplineerde voorstellingswereld,
het verlangen uit de veelvuldigheid van onze belangstellingen met zekere hand deze
primairste geestelike goederen weer op te delven; gering dus is de evolutie omdat in
zijn eerste gedichten niet minder dan in deze het verlangen naar een als een sfeer
formeel-eenvoudige en geestelik onporeuse kern leidster was. Groot is de evolutie
waar wij bemerken dat enerzijds in zijn eerste gedichten de sterkte van het verlangen
naarmate der tegenstelling met het chaotiese karakter ener reeds geestelik verworpen
maar fysies nog existente veelvuldige belangstelling werd uitgedrukt, terwijl
anderszijds nu in deze bundel het verlangen de dichterlike drang te steunen op de
primairste geestelike goederen in zich een a-prioriese orde heeft gevonden. Men zou
dus bij wijze van vergelijking kunnen zeggen dat in de eerste gedichten van
Verbruggen dit verlangen als materiaal bestond en dat in deze ‘Voorhof’ nu dit
materiaal tot één construktie werd gevoegd, dat bijgevolg - vermits de stof architektuur
werd - een strakke vergeesteliking is te konstateren. Dat het vrije oordeel zo prachtig
mede aanzat deze a-prioriese orde rationeel naar het geloof op te trekken is van de
geestelike ambiance van deze bundel de meest kenmerkende eigenschap en voert de
lezer in een hoge, steeds zeer begrijpelike feestelikheid op. Er is niet daaraan te
twijfelen dat de winst aan konstruktiviteit die, ten gunste van de laatste, het verschil
tussen de vroegere en deze gedichten van Verbruggen kenmerkt, groteliks aan de
ordenende werkzaamheid van een door en over het vrije oordeel heen gewonnen
geloof is toe te schrijven.
Van de voorstelling naar de techniek overgaande is er te zeggen dat Verbruggen
zijn gedisciplineerde voorstelling lyries-logies, of anders en beter gezegd, in de lyriek
van de aanvang tot het einde organies ontwikkelt. Dat hij in deze negen eerste
gedichten van de ‘Voorhof’ nooit afdwaalt en slechts - doch dan nog niet zeer
merkbaar - een paar maal een uitdrukking herhaalt in een variante, dewelke van de
voorafgaande stamuitdrukking niet genoeg is afgelegen opdat van de ene tot de andere
de lyriese afstand groot genoeg zij, dit aldus: dat
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Verbruggen zo hardnekkig blijft bij zijn lyriese vermenigvuldigingstabel is een
eigenschap die in de gedichten van de ‘Voorhof’ in een zeldene maat van
vanzelfsprekendheid tot uiting komt. Met daar op te wijzen dat hij slechts een paar
maal en niet zeer merkbaar op de uitdrukking variëert heb ik dan ook reeds gezegd
dat de organiese ontwikkeling van het gedicht bij Verbruggen uitbouwen van de idee
is, niet van de formele uitdrukking. Daarvan ter bewijsvoering de aanhef van het
zesde gedicht:
‘Komt, kindren laat ons weer
gaan bidden naar het veld.
Laat ons die heet gestookte hoofden weer
gaan koelen in Gods dauw.
Laat ons weer blij zijn als
de dagen opengaan,
en dankbaar om de zon.
Laat ons de vreugd
weer langs de wolken rapen,
en elke smart
weer strelen tot ze bloeit.’

De ideëele ontwikkeling is zo gaaf dat de lezer bij de aanhef van het gedicht is als
iemand die het ene eindje van een draad in handen zou krijgen; bij het slot van het
gedicht houdt hij het andere einde van de draad in handen, zonder dat hij onderweg
door lussen moest of knopen had te ontwarren.
Samenvattend mag ik dus zeggen dat de gedichten van Verbruggen geconstrueerd
zijn. Nu echter is het zo dat, - alle detaillering buiten beschouwing gelaten - constructie
kan zijn het resultaat van twee verscheiden oorzaken. Een construktie kan hare
architektoniek uitsluitend de innerlike logiciteit van het élan te danken hebben. Ten
tweede kan zij, zonder uitschakeling van het élan, worden gerealiseerd door het
hardnekkige doorzetten van deze lyriese wil zich uitsluitend bij middel van bepaalde
lyries-architektoniese middelen manifest te maken. De construktie van P. Verbruggen
is veeleer intuïtief dan opzettelik. Het élan in zijn meest geremde manifestatie, doch
steeds uitsluitend het élan is tevens de techniek, de uitvoerende ambachtsman van
deze gedichten. Van mijn standpunt uit kan ik Verbruggen een expressionist naar de
geest en met het hart noemen, maar niet met de handen.
Hieruit volgt dat deze nieuwe gedichten van Paul Verbruggen geen oplossing
willen zijn van techniese problemen en dat zij dit ook niet zijn. Techniese problemen
worden niet gesteld. Het aanvoelen en het doordenken van het thema gaat in één élan
door. Zulke werkwijze schakelt bij voorbaat de naar mijn mening kapitale waarde
van techniese problemen, ja zelfs de kapitale waarde van techniese experimenten
uit. Geestelik is er bij Verbruggn geen spoor, technies zijn er vele van een
verslibristiese opvatting der lyriek.
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Hoger heb ik geschreven dat een gedicht van Verbruggen van het begin naar het
einde toe zich zeer organies ontwikkelt. Daarbij heb ik nog deze reserve te maken.
P. Verbruggen procedeert uit de technies-impressionistiese richting van de Beweging.
Van dit lyries impressionisme is een der kenmerken het dempen, slechts het dempen
van het kausaal verband tussen de verschillende volzinnen of volzinonderdelen van
het gedicht of meer bepaaldelik van een strofe. Zij doen met deze fragmenten wat
impressionistiese schilders doen wanneer zij een lokaalkleur vervangen door een
reeks schakeringen van deze lokaalkleur. Men zou dit dus lyries pointillé mogen
noemen. Dit procédé dat in vroegere gedichten van Verbruggen bij herhaling werd
gebruikt, tref ik nu alleen terug in het eerste gedicht, waar het als volgt wordt
toegepast:
‘Uw beide handen reikt gij strak omhoog,
doch pralerig klapt de vogel voor u uit
die even goud en purper om uw schouders hing
stoof niet het leven raaklings langs u heen?’

De acht volgende gedichten zijn gaaf. Het tiende gedicht is zwak, zeer zwak, omdat
het uitsluitend biedt een naturalisties opsommen van emotieonele faktoren:
‘Uren in de stilte van mijn kamer
er glommen regenbogen van duin tot duin.
Geliefden schrijden langs de horizon.
Het vlamhout van mijn cello buikig aan de muur.
O mijn vingren struiklend in verrukking.’

Alleen dit gedicht is zeer onevenwichtig en valt gans buiten de lijst van deze bundel.
Zoals uit mijn uiteenzetting blijkt ben ik van mening dat de negen andere gedichten
lyries-organies, d.i. lyries schoon zijn te noemen.

J. Slauerhoff: Archipel. - Amsterdam, P.N. van Kampen en zoon, 1923.
Nog sliert over de Heerengracht de geest van Schaukal, Salus en Rudolf-Alexander
Schröder. Ook spijts de Amsterdammer Slauerhoff zeer in tegenstelling met de geest
van deze heren dichters en heredichters zijn voorliefde avoueert voor Rilke door een
nederlandse omwerking van enkele gedichten uit diens werk en zijn voorliefde voor
Corbière door het verbeelden van gedachte-episodes uit het leven van deze hier,
tussen Schaukal en Schröder, inderdaad zonderlinge gast.
In werkelikheid is het ook een moeilike opdracht te procederen én uit de
stadgedichten van Schröder en het wener hellenisme van
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Schaukal en Salus enerzijds én uit Corbière en Rilke anderzijds. Het is moeilik zulke
uiteenlopende neigingen zo te assimileren of ze zo te bedwingen dat de lezer, geplaatst
tegenover de uiting van deze die zulke neigingen bedwingen moet, tot de overtuiging
komt, te staan tegenover de grenzen van één scherp bepaald ding. Hierbij komt dat
niet enkel de neigingen na deze dichters zeer verscheiden zijn; van de techniek van
de ene tot de techniek van de andere ligt een grote afstand. De geestelike houding
na is er bij Corbière niets, in de stadgedichten van R.A. Schröder alles blote
oppervlakte. Deze tegenstelling vinden wij bij Slauerhoff terug; het gedicht ‘het
Boegbeeld: de Ziel’ vertegenwoordigt een houding enigermate parallel aan deze van
Corbière, terwijl gedichten als ‘Ochtend’, ‘Provinciale’ en ‘Pastorale’ integendeel
het niveau houden van Schaukal en Schröder. En al bieden, het thema na, sommige
gedichten van Rilke toevallig een zekere overeenkomst met de dominerende neiging
bij Schaukal, men vergisse zich niet daaromtrent: het is slechts boerebedrog. De
wijze zich het thema te denken is zeer verscheiden bij beide dichters, waaruit volgt
dat beide dichters essentieel zeer verscheiden zijn, want een thema is lyries nooit
meer dan bloot phenomenologies een verschijning, terwijl de wijze zich het thema
te denken de methode in de voorstelling is. (Es lebe der grosze Immanuel). Men
vergete niet dat er noodzakelik een grote afstand liggen moet tussen het sensitivisme
van Rilke en dit van Schaukal. De eerste schreef ook ‘die Weise von Liebe und Tod’;
Schaukal bezorgde hellenisme ten behoeve van het wener café Cosmopolite of
Universel, maar schreef nooit ‘die Weise’. Wanneer nu Slauerhoff twee gedichten
van Rilke omwerkt dan kan het niet anders dan dat deze gedichten in ‘Archipel’ zeer
zelfstandig blijven. (Iemand zegt: ‘de bundel heet “Archipel”, bijgevolg: eilanden’.
Mag ik witte vellen papier bieden, wanneer ik een bundel ‘de IJszee’ heet?)
Corbière schrijft moeilik verzen. Schröder schrijft er à la minute. Gecompliceerde
en dan weer één ogenblik eenvoudige verlangens uit te drukken, zo is de techniek
van Corbière moeilik en hard, zo is hij, van uit Parijs gezien, de minst franse onder
de franse dichters. Piet-daar-gaat-ie, zo lopen de stadgedichten van R.A. Schröder
gesmeerd van een in werkelikheid zeer primitieve montagne-russe. Corbière heeft
nooit recht kunnen snappen wat kadans is; ook is hij te weinig ‘dichterisch’ om in
een wener cabaret gedichten op ‘Brust’ en ‘Lust’ te improviseren. De kadans drukt
bij Schaukal en Schröder op simpele wijze zeer simpele neigingen naar het complexe
uit. Schröder en Schaukal lossen de moeilikste problemen van de ars poetica en de
eenvoudigste van de ars amandi op. Corbière vindt op finir geen ander rijm dan
réussir. Schröder rijmt op de eigenaam Henry Clayes met een rijk rijm van de volle
drie lettergrepen. Van kadans heeft Corbière nooit gehoord. Schröder van rythme
niet.
Wat moet dit alles bij Slauerhoff? Een ogenblik, wij komen nu daardoor wel sneller
voorwaarts. Wanneer ik zou willen beproeven over ‘Archipel’ überhaupt iets uit te
zeggen dan zou ik de zwakke
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individualiteit van de bundel moeten voorstellen als een voor een wener
Czardascabaret door een Schaukal-Salus-leerling versimpelde Tristan Corbière. Het
is echter Slauerhoff een geluk dat hij deze wenselike homogeniteit, het kenmerk van
een persoonlik verwerken van diverse invloeden niet bereikt. Hier is hij dichter bij
Corbière, daar is hij zeer dicht bij de Weners. In sommige gedichten heeft hij technies
van beiden. Soms is zijn vers moeilik en hard en mist het inderdaad kadans, doch dit
gemis aan kadans is dan niet, zo als bij Corbière het geval is, door scherpte
gemotiveerd. ‘Het boegbeeld: de ziel’ staat het dichtst bij de Franschman. In éénzelfde
gedicht, ‘Pastorale’ tref ik deze gerythmeerde en gedisciplineerde zin: ‘door de dunne
gewaden schendt haar de wind’, doch op deze zin volgt bijna onmiddellik deze
prozaïese ‘Neue freie Presse’-dichtkunst:
‘'s Middags geen uitweg dan een wandeling
Door de weiden. Zij moet ontmoeten
Zwermende boeren, die haar groeten.’

Aldus verscheiden en de wil na ongeordend gaat het de ganse bundel door. Zoals
Schröder vindt hij moeilike rijmpjes op sirenes en op Ile d'Yeu rijmt hij, - ook
Schröder gebruikt deze Donato-truc - in 't frans: faites votre jeu. (Hiermee wil ik niet
op invloed, maar wel op de parallele barokke neiging wijzen). Ook op Corbière is
er een rijm. Ziehier trouwens in twee kwattrijnen de twee werkwijzen
vertegenwoordigd, die wij hierboven tegenover elkaar stelden.
1) Techniek wiener cabaret:
‘Bemint elkander. Ik bemin de zee
Beminnelijker dan iedre aardsche vrouw
En onstuimiger, vooral hier: Baie de Guarnener
(Dit beteekent niets. Evenals ware trouw.)’
(Sentimental Journey.)

2) Moeilike, harde versvorming, parallel Corbière:
‘Dit is mijn lot: gebeeldhouwd voor den boeg
De scheepsromp achter mij te moeten volgen;
Mijn zegetocht over knielende golven
Aan 't schip te moeten danken, dat mij droeg.’
(Het boegbeeld: de Ziel.)

Over 't algemeen zijn de gedichten van ‘Archipel’ te weinig lyries. Er zijn gedichten
die lyries zo onnederlands zijn dat ge ze met de grootste inspanning nauweliks in het
geheugen zou kunnen houden:
‘Blanke rust in 't golvend blauwe
En de stilte zingende
Met de macht van verre vrouwen
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't Schip onzichtbaar omringende;
Voor den boeg en hoog door de touwen
Woei hun bekoring om tot vertrouwen
Vergeten en liefde dwingende.’
(De Sirenen.)

Alleen regels vijf en zes hebben een lyriese allure. Op een andere plaats weer is
Slauerhoff in de denkwijze aldus onlyries dat hij het thema ‘Chinese dans’ niet tot
een lyries dansen maakt, maar dat het hem wordt gelegenheid tot nabootsend, d.i.
onvermijdelik onlyries, vertellen. Men kan zich bij de barokke literatuurkritiek ‘hoe
knap weet deze dichter een dans te schilderen’ aansluiten.
Zodat ik konkludeer: Pas op voor de zijdewaren van de Kanariese eilanden. Talrijk
zijn de lapjes die als handwerk gelden, in werkelikheid fabriekwaar zijn. Een heer,
met om landelike papaver de meest volslagen onkennis, verklaart zonder blozen dat
orchideeën de schoonste bloemen zijn. Catlea, voegt hij er aan toe. Het zij zo.

H. Marsman: Verzen. - J. Ploegsma, Zeist, 1923.
Onhomogeen is ook de bundel van Marsman. Hier echter is deze eigenschap slechts
accident. De onhomogeniteit raakt niet de dichter. Marsman heeft in de drie gedeelten
van deze bundel de meest conkrete resultaten van zijn lyriese evolutie - over een
tijdspanne van een drietal jaren, naar ik vermoed - bij elkaar gebracht. De bundel
mag dus als accident wel onhomogeen zijn, de indruk daarvan wekt hij evenmin als
drie treden van één trap de indruk van onderlinge verhoudingloosheid wekken.
Twee derden van de bundel vallen buiten hetgeen expressionistiese woordkunst
is te noemen. Nochtans: Marsman deed niet verkeerd deze twee eerste gedeelten te
publiceren, omdat zij op een zeer gesloten evolutie wijzen, omdat zij in zich de
noodzakelikheid van het derde dragen, kortom, omdat zij diegenen die nog erg vreemd
voor het derde gedeelte mochten staan, zo dan niet de schoonheid, dan toch de
noodzakelikheid van drie verklaren.
Want in de twee eerste gedeelten is reeds de drang naar zuivere woordkunst
aanwezig. Zelfs niet enkel de drang, maar ook de wijze die Marsman later zeer bewust
om deze drang uit te drukken zal verwenden: keiharde ritmen. Alleen komt er voor
I en II bij dat aldaar dit doel woordkunst te zijn slechts rapsodies opduikt en dat er
naast dit doel dan nog andere worden geplaatst. In deze twee eerste gedeelten zijn
gedichten nog dikwels, naast een zuiver lyriese tendens, ‘Ablagerstelle’ voor
individuele dramatiek. Naast de voorstelling is dan de techniek evenmin verpuurd.
In de twee eerste gedeelten wordt de emotie, de dramatiese emotie dan, dikwels bij
middel van retories
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konsekwente beelden indirekt uitgedrukt, terwijl in drie het woord zelve drager is
van de ganse uitdrukkingsopdracht. Niet echter dat in drie alle beeldspraak zou zijn
geweerd (dit niet-weren is naar mijn mening de enige richtingfout in drie), maar wel
zo dat de beelden korter zijn en dat zij meer om hun woordkracht dan om hun
dramatiese allure worden gebruikt. Twee voorbeelden.
Uit I, aanhef van het gedicht ‘Stroom’:
‘Rondde zijn lichaam tot gespannen nacht.’
‘Aan de gewelven der vervloeide leden
Sloegen de schaduwen hun laat gebaar:
Vergane eeuwen aan verwijde flank.’

Uit III, gedicht ‘Scheveningen’:
‘donder
de horizonnen
gaan onder
muren der sterren
gitzwarte vuren
kolen en tonder
en de toren
der zon.’

In gedichten als dit stoort daarom het beeld ook zeer weinig omdat het gans ‘en
fonction’ van de taalmuziek is.
Behalve ‘Nachttrein’ dat sentimentele vragen als ‘waar mondt de nacht’ inhoudt,
vragen die zeer verwijderd zijn van het woordkunst-positivisme, hetwelk door het
expressionisme wordt gepostuleerd, behalve dit éne gedicht, behoren de gedichten
onder III in deze bundel bijeengebracht tot het beste wat wij in Noord- en
Zuid-Nederland aan expressionistiese dichtkunst bezitten, tot de technies meest
volmaakte en tot de om het doel meest bewuste.
Met betrekking tot de gedichten van Marsman moet ik nog even op de m.i.
verkeerde stelling van een hollands kriticus, de heer R. Houwink, wijzen, dewelke
lyriek als zelfdoel en individualistiese lyriek identifieert. Niet de lyricus, wel de
lyriek is zich-zelf doel.
P.v.O.
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Bibliographie
Cyriel Verschaeve: ‘Jakob van Artevelde’. (Drukkerij ‘Excelsior’, Brugge.)
Er voert een huiver u door 't lijf als ge dit werk leest. Dezelfde forsche strooming,
de golfslag die door een ‘Gudrun’ breken, stuwen ook hier de gedachte sterk hooger
langs fel-dramatische lijn. Na Rodenbach heeft Vlaanderen, Godlof, zijn Verschaeve
nog! We hebben mooi in extase te staan voor wat de moderne dramaturgie ons ten
tooneele voert, in Verschaeve's werk klinkt steeds de echo van 't wrochtende land
aan Leie en Schelde:
‘O, wouden, velden, duinen, heilige zee!
Hebt gij den ouden wapenkreet gehoord?’

En daar vergeet ge, minstens momenteel, veel andere schoonheid om, opgaand in
dreun en rhythme van 't machtig woord, volgend het komen en gaan der velen die,
in hun tijd, niet zóó literair maar realistischer goedendagsch aangelegd waren.
Verschaeve's taal - hij bouwt ze met arduin! - is hét materiaal voor zijn
sterk-saamgeklonken dramas. Hierin ligt de oorzaak van een ontroering die vaak
overgaat tot iets als bewondering voor heroïsche grootheid.
Van technisch standpunt uit kunnen we vitten op het feit dat die vijf bedrijven een
te uitgebreid domein zijn voor een actie die, hoe geweldig ook, zich concentreert
binnen de nauwe grenzen van 't beramen en 't uitvoeren van een moord. In I weten
we, door volk en contrasten, hoe 't verloopen zal; de vier overige deelen zijn schakels
die niet volstrekt noodzakelijk de keten verlengen. Desondanks blijft het een
torenbouw die titanisch de lucht invaart en ons dankbaar denken doet aan hem die 't
graniet te beitelen en te beheerschen wist.
Zelden krijgen we Verschaeve's werk opgevoerd. Dit ligt deels aan de groote
bezetting zijner dramas, deels aan andere materieele moeilijkheden. En zelfs die
andere factor: het publiek, blijkt in den schouwburg geen geestelijke veerkracht
genoeg te bezitten om voldoende te reageeren op de essentieele macht van het woord.
Maar en experiment is te wagen: ‘Jakob’ geven in een atmosfeer waarin de
electroden van het dramatisch conflict de polen van het slaapdronken volkshart tot
vonk slaan. Of, met andere woorden: Door Verschaeve's ‘Jakob’ naar een nieuwen
Artevelde... in de Kamers!
Aan de uitgeverij ‘Excelsior’ een blaam: Het omslag van dit boek is afschuwelijk.
Verzachtende omstandigheid: Het binnenwerk is ‘proper’.
A.v.d.V.
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Piet van Assche: ‘Sevus en de Blinde’. (Uitgave ‘Mercurius’, Roodestraat,
44, Antwerpen.) - ‘Guldentop’, zestiendeeuwsch verhaal. (Uitgave Gust
Janssens, Antwerpen, 1923.)
Wij zijn volop, met deze twee boeken, in den tijd van: ‘Van Nu en Straks’ en
‘Vlaanderen’. Haarfijn détail-kunst met een precieuse bezorgdheid voor taal-techniek.
Het ontleden, heel nauwkeurig, van menschelijke zwak- en dwaasheden. Want niet
's menschen adel triomfeert het meest. Zie de verhalen in ‘Sevus en de Blinde’. Ik
resumeer naar de volgorde: de misdaad-gedachte, door zinnelijke liefde in een
natuurlijk-goed karakter geboren, onderdrukt door godsdienstig scrupuul, maar
opgezweept tot ‘idée-fixe’ en, ten laatste, leidend tot zinneloosheid; - een legende,
waarvan de toon een onnoozele literatuurtoon is, en waarin een boetedoener zijn
gewetensbezwaren als in een droom voorbij ziet trekken; - een drama der
jaloerschheid, psychologie van één enkele drift; - het noodlot van tot ondergang
gedoemde boerengrootheid, met het melodramatisch einde: de vader sterft, de zoon
hangt zich op; - drie etsen sterk impressionistisch gekleurd; - een religieuse aberratie:
een vader, door vreeselijke pijnen gefolterd, vraagt aan zijn zoon hem te dooden om
verlost te zijn van zijn smarten; uit meelijden pleegt de zoon den moord: ‘in den
naam des Vaders en des Zoons...’! - en eindelijk een symbolische vertelling waaruit
spreekt de wanhoop dat de menschheid nog ooit vrede en liefde zal terug vinden.
De stijl van Piet Van Assche is er een van hooge kunstwaarde: 't klinkt mooi en zoet.
Maar ge voelt soms het geforceerde om het aristocratische van Teirlinck of het
getortureerde van Van de Woestyne te benaderen. Waren we niet hunkerend naar
nieuwe geluiden, 't zou alleszins een ‘schoone stijl’ heeten. Maar er ontbreekt:
concentratie der gedachte en daar is te veel jacht op uitzonderlijke gevallen. 't Is de
vloek geweest van het realisme: ze hebben de werkelijkheid willen weergeven, en,
feitelijk, is 't maar de weergave geweest van somswreede excepties. Als ze daaraan
wilden ontsnappen, kregen z'het niet verder dan een kunstmatige symboliek
(voorbeeld: het laatste verhaal van Van Assche: ‘Twee zwervers, een blinde en de
oogen van Kristus’).
In ‘Guldentop’ treffen wij dezelfde stijlhoedanigheden aan, met daarbij iets
lief-verteederends om die frissche idylle van Guldentop en Veerle. Het eerste deel
heeft een pallieterschen klank; een levensblijheid zingt er waaraan we niet gewoon
waren bij de tachtigers; - Guldentop is er een verre naneef van Thijl Uilenspiegel en
Jan Zonder Vrees. Het tweede deel is een ophemelen van boschgeuzen. Daarin enkele
meesterlijke beschrijvingen, lijk de woordkunstenaars van vroeger dat konden. Maar
psychologisch wordt Guldentop hier een onverklaarbaar verschijnsel: de moed van
een held en de zwakheid van een ziekelijk verliefde. Veerle is de aantrekkelijke
figuur: in haar, ten minste, ligt karaktereenheid: ze lost alles op in het licht van haar
liefde tot Guldentop. De beroerde tijden van het ‘bloedgerecht’ vroegen een krachtiger
penseel dan dat van Piet Van Assche en meer evocatieve aanschouwelijkheid. Er
moest in hem iets gekomen zijn van 't historisch invoelen van een Flaubert.
K.E.
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Het Verbeternishuis
HIJ was negen jaar mijnheer, ons Lowieke, als z'hem naar ginder naar 't
verbeternishuis hebben weggedaan. En hij was toch zoo onschuldig, mijnheer.
W'hadden de kinderen geenen Sintenen-Klaas kunnen geven. Want wij waren heel
arm, mijnheer, maar eerlijk. Mijn man had een week te voren nog een omslag met
veel geld gevonden, van mijnheer Pieters, den bankier, wel twee honderd frank, en
als hij ze weerdroeg kreeg hij twee frank en een sigaar, en mijnheer Pieters sloeg
hem nog blij op zijn schouders en wenschte hem proficiat. Mijn man die metserdiener
was had al in twee maanden geen werk. Bij ons tant die schipperin was kreeg ik een
ei; maar wat is één ei voor 4 kinderen, mijnheer! Ik had dan wat vodden bijeengezocht
en die verkocht bij Loken Swaen, en het ei verkocht ik ook aan Roos van den bakker,
die vroeger op den hoek woonde, zoodat ik toch vier brooden tikkenhanen kon koopen
en voor elk een siroopestek.
De kinderen mochten dan hun telloor onder de stoof zetten, en 's avonds hebben
ze nog zoo schoon op hun kniekens gebid voor Sintenen-Klaas.
Maar s' morgens was er niets meer in hun telloor. Ons Chareltje, och arme, was
in den nacht al eens gaan zien wat Sintene-Klaas gebracht had, en had van den honger
de vier tikkenhanen en de siroopestekken opgegeten, 's morgens vonden wij de
pluimkens in zijn bed. Hij wierd wel op zolder gesloten, maar daarmee hadden de
andere kinderen toch niets meer. En na de noen, Sintene-Klaas viel op een Zondag,
was ons Lowieke met Jefken Boon, en 't Karnoken op het ijs gaan slibberen. Maar
Jefken Boon lokte de twee anderen mee naar het snoepwinkeltje van Molleken Pit.
Jefken Boon wist dat er daar op den toog in een houten schoteltje altijd duitjes lagen;
hij had er daar al eens uit weggediefd. En nu ging hij het weer doen terwijl ons
Lowieke en 't Karnoken wacht hielden. Ach hoe zijn kinderen van negen jaar niet
waar mijnheer, ze weten niet beter.
Maar 't scheef Molleken Pit lag achter zijnen toog op loer. En als Jefken Boon het
duitje gestolen had, er lag er maar één in het schoteltje, wipte Molleken van achter
zijn toog, liep de kinderen achterna al roepend: ‘Pakt de dieven! Pakt de dieven!’
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En Suske Andries, die leelijkaard, die nevens ons deur woonde pakte ons Lowieke,
en hij wierd och arme mee naar de commissaris gesleurd. De twee ander kinderen
wierden ook gepakt, en nog den eigensten dag alle drie naar 't kot van Mechelen
gevoerd. 't Is van toen dat die lamte in mijn beenen is geslagen. Ons Lowieke
schreeuwde zoo hard en riep zoodanig naar mij, dat z'er geen woord kosten uitkrijgen.
Want hij was toch zoo goed van karakter mijnheer. Als we Zondags al eens wit brood
haalden, een putterken zooals men daar tegen zei, dan wrong hij den witten boterham
in mijn vingeren, en zei: ‘Eet gij maar het wit brood moeder, ik zal wel roggenbrood
eten’.
Hij kon heelder uren aan mijn zijde liggen, en 't was zijn grootste plezier, 's avonds,
terwijl ik op de kantraam zat, met zijn kop in mijnen schoot in slaap te vallen.
En dan zoo ineens naar 't kot gedaan worden! Ge weet het niet, ge weet het niet.
'k Heb dan bij den Burgemeester geloopen, bij den Deken en bij de Paters uit de
Kluis, maar ze kosten mij niets anders dan schoon woorden geven.
Twee keeren ben ik hem naar Mechelen gaan bezoeken, maar dat is met geen
pennen te beschrijven mijnheer, hoe hij dan rond mijnen hals vloog, op mijnen schoot
kroop, en schreeuwde om mee naar huis te mogen gaan. Elke keer dat kind dáár te
moeten laten en dat zoo triestig zien te werk gaan, op zijn knieën zien te kruipen
mijnheer, dat is te veel voor een moeder. Dat kan een moederhert niet dragen.
En dat voor één duitje. En hoe hij ook beloofde het nooit meer te doen, en hoe ik
ook met handen en tanden zei, dat ik hem goed bij mij zou houden, hoe ik ook smeekte
en bidde aan die heeren, ons Lowieke wierd met de twee ander kinderen voor het
verbeternishuis gestraft, ievers ver in d'Ardennen, te midden van de bosschen. Het
verbeternishuis voor ons Lowieke! Tot zijn eenentwintigste jaar! Voor één duitje! 'i
Is om zot te worden! Hadden ze hem dan toch maar ievers rond Antwerpen gezet,
waar w'hem al eens zouden kunnen bezoeken, maar ginder in die eenzaamheid waar
nooit een mensch naartoe kon gaan! De menschen zijn wreed mijnheer.
De dag dat hij moest weggedaan worden, reed ik met mijn man in de diligentie
naar Mechelen. Het had hard gesneeuwd, ik weet het nog goed, en we kwamen haast
niet vooruit.
Als we ginder aankwamen waren z'al weg de kinderen! En in 't stamineeke daarover
waar w'altijd onzen boterham gingen opeten, zei me de bazin met natte oogen: ‘Zie
nu heb ik daar een kind zien wegvoeren, ik heb er al veel zien wegvoeren, en elke
keer zou een mensch zijn hart er van breken, maar dat kind ging te werk, het wou
niet in de wagen, och zoo deerlijk, het viel voor de gendarmen op zijn kniekens, en
met zijn handekens te saam riep het: ‘Laat mij terug naar ons moeder gaan;
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'k zal nooit meer buiten komen, maar laat mij alstenblieft terug naar ons moeder
gaan’.
En hoe was het gekleed vroeg ik. ‘Het was een bleek manneken en 't had een blauw
kieltje aan, en een roode sjerp met zwarte wafeltjes’.
't Was ons Lowieke mijnheer. Toen ben ik van mijn zelven gegaan en 'k ben veel
dagen te bed blijven liggen...
En we zijn er nooit kunnen naartoe gaan mijnheer. Toen waren er nog geen treinen
naar ginder, en met de diligentie was het veel te duur voor ons, en de reis duurde
weg en weer zes dagen. Dat kosten wij niet doen. 'k Heb dikwijls gespaard maar 't
ongeluk zat in ons gebakken. Er kwam den eenen tegenslag na den anderen, dan ons
Lowiske ziek, dan dien tegenslag met de patatten, en het brood haast niet koopelijk,
dan mijn man van de stelling gevallen, en elken keer moesten dan weer de
zuurgewonnen centjes op.
De pastoor van het gesticht schreef ons twee keeren per jaar een brief dat ons
Lowieke een zeer braaf manneken was.
Later kost hij zelf ook schrijven en mocht, wat de anderen niet mochten, alle drie
maanden een brief opsturen. Den apotheker Smulders waar ik de brieven ging laten
voorlezen, want wij zijn niet geletterd ziede mijnheer, die kost zelf zijn tranen in zijn
oogen niet houden, en dan kunt ge denken hoe het bij mij en mijnen man was. Den
apotheker zei: ‘Als ullie Lowieke zoo voortgaat wordt het ne geleerden bol’.
Die brieven mijnheer, dat was een zalf, en als er eenen nen dag over stiel was dan
neep mijn hart al ineen als een droge spons.
Op ne keer schreef ons Lowieke dat hij zoo goed clarinet kost spelen, en dat de
pastoor hem dikwijls vroeg, als er andere pastoors bij hem kwamen, van eens te
komen spelen. En nu liet ik met een goed gedacht den apotheker schrijven aan ons
Lowieke, dat hij dan later op de kermissen voor de bals clarinet zou kunnen gaan
spelen en zijn koeksken zoo geboterd was. Maar g'had eens moeten hooren hoe kwaad
de pastoor daarvoor was, en dat het een schande was dat ouders hunnen kinderen
daarvoor zouden opbrengen, en dat ons Lowieke daarvoor veel te deftig was, en hij
voor heel ander dingen later clarinet zou spelen. Ik was dan toch blij dat mijn zoontje
zoo goed zijn best deed. Maar ik wou hem zien mijnheer, och ik moest hem zien!
Wat ik daar heb voor gebid en gelezen! Alle Dinsdagen naar de mis, en zoo dikwijls
er voor naar 't Sint Gummarusfonteintje geweest, en aan een schapulierenverkooper
die alle jaren uit de Ardennen met de kermis op de markt stond, vroeg ik om op zijn
wagen, met hem mee naar ginder te mogen rijden. Maar de vent trok verder op naar
Gent. En eens ben ik tot Brussel met de postwagen meegereden, ik dacht dat ik er
dan dicht tegen was,
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maar een veuster zei me dat ik maar moest terug naar huis gaan, want dat ik daar
nooit zou geraken, zoo ver was het.
Och dat heeft me altijd zoo'n hartzeer gedaan dat ik daar toch niet kost geraken,
ik kreeg het er soms zoo benauwd van, dat ik ievers naar 't veld moest loopen om
mij eens goed kunnen uit te weenen.
En dat hij mij dan schreef, dat hij al zoo groot geworden was, zie dat kon ik mij
maar niet voorstellen, ik zag hem in mijn gedacht nog maar zoo klein, zoo'n klein
pagadderken, die ik nog altijd zelf zijn gezicht zou moeten wasschen.
En zoo gingen die veel jaren triestig voorbij, zonder dat ik hem kon zien. Wij
zouden er toch nooit geraken en stilaan begosten wij af te tellen. Nog twee jaar, nog
een jaar, en we begosten al te denken van ons huizeken te laten witten en behangpapier
te hangen, tegen dat hij wederkwam. Zijn brieven waren nu zoo schoon en hij sprak
zoo schoon dat hij ons zoo geerne zag, en zooveel over God, dat ik soms dacht, dat
hij misschien nog in een klooster zou kunnen gaan. En drie maanden voor hij
weerkwam, in September, als de lichtjes wierden aangestoken op de vensterrichel
voor O.L. Vrouwken, begost ik zoo een verschrikkelijke zwarte gedachte te krijgen,
dat ik geenen beet eten door mijn keel kost krijgen. Ons Trees, die nu al een kind
had, kwam langsdaar en vroeg: ‘Moeder wat is 't, hebt ge pijn in uwen kop?’
‘Ik weet niet’, zei ik en begost te weenen. ‘Maar precies of daar zal mij iets
overkomen’.
‘Och’, zei ons Trees, ‘drinkt eens een goed glas bier, dan is 't over’.
Maar 't ging niet over, en 's nachts wierd ik wakker door een bots op de ruit.
‘Jef’, zei ik. ‘Jef zie eens daar, daar voor ons’.
‘Ja, ja mensch’, zei hij bevend, ‘leg u maar neer en zij stil’.
‘Ziet g'het ook Jef’, vroeg ik toch nog eens.
‘Ja ik zie ons Lowieke’, zei hij.
Och mijnheer, daar voor ons stond hij, levensgroot, ne schoone, groote jongen
met een beetje knevel, heel anders, en toch zagen we dat hij het was. Er was een
schoonen regenboog rond hem, waar witte bloemen door liepen, en hij lachte ons
heel, heel vriendelijk tegen, en hij zei iets met zijn lippen. dat we niet kosten verstaan.
En het verdween zoo gelijk een smoor.
Van den heelen nacht heb ik niet kunnen slapen.
En 's morgens als mijn man opstond om naar zijn werk te gaan, klopte een veuster
op de deur, en zei dat hij seffens naar den buro moest gaan want dat er een brief voor
hem lag. En 'k voelde het wat het was en 'k zei nog: ‘Ons Lowieke is dood,
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daarom dien pak op mijn hart, en daarom is hij ons dezen nacht ne goeden dag komen
zeggen’.
‘Och’, zei mijne man, ‘dat zal zijnen brief zijn voor naar huis te mogen komen’.
Maar 't was wel zoo mijnheer, zooals ik had gezeid, een moederhart is zoo'n goeie
horlogie, die wijst nooit niet scheef. Zie mijnheer maar dat verdriet dan, dat dit kind
tien jaar is weg geweest, zonder dat ik het ooit heb weergezien, zonder dat hij mij
heeft gezien, die mij zoo geerne zag, neen maar dan heb ik echt gelijk een geit met
mijnen kop tegen de muur geloopen, dat het bloed zoo over mijn voorhoofd liep, ik
dacht dat ik zot wierd.
Maar een troost was het, den brief van mijnheer Pastoor, die schreef dat ons
Lowieke nu ne schoonen engel in den Hemel was, want dat hij nooit beter jongen
had gekend, en hij in de wieg was gelegd om veel goed in de wereld te doen.
Hij leefde lijk een heilige zei hij.
Ja mijnheer, en dat is zoo waar als ik hier sta, als zes maanden nadatem Karnoken,
en een maand later nog, Jefken Boon naar huis kwamen, ach arme, dat ons Lowieke
niet mocht meekomen, die zeiën het ook, dat hij percies een heilige was, en dat de
pastoor en de leeraars spijt hadden dat hij moest weggaan. De pastoor was bezig hem
voor schoolmeester en organist te laten leeren, en die zeiën ook, dat toen ons Lowieke
begraven is, zijn kist vol witte bloemen lag, zijn costuum op zijn kist lag, en dat hij
met het muziek begraven is, en den burgemeester er achter ging. Och 't was zoo'n
braaf manneken ullie Lowieken zeiën ze elke keer, als ze met mij spraken. En zie
mijnheer, ik ga naar de tachtig jaar, maar alvorens ze mij hier uit het Godshuis komen
halen, wensch ik nog een ding, en daar lees ik nog alle dagen voor, dat is dat ik
toekomenden zomer, ons Trees zal meegaan heeft ze gezegd, eens op zijn graf mag
gaan knielen. Nu er treinen uitgevonden zijn is men op minder dan drie dagen terug
zegt men. Ik heb haast al genoeg geld voor den trein, mijnheer. Ach mijnheer, ik
móet, ik móet op zijn graf kunnen knielen! Dat móet, want voor wat zou het anders
gediend hebben, moeder te zijn van een kind, dat z'op tien jaar van u wegsleuren
voor één duitje dat hij niet gestolen had, en dat ginder gestorven is. Neen als ik dat
niet kan, naar zijn grafken gaan, dan krab ik mijn doodkist met mijn nagelen kapot.
Felix Timmermans.
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Inzet
ONS lied is telefoonrinkel in een dood kantoor.
Sluikgeluiden sluipen maar de stilte houdt censuur
koud is de hanglamp die wacht naar vuur
een lange zenuwhand schoof draperijen voor.
Maar aan het klavier
op de toren
is ons lied in warrelklank herboren
en regent uit de vingeren van de Meester beiaardier.
Over de winterstraat
blijde wekroep voor hen die verdromen
schalt het geluid in de rinkelbelletjes der sleden
sneeuw hangt kantwerk aan de bomen.
Op het toneel joedelt een komiekeling zijn tyroltriller
de grote Schouwing gaat aanvangen
spelers zullen zich heerlik schminken
maar stiller
zoet leken van zilverzangen
zal ons lied naar diepe klankbodems aller muziekhart hymnies bezinken!

December 1920.
Victor J. Brunclair.
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Wat zal God verleenen?(1)
9. ‘Wie weet niet uit alle deze dat de hand des Heeren dit doet?
10. ‘in wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle vleesch des
menschen’. (Job 12.)
Dat ik ook zóo uit den moederschoot voortgekomen ben?
De ouders hebben met schrik gezien wat er uit hun lichaam voortgekomen is; dat
er ook bij de geburen gesproken is geweest, en dat de kwade geesten eene blijheid
voelden om eene misvorming.
De duivel lachte zijnen ganschen lach: Ziet de schoonheid, de volmaaktheid der
schepping! Ga boven op de rots en werp het afschuwelijke in den afgrond. Ach! de
schepselen van God! lacht heden met mij om de orde en de schoonheid! Kom, laat
uw hoofd ruischen in de blijheid mijner wanorde! Ik zal u rondgeleiden waar vandaag
de dooden liggen, waar zij in kisten gedaan worden; aanschouwt het schoone schepsel,
en ziet de rijpe vrucht der inbeelding! Graaft in den grond na eenige jaren, zult gij
iets vinden? Komt dan met mij, en valt op het genot, en zuigt de ware vreugde uit
deze korte stonden, en als het uur van lijden komt, en van wanhoop, wij zullen er
spoedig een einde aan maken, en aan anderen den last laten van ons verachtelijk
lichaam. Wie zal er een doode begraven? ontvlucht wat verachtelijk is!
Wat is zij de liefde? een kind der inbeelding, de wortel van alle lijden. Dat de
mensch spoedig tot een einde kome, dat hij niet meer zij! want zie wat de mensch
is, als de dood hem verschrikt vreeselijk in zijn keel. Zijn einde is afschuwelijk, wat
blijft is duisternis en ledigheid, weest dan dienaars der duisternis en der ledigheid!
Zult gij tot de vrouw met liefde gaan tot voortzetting eener afschuwelijkheid! want
de liefde is het opbouwende, het eenige wat den mensch in zijne voortzetting behoudt:
dit verstand hebt gij door mij in deze late tijden, ik heb u geleerd, en gij zijt zeer sluw
en wetende geworden, ook zullen wij de oude dwaasheid die van den beginne was
nu tot een einde brengen, want wij zijn vrij, daarom: zuigt wat zoet is uit de vrouw,
als zoetigheid uit eene bloem, doch bewaart haar niet, en werpt haar geen last op

(1) Fragment uit het boek ‘Tot de Genade’ dat kortelings verschijnt als uitgave van ‘De Sikkel’,
Antwerpen.
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en geen lijden; werpt uit uw hart de liefde, wil ze niet, want zij is het slangenvenijn
des ongeluks. Laat de vrouw zoo zij is in hare schoonheid, laat hare blijheid en hare
vreugde, laat haar frisch, en zijt niet het afschuwelijk monster, en zaait niet het lijden
uit de inbeelding uwer doodende liefde.
Laat ons allen samenkomen in eene laatste zegeviering der vreugde, het menschdom
zal uit zijn met een triomf des genietens; gedaan voor eeuwig zal de afschuwelijke
dood zijn, en de eeuwigheid zal zwijgen over den mensch! En zoo er een God is die
den mensch gemaakt heeft, want ik heb hem niet gemaakt, wij zullen een einde
brengen aan zijn werk; en mijne uren van genot, mijne weldaad die ik gebracht heb
tegen de liefde, zal alleen de troost geweest zijn; en God zoo hij is, zal het gedenken
in de lange uren der eeuwigheid, berouw hebbende over zijn maaksel en het werk
zijner misvormde schepping.
Doch hatelijke menschen zijn er, met wind boven hunne hoofden, met inbeelding
van geest die zelf in geen wind kan gezien worden, en deze zijn de hinderpaal aan
het werk onzer voleinding. Deze willen het menschdom behouden in eeuwigheid,
voortzettende hunne lusten der liefde barende alle lijden.
Schaart u allen onder het vaandel van den Satan, den vernietiger, aan ons de
voleinding, en het einde, de volledige dood zal komen, wij willen het!
Wat ik u geven zal? wat ik ben, de wanorde, de verkeerde zin, het genot van
verkeerden zin. De droefheid ken ik niet, zij is mij afstootelijk en dwaas! Mijne
leering? Ik lieg! ik vernietig, ik dood en verhef mij in wanorde: grijpt wat gij verlangt,
valt op het genot, de uren zijn kort, verzorgt uwe gezondheid, liegt, weest dief en
moordenaar; werpt onder u wat boven u is, weest ongehoorzaam, valsch en
verraderlijk. Sluw zijn in verstand, slim zijn in wijsheid; immers ik lieg niet, en heb
geen boek van belofte, van dingen die men niet heeft, die men niet ziet; van eeuwig
geluk, van geesten, van engelen, van heilige... Ik heb niet; ik heb geen troon tot mijne
aanbidding; geene hemelen, geene heerlijkheid, geen water tot eeuwige verkwikking,
geen licht tot eeuwige wellusten, geene eeuwige verzadiging: Ik ben de god der dood,
der waarheid der dood, der eeuwige ledigheid en duisternis.
***
Komt gij allen, slimmen dezer aarde, komt gij, die groot zijt van gestalte, slap in
ledematen, sterk in vleesch en in beenderen, die in het lachen en in de gezondheid
voorbij gaat. Komt gij zachten van vel, die de frischheid hebt des sappigen fruits,
die tanden hebt schitterende in de koralen uwer lippen, en oogen die donker verrukken
in een gouden aangezicht, wier haar is als der paarden, in kracht, glanzen, en kleur.
Komt gij allen verrukkers met fijnheid, met schoonheid in spraken en zangen, met
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klanken als de lieve vogelen, met geweld in uwe keel als het huilen der winden, als
het rollen der donders. Komt ook gij die op de tronen zit, en gij die uitleg geeft der
wetenschappen; komt gij allen geleerden en kenners der stoffen en kunsten, die in
het donker zoekt der tijden en oprichten wilt een onwankelbaren bouw van beschaving;
komt, komt, en vervult deze bladzijden met troost, aan hem die in gebrek
voortgekomen is uit den moederschoot, die in het nadeel geboren is, die met een
walg gezien is geweest door het oog van den laffen verschrikte; die de oogen ziet
vluchten van het aanschouwen zijns nadeels, en verstooten, het hondeke beziet dat
gestreeld en geliefkoosd wordt op den schoot der menschen.
Wie is gebleven bij den benadeeligde der geboorte, wie heeft hem met medelijden
aanschouwd, wie heeft hem aangenomen en behouden? God, die in de moeder gelegd
heeft de liefde, die in ons aller Moeder Maria, Zichzelve gelegd heeft, namelijk De
Liefde door onzen Heer Jezus Christus, uit Wien geworden is onze eeuwige
behoudenis, door de vergiffenis van onze zonden, door de verlossing van de straffen
ertoe behoorende: van den dood, van het nadeel onzer geboorte, welk nadeel geworden
is door den val van den eersten mensch in het werk der boosheid. Dit nadeel is nu
onuitsprekelijk geworden, door de overwinning der boosheid in den mensch door
Jezus-Christus, daar wij nu kunnen in Jezus-Christus wedergeboren worden, in een
nieuw leven door de genade van geest en van liefde, waarin wij leven tot God en tot
het Rijk der Eeuwige Hemelen.
17. ‘De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar daar is geen: hunne tong
versmacht van dorst: Ik, de Heere zal ze verhooren, Ik de God Israëls zal ze niet
verlaten.
18. ‘Ik zal rivieren op de hooge plaatsen openen, en fonteinen in het midden der
valleien; Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre land tot watertochten.
19. ‘Ik zal in de woestijn den cederboom, den sittimboom en den mirteboom en
den olieachtigen boom zetten, Ik zal in de wildernis stellen den denneboom, den
beuk, en den busboom te gelijk;
20. ‘opdat ze zien en bekennen en overleggen en te gelijk verstaan, dat de hand
des Heeren zulks gedaan, en dat de Heilige Israël zulks geschapen heeft’. (Jesaja
41.)
*

**

Zie ik zit aan den weg der bedevaarders, waar dezen troost zoeken, die het lijden
geproefd hebben in zijnen bitteren smaak, die geene genezing meer gezien hebben
aan hunne ziekte, over dewelke men het hoofd geschud heeft, die, onbeholpen, van
den mensch de oogen opgeheven hebben tot den almachtigen God,
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die alles vermag, en hemel en aarde geschapen heeft en Lazarus opgewekt heeft uit
de dooden. Zoo dikwijls was ik de dood voorbijgegaan, mij zelf bedriegende, en
doende alsof het vonnis der dood voor mij niet ware, ontvluchtende de lijdende
gedachte der dood, daar ik het geluk zocht en lief had der tijdelijke dingen, en den
roem des vleesches. Doch God heeft gansch wonderlijk gedaan tot mijne verlossing:
want uit vele geestelijke gaven zocht ik wel God, doch erkende Hem niet in het
volmaakt leven van geest en liefde in Jezus-Christus; daar ik uit de geestelijke gaven
mijn vleesch niet stierf, zijnde in onvolmaakte kennis Gods, maar dat ik roem had
in deze gaven alsof zij des vleesches waren. Zoo heeft dan God gedaan tot het sterven
mijns vleesches: God heeft scherp gestoken in mijn vleesch, verwoestende mijne
gezondheid, waarin het betrouwen was tot het dienen der boosheid en der tijdelijke
zaken. Zoo doende heeft God mijne ijdelheid voor mij gezet, mij stellende voor de
dood mijns vleesches: God heeft mij van het vergankelijke afgekeerd, vertoonende
het onvergankelijke van geest en van liefde, makende mij begeerig tot
onvergankelijkheid en waarheid door geest en door liefde.
Alzoo gebracht tot het Licht, is het tijdelijke mij duisternis geworden, het graf en
de dood, zoodat ik gezien heb het onvergankelijke der Waarheid Gods, zoodat ik
gekozen heb, te sterven wat tot dood veroordeeld was en te leven wat tot waar leven
gegeven was, in het leven van geest en van liefde, tot den Geest en de Liefde Gods
in Onzen Heere Jezus-Christus.
God in zijne oneindige Goedheid en Liefde heeft gansch wonderlijk geweest in
het werk mijner verlossing, vernietigende mijn leven van afschuwelijkje boosheid,
mij reddende uit de diepe kloof der vleeschelijke ellenden. Al wat onmogelijk was
door den mensch, is wonderlijk geschied door God: een afgrond somber en killig is
geworden een heuvel vol sierlijken groei, van het geestelijke leven der weldoende
bestraling der lichtende genade; dorre plaatsen zijn geworden bewaterde oasen;
woestijnen zijn geworden paradijzen van wellusten; haat is geworden vergiffenis en
zachtmoedigheid in de liefde; oorlog is geworden ware vrede; een verslindend vuur
woelende nijdige vlammen in het werk Gods, is geworden in de overwinning Gods,
een stille meer, diep helder water, spiegelende den Oorsprong des Levens, de
Volmaaktheid Gods, in het leven der genade uit God groeiende tot Gods Welbehagen.
Wat is mij geschied? wat is mijne groote zonde geworden die ik niet meer leef? Is
het mogelijk dat eensdaags ze niet meer zal gedacht worden in het lichaam dat
gezondigd heeft, vooraleer het verderfelijke onverderfelijkheid aandoet, en dit
sterfelijke onsterfelijkheid? Doch in het einde zal niet meer gedacht worden, al wat
uit verkeerden zin in de boosheid geworden is; God zal het te niet doen, God heeft
het gesproken: wanneer alle traan zal afgewischt worden, en alle

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

333
dingen nieuw zullen zijn, wanneer God alleen zijne Overwinning zal leven in het
einde en in alle eeuwigheid.
17. ‘Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en eene nieuwe aarde, en de vorige dingen
zullen niet meer gedacht worden, en zij zullen in het hart niet opkomen.
18. ‘Maar weest gij lieden vroolijk en verheugt u tot in eeuwigheid in hetgeen dat
ik schep; want zie, Ik schep Jeruzalem eene verheuging, en zijn volk eene
vroolijkheid’. (Jesaja 65).
Zie ik zit aan den weg der bedevaarders in de schaduw des booms waarin de
beeltenis is van Maria Moeder Gods.
En ik zie dezen boom, het menschdom der genade. Ik zie dezen boom, het groeiende
menschdom door genade, levende genade, stervende ook stof en vergankelijkheid,
uitgekankerd door het lijden.
Ik zie dezen boom, de wijsheid, den grijsaard, de wijsheid die de genade Gods is,
den grijsaard die leeft de kennis van God, Die oud was vóór eenig ding.
Ik zie het eeuwig leven van geest, en de stervende stof; de overwinning der dood
door de liefde.
Ik zie de wijsheid bij den mensch, grijsaard in het aanschouwen van God, Het
Begin in het eeuwige aller eeuwen.
De wijsheid uit genade heeft aanschouwd den val van den eersten mensch,
droefheid, ongeluk en lijden in al de geslachten: de onvolmaaktheid die onder de
volmaaktheid des Overwinnenden Gods, nederlaag en dood geworden is.
Spreek, gij boom, tot mij, gij grijsaard, gij wijsheid bij den mensch die uit genade
geworden is, en God aanschouwt en leert uit God. In uwe schaduw zullen wij
nederzitten van den morgen tot den avond, in uwe schaduw zullen wij vernachten,
totdat wij geleerd hebben dat de Wijsheid is Jezus-Christus, God met ons, geworden
in den boom met Maria Moeder der Zaligheid.
*

**

Dat ik ook zoo uit den moederschoot voortgekomen ben?
Zal ik als Job mijnen mond openen en vervloeken mijnen dag? ‘Want Job
antwoordde en zei: De dag verga waarin ik geboren ben, en de nacht waarin men
zeide: Een jongsken is ontvangen’.
Lig ik als eene potscherf, als een gebroken vat voor eeuwig buiten de volmaking?
of lig ik als een proefstuk door God gelegd in de wegen der menschen? Ben ik als
eene zift in de handelingen Gods? en moeten allen door mij ingaan als om aarde door
te spoelen en goud te behouden? Gij toch, O Liefde, zijt een goud bij mij gebleven;
mijne rijke omhulling, mijn kleed waarin ik getroost en behouden ben. Al ben ik een
verachtelijke klomp - naar het oordeel der menschen - die maar oogen heeft om te
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weenen, en alle zintuigen tot een torment van lijden, toch ben ik in de handelingen
Gods, en in den wil van God die geen einde heeft. Help mij mijn God, want uwe
ontzaglijke geheimen overvallen mij! en met allen die mij verfoeien, verfoei ik
mijzelve, terwijl ik verachtelijk in de oogen der menschen, zie tot de Heerlijkheid
mijns Gods.
De verstandigen zijn voorbij gegaan, en hunne spreekwoorden hebben zij mij
voorbijgaande gelaten. ‘De vaders hebben onrijpe druiven geëten, en de tanden der
kinderen zijn stomp geworden’. (Ezechiel 18-2). Zij hebben mij versmoord in de
duisternissen des ouden testaments, en de klaarte die er in is voor mijne oogen
verborgen, zij hebben mij begraven bij de doode dingen.
En nochtans ik leef, ja ik leef een onuitsprekelijk leven van lijden en liefde. Tot
wie zal ik mij wenden, daar er toch geen mensch in grooter lijden is dan ik, daar Job
toch mijn broeder is in de kwellingen.
Wie zal mij troosten? zal ik alleen gelaten in eene diepe kloof de sombere snaren
zoeken van eene lijdende ziel? zal ik weeklagen over de weduwen en weezen, over
de onbeholpen in het lijden? of zal ik de zangen zingen van troost der onuitsprekelijke
dingen der liefde? Doch de Heere heeft ons waarachtig te kennen gegeven dat het
spreekwoord liegt; en is de blinde ons niet aangewezen opdat de werken Gods in
hem zouden geopenbaard worden? (Johannes 9-3).
En heeft God niet gezegd tot de vrienden van Job: Mijn toorn is ontstoken tegen
u, want gij lieden hebt niet recht van mij gesproken gelijk als mijn knecht Job? en
heeft God niet gezegd: laat mijn knecht Job voor u bidden, want zekerlijk Ik zal zijn
aangezicht aannemen, opdat Ik aan u lieden niet doe naar uwe dwaasheid?
Daarom ook, zal ik niet zingen een treurige zang, want God zegende Jobs laatste
meer dan zijn eerste, en Job stierf oud en der dagen zat. (Job 42-7-8-12-17.)
*

**

Wie heeft God aanschouwd? wie zal recht spreken van God? wiens aangezicht zal
aangenomen worden door God, opdat mij niet gedaan worde naar mijne dwaasheid?
Gij wijsheid zult recht spreken van God, gij wijsheid die de geest zijt, die God tot
overwinning geordineerd heeft in den mensch, tot het aanschouwen van God, tot het
kennen van God in Zijne Eigendommen en Hoedanigheden. Gij wijsheid die de geest
zijt die leeft de woorden die God tot zijne kennis tot den mensch gesproken heeft.
God is Wijsheid, en bij den mensch is Wijsheid, de gave van geest aanschouwende
de Wijsheid Gods.
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Het Woord is Wijsheid, Jezus-Christus de Zoon Gods, die de Wijsheid Gods in den
Mensch geleefd heeft; en bij den mensch is wijsheid het leven in Jezus-Christus.
Wat is het? Onuitsprekelijk is, waarvan de geest mijner ziel ook zal spreken tot
den mensch mijns hoofds, tot overwinning der dingen die Gods zijn over de dingen
die der menschen zijn, tot het leven dat Gods is, uit de gaven die Gods zijn.
Edgar Gevaert.

In Gotieke Letters
SLANK sloegen lelies
Vlak voor de deurpost
Toen Maria neerzonk
Onder het loodrechte licht
- Straleneinde schitterkrullen
Schommelen de eischoot
Volmaakt ovaal
Zoals de buik zijn moet
Waar het Woord Vlees wordt -

Paul van Ostayen.
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De Hedendaagsche Grondslagen der Kennis van de Tuberculose(1)
Historiek.
IK zal van avond de eer en het genoegen hebben u in deze voordracht te handelen
over de Tering of Tuberculose en wel meer bepaaldelijk over de moderne opvatting
ervan, welke het stadium waarin de kennis van de ziekte op dit oogenblik gekomen
is, opdringt.
En vooreerst willen we nader verklaren de twee woorden, die we als benaming
derzelfde kwaal vergelijkend hebben gebruikt. Elk van die twee woorden omschrijft
voor ons geneesheeren een afzonderlijk begrip. Tering in den zin van de fransche
term phtysie, beteekent voor ons een vergevorderde graad van een bepaalde ziekte
met wegtering van spier- en vetweefsel en diepe wijziging van den algemeenen
lichaamstoestand; en die bepaalde ziekte is namentlijk de tuberculose.
Tuberculose komt van het woord tuberculum, wat beteekent knobbeltje en staat
in wezenlijke verhouding tot de eerste anatomo-pathologische verletselen,
veranderingen of ontaardingen, welke in de geweefsels der organen waar de ziekte
zetelt worden aangetroffen. Het tuberkeltje is de onmiskennelijke zegel der kwaal.
Aldus afgebakend beteekenen die woorden dat iemand ergens reeds tuberculose
dragen kan zonder daarom reeds het typische beeld van lichamelijke, physiologische
miserie te vertoonen dat den phtysieker of teringlijder op een gegeven oogenblik
gaat vertoonen.
Een derde benaming die over enkele jaren werd vooruitgezet, doch vooralsnu niet
zoo gereedelijk een algemeenen ingang vond, is die van baciollose. Zij is nog meer
veralgemeenend dan de term tuberculose, houdt niet meer uitsluitelijk rekening met
aard en uitzicht der verletselen die in de organen

(1) Voordracht gehouden in de Aula der Gentsche Hoogeschool.
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ontstaan, maar beantwoordt aan het begrip der bakteriologische oorzaak die aan de
kwaal ten gronde ligt.
Door de definitie van deze drie woorden en de omschrijving van het individueel
begrip hetwelk zij concretiseeren, hebben we meteen door drij merkwaardige mijlpalen
den weg afgeteekend, die door de medische wetenschap werd afgelegd vooraleer wij
tot het inzicht kwamen, hetwelke wij nu in het innerlijk wezen dezer vreeselijke
kwaal verkregen hebben.
De eerste dezer mijlpalen staat in de tijden der vóórkristelijke oudheid, in de eeuw
van Hippocrates en zijn volgelingen.
Die hebben tot nog toe ongewijzigde en onwijzigbare portretten beschreven van
vergevorderde teringlijders, phtysiekers; de waarachtige natuur der ziekte, die zij als
erfelijk en inherent van de gesteltenis aanzagen, was hun echter ontsnapt.
Die gedachten heerschten door de middeleeuwen heen tot aan de Renaissance en
de 17de eeuw, toen de studie op het lijk in de zeden kwam en anatomisten als Sylvius,
Morton en anderen de tuberkels op de organen ontdekten en beschreven als zijnde
specifiek voor de ziekte, waarvan het uiterlijke beeld bij het levende menschenwrak
was bekend.
Er bestond echter nog steeds een groote verwarring omtrent het waarachtig wezen
van den tuberkel, wiens min of meer goed gelijke ook in andere ziekten was
aangetoond; en het zijn de Engelschman Stark en de Franschman Laënnec, de
ontsterfelijke uitvinder van de auscultatie, die het anatomisch verletsel der tuberculose
tot zijn ware beteekenis hebben herleid; den cyclus van verwoesting met de vorming
der grijze massa als eerste phase, de gele verkazing ervan als tweede, de verweeking,
wegbrokkeling, uitholling der kaasmassa's nauwkeurig hebben beschreven en de
eenvormigheid der ziekte hebben vastgesteld.
Wanneer de latere studie der anatomopathologie onder het mikroskoop werd
gebracht en de technieken van kleuring en fixatie der praeparaten met den dag werden
verfijnd, is de beschrijving van de verletselen tot in het uiterste gedreven, zoodat we
nu op dat gebied in het bezit zijn van allernauwkeurigste en vaste gegevens.
Doch we loopen een weinig vooruit.
Zelfs na Starke's en Laënec's meesterlijke studies, verkeerde men nog volkomen
in het duister nopens de manier waarop de ziekte ontstond, haar eigenlijke oorzaak.
In de jaren 1862 tot '65 deed de Franschman Villemin een reeks proefnemingen,
die het besmettelijk karakter van de ziekte aantoonden: hij entte aan proefkonijnen
eerst kleine deeltjes ziek longenweefsel van longentuberculoselijders, daarna hun
flijmen in; en in beide gevallen bestatigde hij na een zekeren tijd dezelfde verletselen
welke de anderen vóór hem en hij zelf op de lijken hadden bestatigd.
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Robert Koch, de Duitscher, zette in 1882 de kroon op het werk door de ontdekking,
de afzondering en het kweeken van de wezenlijke oorzaak der kwaal, een bakterie,
de baciel die naar zijn naam Kochbaciel of tuberculosebaciel wordt genoemd.
*

**

Deze korte geschiedkundige inleiding is er noodig, evenals de beknopte beschrijving
van den Kochbaciel om de uiteenzetting van het innerlijk wezen der kwaal vatbaar
te maken.
Immers de studie van deze bakterie heeft bewezen dat zij sommige eigenschappen
bezit, waarvan de kennis de sleutel is tot het inzicht en het begrip van het ziekteproces
dat hij teweegbrengt. Men vindt ze vooral in de fluimen der longtuberculoselijders,
ook in den etter voortkomende van andere tuberculeuze organen. Zij wordt, ten
onderzoeke, niet zoo gemakkelijk gekleurd als andere bakteriën: de kleurstof moet
verwarmd of van inbijtenden aard zijn; eens gekleurd behoudt zij die kleur,
niettegenstaande de inwerking van andere ontkleurende chemische zure stoffen: zij
is zuurvast.
Zij doet zich voor onder de mikroskoop, als een staafje, soms ietwat gebogen van
1,5 tot 6 à 7 /m(1) lengte en 0,5 /m dikte, en met meer verfijnde techniek ziet men op
het bacillenlichaampje onderscheiden korreltjes, die eerst voor ontaardingsteekens
werden genomen en waaruit men dan tot mindere smethevigheid en minderen ernst
van de kwaal besloot: dat bleek naderhand heelemaal niet vast te staan.
Dat alles te saam laat toe de bakterie in een hoogere klas van de oneindig kleine
levende wezentjes te rangschikken, namentlijk in die der zwammen of schimmels:
zij is dus niet een banale bakterie als de streptokok of staphylokok, de bakteriën der
gewone etteringen of verzweeringen, maar is veeleer een parasiet.
Er zijn dan ook tot het welgelukken van den teelt der Kochbaciel bijzondere
kunstmatige voedingsbodems noodig en wel hoofdzakelijk geglycerineerde middens
die vele zuren bevatten, dewelke vereischt zijn tot de synthesis van zijn meer
ingewikkeld cellewezen. Als zijnde een schimmel leeft zij dan ook niet ongraag op
vegetarische bodems en wel namentlijk op aardappelstukjes, die in glycerine baden.
In de vloeibare kweekmiddens is een bijzondere giftstof aanwezig, die Koch
ontdekte en welke hij tuberculine noemde: Deze stof ingebracht is volkomen
schadeloos voor gezonde organismen, maar geeft geweldige stoornissen die men
reacties noemt in tuberculeuze organismen.
De tuberculine ongelijk andere bakteriologische giftstoffen,

(1) /m - grieksch = mikron = 1/1000e van een millimeter.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

339
lokt op verre na niet in dezelfde mate de vorming van antilichamen uit in het bloed
van het organisme, dat ze ontvangt. Tuberculine bevat dus geen bacillenlichamen.
Doch daarbuiten is er een andere giftstof, die in het lichaampje van de bacillen
zelve vastzit, zelfs wanneer zij door verwarming gedood zijn. Het bewijs van hun
giftigheid ligt in het feit, dat wanneer zij dood ingespoten worden, zij ter plaatse,
doch enkel daar, verwoestingen teweegbrengen, maar vanwege de weefselcellen
geen reactie uitlokken, zooals de diffusiebele toxine, de tuberculine, dat wel doet.
De proefondervindelijke tuberculose bij dieren teweeggebracht door ingespoten
levende bacillen, prikkelt de omliggende cellen tot woekergroeiïngen, welke trachten
de bacillen om zoo te zeggen in te metselen; doch die cellen worden op hun beurt
naderhand door de bacillengiften ontaard en ten slotte gedood.
Onder al de proefdieren welke in het laboratorium gebruikt worden, is de steenrat
de meest gevoelige aan de tuberculose. Die uiterste gevoeligheid wordt benuttigd
om de proef te leveren of een verdacht produkt, fluim of etter, waarin men bij
herhaalde verfijnde mikroskopische onderzoeken vruchteloos heeft gezocht naar
getuigenis afleggende bacillen, wel degelijk tuberkuleus is en aldus den aard der
ziekte laat vaststellen door het vereenzelvigen der teweeggebrachte tuberkeltjes.
De overgevoeligheid der steenrat is aansprakelijk voor de bijzondere evolutielijn
welke de besmetting bij dat dier volgt. Op de plaats der inenting ontstaat de opene
inentingsjanker; van daar schreiden de bacillen met den weistroom langs de weivaten
naar de weiknoopen of klieren; een tijd nadien slechts komen de bacillen los, gaan
over in het bloed en besmetten de organen op afstand: eerst de milt, dan de lever en
slechts in laatste instantie de longen, waar de letselen niet tot kavernvorming geraken,
daar de dood al voor dien tijd is ingetreden.
Wil men het dier tuberculeus maken en ter dood brengen door het bacillen te doen
verorberen, dan zijn ontzaglijke dosissen daartoe noodig.
We zullen later zien dat deze proefondervindelijke tuberculose bij deze uiterst
gevoelige viervoetertjes gelijkloopend is met de tuberculose bij zuigelingen.
Het konijn biedt meer weerstand; er ontstaat ter plaatse van de inenting een veelal
gesloten blijvend koud abces. Het weistelsel wordt niet besmet; wanneer het echter
toch tot veralgemeening komt, dan treden de bacillen van voorafaan rechtstreeks in
het bloed en de uitverkoren plaats van localisatie is de long, waarin de letselen, of
naar verwoesting, of naar lidteekenvorming kunnen evolueeren naar gelang de
omstandigheden; in ieder geval is het verloop veeleer chronisch en kan hier zelfs
schijnbare genezing intreden.
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In dit opzicht vertoont de volwassen mensch veel overeenkomst met het meer
weerstandige konijn.
*

**

Veel werd gesproken en geschreven over de mogelijke verschillen in den graad van
smethevigheid der bacillerassen.
Immers, men wist dat de tuberculose een uiterst verscheiden verloop kan aannemen;
alle graden zijn mogelijk van de uitnemende banaliteit tot de neerbliksemende
hevigheid, en men schoof dat op rekening van de afwijkingen der smethevigheid.
De laatste opvatting daaromtrent is dat de tuberkelbacil, zooals men ze in de natuur
aantreft, nagenoeg altijd even smethevig is, en dat alles ten slotte afhangt van de
dosis bacillen, die in het organisme terecht komen, 't zij in eens of bij fracties
toegediend.
Wanneer men aan een dier dat volop in tuberculeuse ziekte-evolutie verkeert een
nieuwe dosis bacillen inspuit, gebeurt er iets heel eigenaardigs.
De inentingsjanker die bij dezen van te voor gezond voorkomt na een paar weken,
blijft in de meeste gevallen open tot aan den dood; bij voorop getuberculiseerde
steenratten komt reeds na 24 uren op de plaats der nieuwe inenting een verharding
voor; de huid sterft af; er ontstaat een plaatselijke verzweering, die voor goed geneest
zonder dat de weiknoopen ontsteken zooals dat bij gezonde dieren het geval is; dat
is wat men noemt het verschijnsel van Koch, omdat hij daar de aandacht heeft
opgetrokken. Er is, opdat het verschijnsel zich voordoe tusschen de twee inentingen,
een zekere tijdspanne noodig, binst hetwelk het organisme van het proefdier zekere
eigenschappen moet verkrijgen.
De dosis der inspuiting is de tweede faktor die het verschijnsel beheerscht; tusschen
de dieren primitief besmet door gelijkwaardige dosis bacillen vertoonen zij het eerst
het verschijnsel, dewelke den tweeden keer de grootste dosis ontvangen.
Het Kochverschijnsel der huid wordt ook waargenomen op de long. De stoornissen
teweeggebracht door inspuiting van Kochbacillen in de trachea van steenratten,
verschillen onderling naar gelang de dieren van te voor geturberculiseerd waren ofte
niet.
Steenratten zijn dus uitstekende proefdieren om hun allerfijnste gevoeligheid aan
de tuberculose.
Er zijn nochtans heel weinig diersoorten en zeker geen zoogdieren welke absoluut
onontvankelijk zijn; de ontvankelijkheid wordt grooter bij de dieren die in groepen
in stallen of hokken verblijven.
Onder de zoogdieren betaalt het rundergeslacht het hoogste tol.
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De schade berokkend door de tuberculose onder de koeien, is evenwel naar de
meening van verscheiden schrijvers meer voor rekening van het Departement van
Landbouw, dan voor dat der openbare gezondheid der burgers. Dat wil zeggen dat
de overzetting van tuberculose van dieren op menschen niet moet overschat worden.
Het vleesch wordt weinig rauw gegeten, zeker niet de organen als lever, milt en
nieren waar de ziekte meest zetelt. De besmettingsmogelijkheden door de melk van
tuberculeuse koeien zijn niet zoo gering. Vooral in de Angelsaksische landen hecht
men daar veel belang aan; terecht nochtans mag men zich afvragen waarom de
melkproducten - boter en kaas - echte centrifugaten en concentraten van melk niet
met dezelfde strengheid worden bejegend.
Anderzijds in Japan is het melkverbruik op verre na niet zoo zeer in zwang: wat
niet belet dat de tuberculose ginder even zoo zeer verspreid is als in de Westersche
landen. Sommige schrijvers houden zelf staande dat wij als volwassenen een zekere
immuniteit bezitten, dank aan een op afstand herhaald kontakt met kleine dosissen
bacillen met de melk gedurende onze kinderjaren verorberd.
Men weet nu trouwens ook goed dat de bacil, die bij de tuberculose der runders
wordt gevonden, vormelijk verschilt van deze bij de menschen; en de laatste
proefnemingen van Burnet schijnen te bewijzen dat de runderbacil slechts maar
zelden als ziekteverwekker bij den mensch optreedt, zelfs in klieren- en
gewrichtstuberculose, een onderscheid dat ook door voortstanders der besmetting
van dier op mensch wordt gemaakt.
Katten en honden die in nauw kontakt zijn met de menschen kunnen dragers zijn
van menschenbacillen, doch zij dienen enkel als tusschenmidden.
Uit dat alles blijkt en blijft dat men gerust zeggen mag dat de groote faktor van
besmetting onder de menschen zelf gevonden wordt: de menschen, onwetend of
onbewust, besmetten elkander.
Buiten deze twee soorten van bacillen welke de tuberculose verwekken, heeft men
in het mikroskosmos bakteriën ontdekt met sommige eigenschappen die een zekere
verwantschap met de eerste groep laten veronderstellen, namentlijk hunne
zuurvastheid en alcoolvastheid. Doch verdere proeven hebben bewezen dat zij
grondelijk afwijken: zij zijn heel weinig ziekteverwekkend en geven geen tuberculine.
Men is er tot hiertoe niet in gelukt ze in echte tuberkelbacillen te doen overgroeien;
waar men er wel in gelukt is deze in de verschillende kweekmiddens een gedeelte
van hun virulentie te doen verliezen.
Misschien ligt de uiteindelijke vrijwaring van het menschelijk ras hierin besloten
dat de huidige tuberkelbacil door opvol-
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gentlijk verblijf in de geslachten met steeds hoogeropgevoerde weerstandsvermogens
van het organisme tot de weinig schadelijke rol van die andere groepen zal zijn
herleid(1).

De Besmetting.
Wij hebben gezien dat de besmetting voor het overgroote deel van de menschen
zelve komt en het is voornamelijk de fluim van de longtuberculoselijder die de milde
verspreidster is van het kwade zaad.
Van 7 tot 20 milliard bacillen zouden door zekere zieken op 24 uren opgebracht
worden.
Zoodat men alvast zou kunnen gaan denken dat de bacil nagenoeg alom verspreid
is en men er van lieverlede zou kunnen gaan uit afleiden dat het daarom de moeite
niet geloond is er tegen in te gaan of er zich voor te zwichten.
Het zijn enkel de zieken die fluimen en onder hen, dezen die fluimen zonder
voorzorgen te nemen, die de bacillen verspreiden.
De natte fluimen zijn gevaarlijk; ook in zekere mate de fijne droppeltjes speeksel
die door den tuberculoselijder bij het hoesten, niezen en spreken worden uitgejaagd;
niet dat het speeksel bacillen bevat, maar het wordt in den mond door de fluim
bezoedeld. De gevaarszone voor rechtstreeksche besmetting schijnt nochtans niet
meer dan een meter afstand von den mond van de zieke te bereiken.
De uiterst fijne stofdeeltjes van opgedroogde fluimen zijn veel gevaarlijker; de
vochtige fluim en de speekselpartikeltjes slaan neer door hun zwaarte; eens
opgedroogd worden de bacillen eruit veel lichter, worden bij luchtverplaatsing, heen
en weer gaan, vagen, enz.... opgejaagd en blijven in de atmosfeer hangen.
Verscheidene factoren beïnvloeden het bewaren van het smethevig karakter der
droge bacillen.
In de duisternis bewaren de bacillen die noodlottige eigenschap tot 18 dagen lang;
het licht, rechtstreeksche zonnelicht vooral, doet deze snel afnemen.
Droge lucht vergemakkelijkt het opdrogen en opstuiven; vochtige integendeel
maakt het stof kleverig en zwaarder.
Daar trekken we onmiddellijk een praktisch besluit uit ter voorkoming der
verspreiding der ziekte: nooit mag er droog gevaagd of droog afgestofd worden in
een ziekenkamer.
De verbruikte lucht door de zieke uitgeademd bevat geen tuberkelbacillen, zoodat
ten slotte de besmetting tweeërlei kan zjn: onmiddellijk, als rechtstreeksche inenting
in de dichte na-

(1) Zie post-scriptum.
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bijheid van den zieke, wat altijd massieve dosissen beteekent en bijgevolg ernstige
ziektetoestanden verwekt; en op afstand door de gedroogde bacillen wat wellicht
kleine dosissen bacillen schenkt en dan ook minder erge letselen voor gevolg heeft.
De weg die de bacillen van buiten volgen naar het lichaam van dezen die
blootgesteld zijn, is dus vooral de weg van de lucht: langs de ademhalingsbanen.
Het spijsverteringskanaal geeft veel minder intocht aan het virus en de dosis er
van moet ontzaglijk veel grooter zijn om ziekte te verwekken.
***
Het is dan ook in zekere voorwaarden dat de besmetting wordt verwezenlijkt. Er
moet een tamelijk intiem kontakt bestaan tusschen de zieken en de gezonden, waarbij
de dosis zwaar genoeg zij en vaak genoeg herhaald worde om pathogeniek te worden.
Zoo geschiedt het werkelijk in het familieleven: zoodanig is dat waar dat uit een
veelvuldig voorkomen van meer dan een geval in dezelfde familie een bewijs werd
getrokken ten voordeele der theorie van het erfelijk overzetten der kwaal.
We weten nu voor vast dat het overzetten van de eenige eigenlijke oorzaak de
bacil, met de zaadcellen of door den moederkoek heen op de ongeboren vrucht een
uiterste zeldzaamheid is; - dat is ook proefondervindelijk op de dieren aangetoond.
De ouders besmetten hun kinderen, de echtgenooten besmetten elkander, de moeder
besmet haar pasgeborene, de zuster haar broer.
In levensomstandigheden waar aan elkaar vreemden een aan het familieleven
gelijkend bestaan leiden, komt de besmetting voor: in de kostschool, in de kazerne,
op het atelier, in de kloosters.
*

**

Buiten de wezenlijke oorzaak der bacil, zonder dewelke er geen tuberculose mogelijk
is, zijn er bijoorzaken die het ontluiken der kwaal mogelijk of gemakkelijk maken:
de stoffelijke ellende, woningnood met gebrek aan lucht, gesloten, duffe vertrekken,
gebrek aan licht, onvoldoende voeding, zedelijk lijden.

Het Terrein.
Het zaad, Koch's baciel, en de pasopgenoemde bijoorzaken vormen te samen nochtans
slechts een kant van de tuberculose als ziektebeeld: het hangt er van af in welk terrein
dit zaad terecht komt: Is het in den uiterst gevoeligen kinderbodem, is
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het in den gewijzigden grond bij den volwassene? Zoodat we van stonden aan twee
goed onderscheiden typen van ziekteprocessen te bestudeeren hebben: De tuberculose
bij het kind, en de tuberculose bij den volwassene.

De Tuberculose bij het Kind.
Borelingskens, zelfs uit vergevorderde tuberculose moeders geboren, komen smetvrij
op de wereld. Lijkschouwingen bij gelegenheid gedaan, hebben nooit tuberkelletselen
laten bestatigen.
Ook de cutireactie: het inbrengen van tuberculine in de huid van pasgeborenen is
onveranderlijk negatief: wanneer men bij tuberculeus-besmetten in de huid een dropje
tuberculine brengt met een spuitje of met een vaccineermesje ontstaat er ter plaatse
een roode zwelling, is de reactie positief; bij borelingskens is ze dat nooit.
Het wichtje kan alvast al dadelijk besmet worden door een tuberculeuse moeder:
onmiddellijke verwijdering van zijn moeder vrijwaart het stellig. Wordt het kind
grooter en raakt het alles aan, dan wast de smetgelegenheid met den dag.
Zuigelingen tuberculose is bijna altijd doodelijk omdat het kontakt tusschen de
moeder en het kind zoo intiem is, dat de dosis bacillen door het feit zelve zoo groot
is en zoo vaak wordt toegediend; tweedens omdat het zuigelingenorganisme uiterst
gevoelig is aan tuberculose: die gevoeligheid hangt niet af van den ouderdom maar
van de afwezigheid van vroegere kleine besmettingen.
Hierin zijn trouwens de wilde volkstammen aan de kinderen gelijk. Binst den
oorlog hebben wij ons daar kunnen rekenschap van geven; niet verre van Nizza was
een uitgestrekt kamp voor Senegaleezen; die reuzenkinderen, eens tuberculeus,
stierven op eenige weken en vertoonden op dien tijd veralgemeende besmetting en
diepe letselen, die men bij de meeste blanke volwassen maar na maanden, soms jaren
ontmoet.
*

**

Het is ook langs de ademhalingswegen dat het kind besmet geraakt: de besmetting
zet zich vast aan de long zelf en wel aan de basis en niet in den top, zooals dat in
lateren leeftijd gebeurt; de besmetting blijft niet lang beperkt tot de long; zij gaat
over in de weivaten, wordt niet opgehouden in de weiknoopen of klieren, maar
verspreidt zich in het bloed en langs het bloed brengt ze algemeene besmetting
waarvan de meningitis dikwijls de eindétape is.
Bij oudere kinderen verandert het uitzicht der dingen. De smetgelegenheden zijn
doorgaans niet meer zoo massief, en zoo
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dapper herhaald; zoo krijgt het jonge gestel tijd om zijn verdedigingspotentieel te
organiseeren; 't en is niet meer de veralgemeende besmetting van den zuigeling maar
meer een tuberculose van het weistelsel, waarvan de knoopen tijdelijk ingekerkerde
bacillen bevatten.
Komt er een breuk in het weerstandsvermogen bij mazelen of kinkhoest bij
voorbeeld, dan komen de bacillen los in het bloed en kunnen naar gelang hun aantal
en den ernst van de veroorzaakte stoornis veralgemeende besmetting of localisaties
op afstand in beenderen of gewrichten teweegbrengen.
*

**

Bij de kinderen boven de drij jaar kan de tuberculose zelfs slapende blijven; het is
die toestand van slapende tuberculose die men, gansch ten onrechte, pretuberculose
noemt; die het uitzicht van het kind wijzigt, zelfs het karakter beïnvloedt. Het zijn
ranke bleekertjes, met zijden haar, fijne huid, en moeders eenig-kindjes, fliefloddertjes.

Tuberculose bij Volwassenen.
Naarmate het kind opgroeit zijn de smetgelegenheden talrijker geworden en in de
groote steden is iedereen op zeer kleine uitzonderingen na al vóór hij de volwassenheid
bereikt heeft, besmet geweest.
Daar zijn levende en doode bewijzen van.
Uit statistieken van lijkschouwingen van alle slag, in de groote steden gedaan, is
gebleken dat 97 procent der volwassen onmiskennelijke teekens van tuberculeuse
verletselen dragen.
De huidreactie volgens von Pirquett met tuberculine bij kinderen systematisch in
scholen en kinderkribben, hospitalen, enz. gedaan heeft bewezen dat van af het 15e
jaar meer dan 90 procent positief reageeren in de grootste steden, waar het kontakt
onder de menschen uit hoofde der opeenhooping zoo innig is.
Van dit overgroot getal besmetten dragen gelukkiglijk later het meerendeel slechts
onbeduidende, uitgedoofde, slepende letselen, arm aan, of zonder bacillen. Anderen
dragen oude, meer uitgebreide, evenwel ingedamde, toch dank aan de aanwezigheid
van talrijke smethevige bacillen tot opflakkering steeds bereide verletselen.
Soms vindt men ook jonge verletselen in volle ontwikkeling, doch niet uitgebreid
genoeg.
*

**
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Een zeer belangrijke vraag is: wat wordt nu van al die vroeger besmetten bij een
nieuwe toevallige besmetting die in den lateren leeftijd voorkomt?
Tuberculose is bij den zuigeling van stonden aan steeds doodelijk, bij de
volwassenen niet.
Dit verschil van evolutie is inherent aan het terrein en is geen kwestie van
ouderdom.
Immers volgroeiden uit wilde volkstammen die nog niet of weinig in kontakt
hebben geleefd met de beschaving, waarvan tuberculose een corolarium is, staan
tegenover de kwaal als de zuigelingen.
De veelvuldige, op afstand herhaalde weinig massieve besmettingen hebben dus
het terrein van de volwassenen uit de grootsteden gewijzigd.
De nieuwe besmetting van den blanke is wel mogelijk door groote dosissen, die
vaak worden herhaald. Echter is het meest altijd een van die oude slapende haarden
van de kindsheid of de prille jeugd die wordt opgerakeld, welke bij hem de tuberculose
als ziekteproces verwekt.
Verscheiden faktoren kunnen daartoe bijdragen.
Bij andere kinderen ziet men vaak na een roode koorts, kinkhoest, mazelen; bij
volwassenen na de influenza of griep, de tuberculose als morbiditeit opvlammen.
Wordt door die ziekten het algemeen weerstandsvermogen van het gestel verzwakt,
of is het de schuld der verwikkeling in de ademhalingsorganen, die hen meest altijd
vergezelt en er een lokaal zwakpunt achterlaat? Of hebben misschien beide faktoren
hun deel aan de schuld? Moeilijk om uit te maken!
Geweld-effekten, kwetsuren of inademen van prikkelende stoffen als stikgas,
kunnen lokaal het hunne bijbrengen; ook de vermoeienis, lichamelijke en zedelijke
uitputtingen, stoornissen in de spijsvertering, afwijkingen in de stofwisseling, waarvan
suikerziekte een typisch voorbeeld is, de zwangerschap, niet zoo zeer om haar zelf,
maar in haren nasleep; alcoolisme, 't zij dat zij rechtstreeksch het individu schaadt
of erfelijk minderwaardigen voortbrengt.
Evenwel zijn er vele gevallen waar geen enkele van die faktoren kan worden
aangetoond en waar de tuberculose toch is opgeflakkerd.
Wat beheerscht er dan eigenlijk het tooneel?
Is de biochemische samenstelling, zijn de intieme verhoudingen der stof in het
organisme veranderd?
Men heeft gesproken van de ontkalking, als terrein voorbereidend. Men bestatigt
wel verlies aan kalkstof bij tuberculoselijders; doch werd hier niet het gevolg voor
de oorzaak genomen?
Is er een diepe bakteriologische wijziging in het spel in dezen zin dat, én de
gevoeligheid, én de weerstandsmogelijkheden ten
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slotte kunnen herleid worden tot een min of meer doorgedreven graad van
smetveiligheid door vroegere, geringe, verdoken, ingedamde aanvalletjes geschapen?
Of vullen ten slotte beide faktoren elkander aan?
Hier is ook nog geen zekerheid, en misschien komt die ook nooit omdat feiten van
dien aard intiem verbonden zijn met het leven zelf dat zoo eenvoudig is en tevens
zoo complex, zoodat zelfs de definitie er niet van te geven is.
Wat de erfelijkheid in dit alles te stellen heeft, is een andere vraag op dewelke het
antwoord tot dit neerkomt.
De erfelijke eigenschappen, 't zij gebreken, 't zij hoedanigheden kunnen in zake
tuberculose niet afwijken van de algemeen omvattende biologische wet, die het
overerven regelt. Wordt het kind geboren uit ouders met hoog weerstandsvermogen
in bakteriologischen zin of biochemisch dusdanig bedeeld zoodat het ontwikkelen
der eventueele latere besmetting tot ziekte, lastig of onmogelijk is, dan draagt dit
kind diezelfde hoedanigheden in zich.
Overgevoeligheid en biochemische ontaarding die het nieuwe individu tot de klas
der zoogenaamde voorbeschikten verwijzen, kunnen evengoed van erfelijken
oorsprong komen.
Wanneer wij die gedachten nog verder uitspinnen, leiden de draden misschien tot
den sleutel der voorspelling van de uiteindelijke zegepraal van het menschelijk
geslacht over de tuberculose in een wellicht nog verafgelegen toekomst waarin de
mortaliteit aan deze vreeselijke kwaal tot een ideaal minimum zal zijn herleid.
Tot dezen gewenschten toestand zouden we geleidelijk komen door een
opeenvolging van geslachten, die in gedurig kontakt met de bacil hebben geleefd en
in dewelke door gaandeweg vergemakkelijkte overwinningen een nagenoeg volkomen
immuniteit der geweefsels zou ontstaan die de menschen van dien tijd zou toelaten
in goed gezelschap en verstandhouding te leven met de bacillen wier rol tot die van
weinig schadelijke parasiet zou zijn beperkt.
In zooverre zou de tuberculose niet afwijken van zoovele andere kwalen. De
pestwegeltjes die door onze Vlaamsche landouwen kronkelen zijn als herinneringen
aan een verdwenen geesel. Wanneer de mazelen voor 't eerst op de Faroë-eilanden
werden ingebracht door 't vreemde scheepsvolk, stierven de inlanders van de kwaal
als de vliegen, - en nu achten onze goede huismoeders het haast niet meer de moeite
waard om voor hun kindjes den dokter te laten halen voor een kwaal die jaar op jaar
onder ons heerscht.
Is het sterftecijfer van de typhuskoorts niet op treffende wijze afgenomen? Dat is
niet dank aan een heroïsch geneesmiddel, want men behandelt een typhuslijder met
een glas gekookt
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water en wat hartversterkende artsenijen, maar dank aan een reeks kleine aanvalletjes
waardoor iedereen zich zelve immuniseert.
De geringe afname der tuberculose is geen argument dat tegen deze stelling kan
worden aangevoerd.
Die geringheid is maar schijn. Immers als men bedenkt eenerzijds dat het
besmettelijk karakter der tuberculose reeds zoolang is vastgesteld, en anderzijds
wanneer men overweegt hoe weinig voorzorgen en maatregelen er in de praktijk
worden genomen, - en als men daarbij brengt de beschouwing dat het moderne leven
het kontakt onder alle soorten van menschen met den dag inniger en inniger doet
worden, dan vraagt men zich af hoe er niet nog veel meer tuberculose is; dan komt
men van zelfs tot het besluit dat er een andere faktor is die de ziektemogelijkheden
grootendeels beïnvloedt.
Die andere faktor is het terrein, en dit terrein wordt zooals we herhaaldelijk
antwoorden diep gewijzigd door vroegere kontakten met de besmetting.
Een ander argument ten voordeele van deze opvatting omtrent de
immuniseeringsmogelijkheden van het menschelijk geslacht vonden wij in de recensie
in het Aprilnummer van het Engelsch tijdschrift ‘Tubercle’ over een verslag opgesteld
door Dr. Dublin uit het statistische materiaal van meer dan 15 millioen verzekerde
personen door de Metropolitan Life Insurance Company in Amerika verzameld. Het
stuk heet: The causes of Recent Decline in Tuberculosis.
Schrijver toont daar in aan dat sommige naties, waaronder de Joden vooral, levende
nochtans in dezelfde omstandigheden, in dezelfde staten New-York en Pensylvania,
veel minder aan tuberculose lijden en sterven dan anderen. Dat pleit voor een bij de
Joden bestaande constitutioneel verschil.
Welnu, dit constitutioneel verschil is immers o.i. niet eene oer-oorspronkelijke
eigenschap van het Jodenbloed, maar wel, en niets anders dan een sterker
ontwikkelden graad van immuniteit dewelke de Joden die sinds eeuwen over den
aardbol hebben gedwaald uit een afwisselend, min of meer bestendig kontakt hebben
verkregen en op hun nakomelingschap overgedragen(1).

Uitzichten der Longtuberculose bij den volwassen mensch.
Uit wat is voorgegaan vloeit vanzelf de verklaring van het individualiseerend karakter,
dat de tuberculose kenmerkt.
Elkendeen is ziek op zijn eigen manier en de klasseering der gevallen in eersten,
tweeden of derden graad heeft uitgediend.
De tuberculose der volwassenen is niet af te scheiden van die der kindsheid waarvan
zij de progressie is. Zij is immers een

(1) Zie post-scriptum, laatste alinea.
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kronische, slepende ziekte, wier evolutie meestal over jaren gaat, waarbinst reeksen
stilstanden en heropflakkeringen voorkomen wier duur en verloop uitnemend
afwisselend kan zijn.
Wat in den ouden eersten graad voor het begin genomen wordt is dit op verre na
niet altijd: herhaalde vallingen, klierontstekingen, een pleuretis, een nauwelijks
opgemerkte bloedspuwing in de kinderjaren of de prille jeugd, waren het eerste
stadium. Daar blijft het ook dikwijls bij.
In andere gevallen nochtans vindt men geen van deze voorgaanden en is de eerste
zetel der ziekte wel degelijk in de long, meest altijd als een heropflakkering van een
oude, min of meer latente kindertuberculose.
Dat begin kan verraderlijk zijn: verlies van eetlust, vermageren, verzwakken, soms
wat koorts, nachtzweeten, daarna hoesten. Alles kan soms nauwelijks merkbaar zijn
en reeds lang duren, zonder veel ongemak voor den patient die zich niet genoodzaakt
voelt er naar om te zien, en dat is juist een groot gevaar, want intusschen wordt niet
duchtig ingegrepen en schreidt de kwaal onmeedoogend voort.
Het kan ook schielijker gaan. Na een banale aandoening der ademhalingsorganen
volgt opeens een hevige koorts met groote schommelingen en spoedige uitputting
van het organisme. Men spreekt vaak van vliegende tering: dat is een vorm in dewelke
de letsels niet beperkt blijven; alles gaat zeer snel; de evolutie die bij chronische
vormen over jaren gaat, geschiedt hier in enkele weken of een paar maanden en alles
is fataal.
In de gewone fibro-verkazingsvorm gaat de evolutie dus veel langzamer en wanneer
het tot wegsmelting der kaasmassa's gaat en tot vorming der kavernen kan de ziekte
nog worden ingetoomd, klinisch genezen, zonder hernieuwing natuurlijk der
verdwenen geweefsels.
Een derde modaliteit is de fibreuze vorm: in plaats van het verwoestend karakter,
de verkazing van 't besmette longweefsel ontstaat er een meer plastische reactie die
zich uit door 't vormen van fibreus geweefsel. Dat komt meer voor bij personen op
leeftijd. Zelden onder de 30 jaar.
Ten slotte hebben we de fibreuse vorm met bijgaand emphysema, uitzetting van
de longblaasjes.
Het gebeurt ook wel eens bij volwassenen, vaker bij kinderen, dat de tuberculose
voorkomt als een bloedbesmetting: niet enkel de long, maar de lever, de milt, de
nieren, het buikvlies zijn bespikkeld met een groot getal tuberkels en kaaszaadjes.
Soms nog heeft men te doen met een waarachtige pneumonie; een heel deel van
de long wordt in blok aangetast zooals bij pneumokoktenbesmetting. Deze laatste
zijn twee acute vormen der tuberculose bij volwassenen.
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De Diagnose der Tuberculose.
De vraag dient aldus gesteld: Hoe vroeg kan de diagnose der tuberculose met
zekerheid gemaakt worden?
Want hier komt het op aan: hoe vroeger de diagnose gemaakt, hoe eerder met de
behandeling kan begonnen worden, - hoe grooter kans op indamming, - hoe sneller
het gevaar van voortzetting kan bestreden worden.
Welke middelen stelt het moderne wetenschappelijk inzicht in het complexe wezen
der tuberculose ter onzer beschikking om de diagnose te laten stellen?
Er dient voorop verklaard dat buiten de aanwezigheid der bacillen in de fluimen
er geen enkele factor alleen afdoende is om de oorzakelijke diagnose van bestatigde
verletselen met mathematische zekerheid te stellen.
Wanneer nu dit element ontbreekt, kan de diagnose maar worden gesteld door
verschillende afzonderlijke onderzoeksmethoden, die allen te samen geconcentreerd,
voldoende licht op den toestand werpen zullen.
De algemeene teekenen als koorts, vermageren, enz... zijn niet meer karakteristiek
voor het eigenlijke begin.
Het klinisch onderzoek, dat is het bekloppen, betasten en beluisteren der borstkas,
waarbij het anormale van het normale in de voortgebrachte geluiden der ademhaling,
der spraak, der fluistering; de overtrilling van de geluidgevende, min of meer met
lucht of vochten of met mengsel van beide opgevulde geweefsels op het meetrillende
afdeksel der borstwanden wordt nagegaan, is de eerste etape van het diagnose werk.
Deze methode door een geoefende hand en een gestyleerd oor, al of niet gewapend
met een tuig, de steteskoop, kan niet alleen tot de diagnose machtig bijdragen, maar
kan wanneer de waargenomen veranderingen in de physiologische geruchten en de
bijkomende pathologische nevengeluiden goed worden geïnterpreteerd volgens de
anatomische ontaardingen die ze veroorzaken, een klaar inzicht geven in den stand
en de evolutie van de bestaande letselen.
De laatste jaren is in de toepassing der Radiologie op het onderzoek der
ademhalingsorganen een nieuw middel gevonden om tot klaarheid te komen. Op het
schrijn bij de radioscopie, die daarbij de organen in hun physiologische
beweegbaarheid laat zien en op de photografische film, die veel gevoeliger is dan
het oog, maar enkel een statisch beeld geeft, wordt in het spel van licht en schaduw,
van doordringbare en door ontaarding ondoordringbaar geworden longdeelen, een
beeld teweeggebracht dat zeer kostelijke inlichtingen verschaffen kan.
Doch van deze methode evenals van het klinisch onderzoek mag men niet meer
vragen dat wat zij geven kan. Geen van beide
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is afzonderlijk, in elk geval voldoende; zij vullen elkander aan, de tweede is de
kontrool van de eerste.
Als derde reeks van onderzoeksmethoden komen, wat men noemt de
Laboratoriumproeven.
1) Het onderzoek der gekleurde fluimen onder het mikroskoop.
Wanneer dit onderzoek positief uitvalt is er geen de minste twijfel meer nopens
de natuur der letselen: dit onderzoek heeft de laatste tijden een technische verbetering
ondergaan van belang: door de fluimen op een scheikundige manier te behandelen,
wat men noemt de homogenéisatie bekomt men tot 40% meer positieve resultaten
dan men bij de gewone manier bekwam.
Geeft geen van beiden een uitslag dan kan men zijn toevlucht nemen tot de
gevoelige steenrat aan wie men de verdachte fluimen inspuit.
Er is nog de tuberculineproef. Tuberculine onder de huid ingespoten brengt bij
tuberculeuzen, en dat bij hen alleen, een reactie teweeg die drieërlei kan zijn: lokaal
- op de plaats der inspuiting, roodheid en zwelling; - algemeen - bijzonder gekenmerkt
door verhooging der lichaamswarmte: koorts; fokaal - veranderingen in den haard
der verletselen.
Deze reactieve gebeurlijkheden werden eerst benuttigd om den aard van
vastgestelde verletselen te vereenzelvigen. 't Gevaar van activeering der verletselen
bleek echter aldra te groot opdat men de proef veralgemeenen zou.
Daarbij we hebben gezien dat op een zekeren ouderdom het kontakt met de bacillen
zoo veralgemeend is, de meeste individuen dus gevoelig zijn geworden dat de proef
nagenoeg van geener waarde meer is bij volwassenen, die allen positief reageeren.
't Zelfde geldt ook voor de cutireactie in de huid, die heeft nochtans meer waarde bij
kinderen en bij volwassenen als prognose: immers in vergevorderde toestanden met
diepe wijziging van het organisme, is de reactie negatief; wordt ze op een gegeven
oogenblik weer positief dan is dit een voordeelig teeken.
Men heeft ook voor de tuberculose de laboratoriumproeven aangewend, welke
men voor andere ziekten als typhus en syphilis gebruikt, namentlijk de agglutinatie
van de bacilculturen door bloedwei van verdachten en de komplimentbinding naar
Bordet en Gengou.
De klinische waarde van deze twee methoden is niet standvastig.

De ernst der Tuberculose.
Over den ernst der Tuberculose is reeds herhaaldelijk en op verschillende manieren
gesproken en geschreven.
De ernst werd uitgebeeld in diagrammen en tabellen aller-
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hande; hij werd vergeleken bij andere besmettelijke kwalen als roodvonk, typhus,
kroep.
Men heeft de mortaliteit berekend, - zoowel als de morbiditeit - de ekonomische
verliezen uitgecijferd welke zij in een land veroorzaakte.
We zullen eenvoudig de getallen geven die wij uit den statistischen dienst van het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken kregen; bij de kolommen geven wij deze der
chronische bronchitis, omdat onder deze benaming veel leelijks euphorisch
gecamoufleerd wordt en veel onwetendheid of onnauwkeurigheid wordt
binnengeloodsd. Zoodat we aannemen mogen dat meer dan de groote helft der
chronische bronchitis als doodsoorzaak op rekening van de tuberculose mag worden
geschreven.

1921. - Sterftecijfers aan
Arrondissement.Longen-tuberculoseHersenvliesontstekingAndere
Chronische Totaal
tuberculosen Bronchitis
tuberc.
Antwerpen 606
41
132
107
886
Mechelen

190

10

44

44

288

Turnhout

142

10

10

52

214

De provincie 938

61

186

203

1388

Brussel

1152

69

165

228

1614

Leuven

263

21

48

111

443

Nijvel

154

4

42

79

279

De provincie 1569

94

255

418

2336

Brugge

140

16

29

80

265

Kortrijk

162

21

52

79

314

Dixmuide

25

-

4

19

48

Veurne

30

2

3

14

49

Oostende

72

15

20

48

155

Roeselaere

88

16

23

38

165

Thielt

41

3

7

24

75

Ieperen

73

4

12

37

126
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De provincie 631

77

150

339

1197

Aalst

13

38

39

247

Oudenaerde 109

7

7

72

195

Eecloo

48

1

18

11

78

Gent

308

22

69

113

512

St. Nicolaas 124

19

33

97

273

Dendermonde 109

19

10

38

176

De provincie 855

81

175

370

1481

157
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Ath

72

5

19

49

145

Charleroi

317

11

61

190

579

Bergen

221

21

33

87

362

Zinnik

78

9

10

66

163

Thuin

105

9

15

47

176

Doornik

154

14

60

54

282

De provincie 947

69

198

493

1707

Hoei

64

8

29

29

130

Luik

516

31

68

209

824

Verviers

127

8

29

50

214

Waremme

59

6

14

18

97

De provincie 766

53

140

306

1265

Hasselt

123

11

21

53

208

Maeseyck

65

8

20

17

110

Tongeren

104

20

30

39

193

De provincie 292

39

71

109

511

Aarlen

24

1

10

28

63

Bastenaken 23

1

8

5

37

Marche

35

2

14

16

67

Neufchâteau 37

4

7

21

69

Virton

2

9

19

67

De provincie 156

10

48

89

303

Dinant

97

3

16

22

138

Namen

165

10

39

64

278

1

13

21

87

37

Philippeville 52
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De provincie 314

14

68

107

503

Het
koninkrijk

498

1291

2434

10.691

6468

Prophylaxis der Tuberculose.
Het Vaccineeren.
De preventieve vaccinatie tegen de pokken en deze van jongeren datum tegen typhus
en paratyphus zijn genoeg bekend. Voor de kroep is men denzelfden weg op.
De eerste heeft nagenoeg de kwaal doen verdwijnen; de tweede heeft nog binst
den laatsten oorlog schitterende diensten bewezen.
Mag men op het gebied der voorkomende vaccinatie tegen de tuberculose dezelfde
hoop koesteren? Dit staat op 't oogenblik vast: gedoode bacillen, en tuberculine als
entstof gebruikt
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vaccineeren niet voldoende om smetveiligheid te schenken. Enkel levende bacillen
wijzigen het weerstandsvermogen van het organisme; dat is een feit dat zooals we
zagen in de kliniek wordt waargenomen en in het laboratorium bewezen.
Behring heeft proeven van vaccinatie gedaan met in smethevigheid kunstmatig
vermilderde bacillen van het menschelijk type onder de huid in te brengen. Vallée
met paardebacillen in de bloedaders. Calmette heeft daarna bacillen gebruikt die
door hun teelt op geglycerineerde ossengal ontaard geraakt waren(1). Prof. Heymans
heeft ook op dit gebied verdienstelijk werk geleverd voor de rundertuberculose.
Tot hiertoe heeft men geen eigenlijke vaste smetveiligheid teweeggebracht; enkel
het weerstandsvermogen tegen nieuwe besmettingen werd en bleef verhoogd, zoolang
er bacillen in het lichaam aanwezig waren en niet langer.
De prophylaxis der tuberculose behoort dus totnogtoe hoofdzakelijk aan de hygieen.
De feiten die als basis dienen voor een prophylactische hygeen in zake tuberculose
zijn de volgende: tuberculose is besmettelijk; er zijn echter herhaalde en zware
dosissen virus noodig; het kind is uiterst gevoelig; de volwassen stedeling heeft een
zeker, individueel verschillend weerstandsvermogen verkregen dat hem pantsert,
doch enkel tegen lichte toevallige, niet tegen herhaalde zware herbesmettingen.
De fluim is de groote verspreidster der kwaal; haar gevaar is het grootst in
nauwomschreven kring. Dikwijls is een andere smetkwaal oorzaak dat een oude
slapende tuberculose oplaait.
De tuberculoselijder mag niet op den grond fluimen; ook niet in zijn zakdoek, wel
in een fluimpot; nooit mag de kamer droog gevaagd of afgestoft worden. De
onmiddellijke lange nabijheid van den hoestenden tuberculoselijder dient gezwicht.
De kiem kan ook rechtstreeks worden aangevallen door ontsmettingsprocedes, die
echter om wille van het chronisch karakter van de ziekte moeilijk te volvoeren en
ten andere dan ook weinig radikaal zijn.
Wat kan ontsmet worden, de fluim en het linnen dat strikt persoonlijk moet zijn,
worde met alle omzichtigheid verhandeld en ontsmet.
De afzondering der zieken is weer om het chronisch karakter van de kwaal niet
zoo gemakkelijk door te drijven.

Het maatschappelijk karakter der Tuberculose.
Uit al wat is voorafgegaan blijkt zonneklaar dat de tuberculose niet is een individueele
ziekte, maar dat zij wel is een

(1) Zie post-scriptum, eerste alinea.
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kwaal die de gemeenschap aanbelangt; het is een bij uitstek maatschappelijke ziekte.
Van de maatschappij zelve dan moet de poging uitgaan om de schade door de
ziekte veroorzaakt tot een ideaal minimum te herleiden.
En het is slechts in een plichtbewuste goed ingelichte maatschappij, waarvan alle
standen een klaar inzicht en de ware beteekenis van de tuberculose bezitten, dat een
strijd met hoop op slagen kan worden ingezet.
In een strijd als deze is organisatie alles(1).
Een van de krachtige wapenen is het Dispensarium. Uit deze sociale voorpost gaat
de verkenning uit in den persoon van de verpleegster-bezoekster naar waar de
tuberculose zou kunnen te vinden zijn; de kwaal wordt er door alle middelen zoo
vroeg mogelijk vastgesteld, de prophylaxis in de onmiddellijke omgeving van den
zieke wordt practisch ingericht. Het dispensarium moet een plaatsingsbureau zijn
van waaruit de zieke kan gericht worden, naar waarheen het voor hem best beschikt
is.
Het vraagstuk der tuberculose is veelomvattend en heeft zijn uitloopers over vele
domeinen der algemeene hygieen.
Het staat in nauw verband met de hygieen van de voeding, van de woning zoowel
te lande als in de stad.
Maar bovenal is de prophylaxis een kwestie van onderricht, van de
verantwoordelijke besturen, zoowel als van de man in de straat; en ook onderricht
van het Medikaal korps opdat in de hoogescholen een klaar inzicht worde geschonken
niet enkel op de klinische kant, maar even goed op de sociale beteekenis van de
tuberculose.

De Behandeling.
Zoo komen we tot het laatste kapittel van dit onvolledig overzicht: dat van de moderne
behandeling der tuberculose.
Het aphorisme van Grancher als zou de tuberculose de meest geneesbare der
chronische ziekten zijn, is door de moderne wetenschap tot zijn ware beteekenis
herleid.
Er is een schijngenezing die feitelijk maar een tijdelijke stilstand is in het verloop
der ziekte en een werkelijke genezing die slechts door een behandeling met
krachtdadigheid en over een langen tijd geleid kan worden bekomen.
Een geneesmiddel, serum-vaccine of scheikundig produkt, zooals er bestaan voor
sommige besmettelijke ziekten, waarin zij wonderbare uitslagen hebben gegeven,
bestaat totnogtoe enkel op de vierde bladzijde der dagbladen. De tuberculose verschilt
te grondelijk in haar essentie zelve.
De tuberculose is een parisitaire ziekte; de stoornissen zijn

(1) Zie post-scriptum, laatste alinea.
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eerst plaatselijk; de algemeene toestand wordt maar laat gewijzigd in tegenstelling
met andere kwalen: typhus bijvoorbeeld.
Daarentegen wordt door de besmetting een overgevoeligheid geschapen voor het
bijzonder vergift de tuberculine of voor de bacil.
De bacil bezit een necroseerend vergift dat de cellen, uitwijkende witte
bloedlichaampjes of vaste cellen, die de beperking van den smethaard pogen te
bewerkstelligen, zelve doodt en de verspreiding in de nabijheid of op afstand laat
herbeginnen.
De proeven om de beperkingsvermogens van de verschillende witte
bloedlichaampjes, meerkernige of eenkernige te verstevigen en hun weerstand aan
het specifiek vergift te verlagen, hebben weinig therapeutisch nut opgeleverd.
Hetzelfde mag men zeggen van de serotherapie; geen enkele afdoende,
voorkomende of antitoxische werking werd met serum van voorbereide dieren bij
proefdieren totnogtoe opgemerkt; alweer om den bijzonderen aard der besmetting
zelve.
Nochtans zijn verscheidene geleerden in deze richting nog aan 't zoeken.
Een bijzondere melding verdient de tuberculinotherapie. De eerste geestdrift door
Koch's verzekering, den 4 Oogst 1890 verwekt, dat hij met zijn vermaarde mysterieuse
lymphe, die naderhand niets anders bleek te zijn dan tuberculine, de ziekte zou
genezen, maakte weldra plaats voor een diepen afkeer, gezien de ware rampen die
men er mee beleefde.
De rampzaligheid hing echter af van de dosis. Naderhand heeft men de methode
weer opgenomen met oneindig geringe dosissen die gaandeweg worden verhoogd,
vermijdende van reacties te verwekken.
Onze geleerde landgenoot, Prof. Denys, mijn oud-meester uit Leuven, heeft zich
een bijzonderen naam verworven door een tuberculine die zijn naam draagt als
Bouillon filtré van Denys, en die niets anders is dan een gefilterd kweekbouillon,
zonder bacillen, en geen serum, zooals zelfs dokters zeggen.
De huidige opinie, en dat is ook de onze, omtrent de tuberculine is deze: zij is geen
afdoende geneesmiddel, geeft niet steeds volledige immuniteit; zij kan echter in
zekere goed gekozen gevallen ontzaglijke diensten bewijzen; zij mag slechts door
bevoegde handen op zeer voorzichtige wijze worden toegediend.
Alle tuberculinen op die wijze toegediend zijn goed; die van Denys heeft een groot
voordeel; zij is uiterst fijn gedoseerd tot op een millioenste van een milligram en is
betrekkelijk gemakkelijk toe te dienen.
De tuberculine wordt ingespoten onder de huid.
Hoe werkt de tuberculine? Is zij niet dessensibiliseerend? Zij doet in ieder geval
meer dan het organisme stilletjes aan gewennen aan het vergift; zij werkt ook op de
letselen zelve waar
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zij congestie teweegbrengt, bloed aanvoert met zijne beperkingselementen.
Haar werking is complex en is nog niet voor goed vastgelegd; persoonlijk gelooven
wij in hare immuniseerende kracht.
*

**

Ook de scheikunde heeft totnogtoe geen specifieke middelen gebracht en het is een
opene vraag of zij dit zal doen.
De chemiotherapie kan twee verschillende doeleinden nastreven: de
bakteriologische oorzaak der kwaalaanvallen en trachten te vernietigen of onschadelijk
maken; het milieu in casu het organisme afweerend wijzigen.
De antibacillaire chemische middelen hebben alle schipbreuk geleden om de
eenvoudige reden dat de dosis die zonder schade te veroorzaken, mocht worden
toegediend, ontoereikend was om de bacillen te raken, en dat bij sterkere dosissen
de schade veeleer voor rekening der geweefsels kwam.
De middelen die beoogen het lichaam te wijzigen, te versterken, hebben wel hun
nut in zekere mate: zij werken echter prikkelend of aanvullend en zijn in ieder geval
niet specifiek voor de tuberculose.
*

**

De laatste tijden werd ook de heelkunde ingeroepen om de tuberculose der longen
te behandelen.
Een tuberculeuse nier wordt weggenomen; een tuberculeus kniegewricht wordt
door een gipsverband geimmobiliseerd.
In 1891 paste de Italiaan Forlanini dit princiep toe op de long, doch op onbloedige
wijze. Door gas, zuurstof, stikstof of gefilterde lucht in de pleura-holte in te laten
wordt de zieke long niet heelemaal weggenomen, maar zooveel mogelijk plat gedrukt,
beweegloos gemaakt, functioneel uitgeschakeld; zoo wordt de besmette oppervlakte
tot een minimum herleid, de rust van het orgaan zoo volledig mogelijk gemaakt en
zoo krijgen de letselen kans om te cicatriseeren.
De methode dient met omzichtigheid onder gedurig radiologisch kontrool te worden
aangewend en over een langen tijd, jaren, volgehouden.
Het is wonderlijk hoe het organisme zich aan dezen nieuwen statischen en
dynamische toestanden gewent: zoo kan men met den spirometer bestatigen dat na
volledige functioneele uitschakeling van één long, wanneer de methode haar
therapeutisch rendement geeft, de ademhalingscapaciteit twee, driemaal grooter is
dan vóór de operatie; dus met twee longen, doch waarvan een met groote verletselen
in volle evolutie.
Want het is altijd in gevallen van ernstige letselen die an-
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ders weinig kans op genezing bieden, dat de methode wordt toegepast. En hier heeft
ze schitterende diensten bewezen waarvan we zelf in onze praktijk voorbeelden
bezitten, waar geen enkel ander therapeutisch bedrijf op bogen kan, noch voor den
spoed, noch voor de duurzaamheid en degelijkheid.
Ongelukkiglijk is de methode ook niet altijd toepasselijk, om wille van
vastgroeiïngen der long, en brengt zij ook soms boosaardige verwikkelingen teweeg
die niet te voorzien zijn.
Men spreekt de laatste maanden ook veel over eene meerbloedige manier om de
long plat te krijgen.
Daar waar de kunstmatige pneumathorax of de Forlanini-methode niet kan worden
aangewend om anatomische beletselen, snijdt men gedeeltelijk of totaal de ribben,
dus het stevige steunsel, dat de borstkas hol houdt weg en laat de elastische long van
zelf plat gaan onder de atmosferische drukking.
Natuurlijk veel gevaarlijker, veel brutaler; de shak is groot; wij hebben gedurende
onze laatste studiereis de operatie zien doen door Prof. Bérard en onze oud-meester
van Hauteville Dr. Dumarest in de kliniek van Lyon; we verzekeren u dat het geen
kleinigheid is. Doch wijst men weer op een aantal goede uitslagen, daar waar anders
toch geen kans meer bestond.
*

**

Zoodat ten slotte de oude driepikkel: Lucht, Voedsel en Rust nog steeds de ware
grondvesting is, waarop de moderne behandeling der tuberculose steunt.
Lucht: frissche onbezoedelde buitenlucht, dag en nacht.
Rust: lichamelijke en zedelijke.
Voedsel: gezonde, goed verteerbare voedende kost; geen overvoeding, die heeft
uitgediend.
Wij voegen er bij Tucht; de tuberculoselijder moet weinige dingen doen, maar hij
moet er veel laten; hij moet van den morgend tot den avond en van den avond tot
den morgend onder kontrool staan.
En de eenige plaats waar buiten de Driepikkel ook dit te vinden is, is het goed
ingericht, goed geleid Sanatorium, waar alles van den bouw zelf tot het verdeelen
van den tijd, streeft naar één doel: de zieke in de best mogelijke voorwaarden stellen
om zijn kwaal te boven te komen. En wij eindigen met een openlijke hulde aan het
geachte bestuur onzer Provincie, dat de kroon op zijn antituberculeuse actie aan 't
zetten is door het oprichten van een prachtig Sanatorium in de heerlijke streek van
Zuid-Oost-Vlaanderen en waarin nog vóór het einde van het jaar de eerste zieken ter
verpleging zullen worden opgenomen.
*

**
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De gedachten en begrippen die hier worden uiteengezet liggen ten gronde aan de
Fransche opvatting van de pathologie en pathogenie der tuberculose en hebben
geruimen tijd de mondiale tuberculoseleer beheerscht.
Sedert eenigen tijd is er in Duitschland, door Bandelier en Roepke maar bijzonder
door Rauke, eene andere opvatting vooruitgezet waarop in de laatste Revue de la
Tuberculose de Fransche aandacht werd getrokken.
Het ware heel interessant op het aanstaande wederlandsch Congres der Tuberculose
te Lausanne in Oogst dit jaar te houden, deze nieuwe gedachten te hooren
vooruitzetten, kritiseeren en verdedigen. Doch we weten vooralsnu nog niet of dit
wederlandsch congres nogmaals de centralen zal uitsluiten en de woorden die
Bandelier und Roepke in 1922 als inleiding voor hun allermerkwaardigste boek:
‘Over de Tuberculose’ schreven, nog even geldig zullen zijn. Immers zij zegden:
‘Der Völkerkämpf ist seit zwei Jahren zu Ende, es ruhen die waffen des Kriegs.
Von einem wahren Völkerfrieden aber sind wir noch weit entfernt. Die Hoffnung,
das die Nationen sich - wenigstens aüsserlich versöhnt - die Hände reichen würden
zur Abwehr der gemeinsamen inneren Feinde des Menschengeslechtes, hat sich bis
her nicht erfüllt, auch nicht auf dem Gebiete der medizinischen Wissenschaft. Die
Nichterneuerung der “Internationalen Vereinigung gegen die Tuberculose” b.z.w.
der Ausschluss Deutschlands ist ein Symptom dafür.’

Post-scriptum.
De IVe Conferentie der Internationale Vereeniging tegen de Tuberculose heeft
intusschen plaats gehad te Lausanne, van 4 tot 7 Oogst j.l., met...... uitsluiting van
Duitschland.
1) Op die Conferentie werd onder meer besproken: of er in de natuur bestonden
of kunstmatig konden verkregen worden: saprophytische (onschadelijke) vormen
van bacillen die weer smethevige-schadelijke tuberkelbacillen konden worden. Prof.
Calmette, die verslaggever was, besloot neen; de zoogezegde paratuberkelbacillen
zijn één groep - de tuberkelbacillen een andere - een groot kenmerk scheidt deze
laatste af: zij vormen tuberkuline, de anderen niet.
De instemming was niet algemeen en de zaak kan niet als uitgemaakt beschouwd
worden.
Calmette gewaagde te dier gelegenheid ook van zijn laatste mededeeling in de
Académie de Médecine te Parijs over het vaccineeren (d.i. vrijwaren voor de kwade
morbiede gevolgen van de vestiging eener later eventueel te ontmoeten besmetting
door tuberkelbacillen).
Zijn vaccin - geen geneesmiddel dus voor reeds zieken - bestaat uit levende ware
tuberkelbacillen die onder zijn behan-
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deling hun ziekteverwekkende eigenschap hebben verloren, maar deze van in het
lichaam waar ze ingebracht worden - de daar latent aanwezig zijnde antilichamen tegenvergiftigen in smetveiligende hoeveelheid uit te lokken; het vaccin mag slechts
aangewend worden in organismen waar nog geen besmetting heeft plaats gehad.
2) Op die Conferentie werd ook door Prof. Forssner van Stockholm verslag
uitgebracht over den invloed der zwangerschap op de tuberculose; hij besloot dat de
zwangerschap niet steeds en onveranderlijk - verre van daar - fatale gevolgen heeft
voor de tuberkuleuze vrouw en dat men dus niet zooals in Duitschland schier
stelselmatig wordt gedaan tot kunstmatig onderbreken der zwangerschap mag
overgaan.
Zooals we elders schreven geldt voor een katholiek geneesheer een ander alles
primeerend argument tot onthouding: namentlijk het vijfde van Gods geboden dat
ook het staan naar het leven in den schoot die het ongeboren draagt ten strengste
verbiedt.
3) Als derde verslaggever trad op Prof. Robert Phillip uit Edimburgh, over den
invloed van den georganiseerden strijd tegen de tuberculose of de mortaliteit, en hij
toonde aan dat daar waar de strijd goed georganiseerd is de tuberculose wijkt en
wijkt.
Met al den eerbied dien we aan dezen in den strijd vergrijsden pionier verschuldigd
zijn, vragen wij ons af of er in het berekenen der getallen en het naspeuren der
oorzaken wel genoeg rekening wordt gehouden met de feiten aan dewelke een
spontaan verkregen of uitgelokte immuniteit ten gronde liggen, en voor ons blijft het
concept der mogelijke symbiose van vermilderde bacillen eenerzijds en weerkrachtiger
organism anderzijds steeds zoo aanlokkelijk omdat het zoowel past in het kader der
groote algemeene biologische wetten die de wisselwerkingen van gezondheid en
ziekte regeeren.
(1 September 1924.)
Dr. Alb. van Driessche.
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A.W. Grauls.
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Kronieken
Grieksche letterkunde.
‘Van Homerus tot Socrates’.(1)
TERWIJL er in de latijnsche landen heden ten dage eene beweging gaande is tegen
de doode en vóór de moderne talen omdat, zoo wordt beweerd, de moderne schrijvers
beter zouden zijn dan de oude of omdat de modernen minstens even goed en met
minder moeite kunnen aangewend worden tot de vorming van den geest, zien wij in
de germaansche en angel-saksische landen, Nederland, Duitschland, Engeland, de
Vereenigde Staten van Amerika, de studie der klassieke talen nog steeds in hooge
eer gehouden.
Dat mag ons wel eenigzins verwonderen wanneer wij bedenken dat, in de
historische volgorde die de grieksche, de romeinsche, de fransche (en daarnaast ook
de italiaansche en de spaansche) letteren uitmaken, de klassieke talen een traditioneele
waarde bezitten die door de latijnsche volken niet hoog genoeg zou kunnen geschat
worden. Maar wij mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat de grieksch-romeinsche
beschaving een erfenis is van de geheele menschheid en dat het de middeleeuwsche
kloosters der Noorderlanden geweest zijn die er vooral voor gezorgd hebben dat de
oude cultuur-schatten werden bewaard en overgeleverd. Wij mogen vooral niet
vergeten dat er een even groote en schoone volgorde te vinden is tusschen de
grieksch-romeinsche letteren van den eenen kant en de engelsche, nederlandsche en
duitsche letteren van den anderen en dat figuren als Shakespeare, Vondel, Hooft,
Goethe, Schiller ook schakels zijn van een doorloopende traditie waar wij even goed
als de latijnsche volken belang bij hebben dat zij bewaard blijve. En wanneer wij
ons even buiten de literatuur begeven en een oogenblik denken op de beteekenis die
Vlaanderen met Rubens door zijn mythologieën en attributen gekregen heeft voor
de instandhouding en voortzetting der grieksche-romeinsche levensopvatting, dan
zal het ons duidelijk worden dat het voor de Latijnen zoowel als voor ons er minder
op aankomt de modernen door vergelijkingen tegen de ouden uit te spelen, maar
veeleer van aan een glorieuse afkomst, die zoo duidelijk is, niet te verzaken.
Met vergelijkingen moeten wij overigens uiterst voorzichtig wezen. Wij
beoordeelen vaak de literatuur van onzen tijd van uit een eigen al te persoonlijk
standpunt. Wie zal over 100 jaar de vereering van Lodewijk van Deyssel voor Zola
nog beamen? In zijn lyrisch enthousiasme zag hij hem nochtans als het hoogste dat
de literatuur op dat oogenblik

(1) Een boek over de oude Grieken door Theodor Birt, uit het duitsch vertaald en bewerkt door
Dr. N.J. Singels, oud-rector van het Stedelijk Gymnasium te Utrecht. (Uitgave: Zutphen,
W.J. Thieme & Co.)
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had voortgebracht en zou er misschien wel graag heel Aristophanes en Juvenalis
voor gegeven hebben. Zoo kan ook een moderne belgische lezer in gemoede meenen
dat de historicus Pirenne boven Titus Livius moet gesteld worden. Doch wanneer
over 300 jaar, om het zoo maar eens te veronderstellen, de Republiek der Vereenigde
Nederlandsche Staten zal zijn gevestigd, dan zou kunnen blijken dat Pirenne misschien
wel een tijd nuttig is geweest voor de solieder vestiging van den Belgischen Staat,
uit de muiterij van 1830 geboren, maar dat hij eigenlijk toch maar voor een zeer
kortstondig regiem heeft gewerkt.
Maar zelfs wanneer de waarde van de ouden en de modernen juist en zeker zou
kunnen worden afgewogen dan nog zouden wij niet mogen kiezen. Geen van beiden
kunnen wij laten gaan. Aan de ouden moeten wij vasthouden voor het bewaren der
traditie om niet na jaren van verwaarloozing voor altijd afgesneden te geraken van
zooveel eeuwen van beschaving, aan de modernen moeten wij onze aandacht schenken
uit eerbied voor het Leven dat ons omgeeft, waar wij zelf deel aan nemen. Overigens
naast de zuivere modernisten die hunne inspiratie zoeken in de ruimte d.i. in wat er
onmiddellijk rond hen leeft en beweegt, zullen er altijd kunstenaars blijven, denk
aan Gustave Moreau, aan Karel van de Woestijne, in vele zijner helleensche
mythologische gedichten, die hunne inspiratie gaan voeden in den tijd, d.i. in een
traditie.
Daarom is het van zoo groote beteekenis voor de eigen nederlandsche cultuur dat
wij in eigen taal een boek te genieten krijgen als dat van Theodor Birt dat op zoo
schitterende wijze die glorierijke traditie levend weet te houden.
Hier vinden wij niet alleen een grondige bespreking van de letterkundige
gewrochten die Griekenland ons heeft nagelaten: de Ilias en de Odyssea, de Orphici
en Sappho, de treurspeldichters: Aeschilus, Sophocles en Euripides, het blijspel van
Aristophanes, de historie van Thucydides en de wijsbegeerte van Pythagoras,
Heraclitus, Parmenides en Socrates, maar ook de aardrijkskundige beschrijving van
het land, den godsdienst en de zeden van het volk, de langzame statenvorming van
Griekenland en de groote momenten van zijn historie: de Perzische en de
Peloponesische oorlogen, Pericles en zijn tijd.
Telkens komen de literatuur en de plastische kunsten die cultuur-historische
gegevens bevruchten. Wij leeren de Goden en de Grieken kennen door de jongste
opdelvingen op Kreta en door de woorden van Homerus. De statenvorming wordt
in verband gebracht met het verhaal van Herodotus, de wetgevingen van Lycurgus
en Solon, de figuur van Tyrtaeus. Het geestelijk ontwaken wonen wij bij met de
afbeeldingen op vazen. De olympische spelen verklaren ons de eerezangen van
Pindarus. Het verloop van den Peloponesischen oorlog vernemen wij door de studie
der boeken van Thucydides.
Zoo is het werk van Theodor Birt gegroeid tot een als het ware gebonden en levend
verhaal dat wij lezen met gedurige spanning onzer geboeide aandacht als de meest
aantrekkelijke roman.
In Vlaanderen vooral waar de Grieksche literatuur aan de colleges
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en athenea zoolang verwaarloosd is gebleven of ten minste op slechte onbeholpen
wijze werd gedoceerd, kan zulk boek uitstekende diensten bewijzen door het
monumentale van zijn opzet door het ruime overzicht dat het ons geeft. Ik meen zelfs
dat dit werk het door het schoolprogramma verplichtend gemaakt handboek zou
moeten worden. Het is geroepen om bij de studenten liefde en belangstelling te
wekken voor de studie van het Grieksch. Nu nog wordt hier bij ons het grootste
gedeelte van den tijd verloren met het piekeren op de grammatica, wat de beste
leerlingen ontmoedigt, wanneer al het belang zou moeten gelegd worden bij het lezen
van de schrijvers. Wij kunnen ze maar met gemak lezen, na de noodzakelijke
woordenkennis veroverd te hebben, door ze te leeren zien in den samenhang met
hun tijd, hun land en zijn historie en al de plastische gewrochten die ons zijn bewaard
gebleven, gaaf of in ontstellende schoone resten.
De vertaling van Dr. N.J. Singels is er een uitstekende en rechtstreeks aangepast
bij den Nederlandschen lezer.
Jozef Muls.

Schilderkunst.
De Laethemsche kunstenaarscolonie.
DE Laethemsche kunstenaars hebben, niet lang geleden, een tentoonstelling in hun
eigen dorp ingericht. In een atelier, half schuur, half studio, had deze tentoonstelling
van te lande, door haar lokaal karakter, alsmede door hare kunstwaarde, eene
aantrekkelijkheid, die de gewone schilderijmarkten zelden bezitten.
De vrienden, gedreven door de herinneringen aan hunne jongelingsjaren, of ook,
door hunne liefde tot den Laethemschen bodem, verbroederden in een vredelievend
kunstfeest. Het goede dorp is voortaan befaamd, en men spreekt van Laethem, zooals
men vroeger van Barbizon sprak.
Deze tentoonstelling, onzijdig op alle gebied, doch de beste werken, der meest
uiteenloopende opvattingen en neigingen samenbrengend, was dan ook eene
gebeurtenis.
Maar, bestaat er werkelijk eene Laethemsche school? Ik geloof het niet. Vele
artisten, de stad vluchtend, kwamen in het Leieoord vrede en stilte zoeken. Zij genoten
er ruimschoots van het vrije, breede buitenleven en van de schoonheid der natuur,
maar zij behielden hunne persoonlijke gedachten en bewandelden verschillende
kunstwegen.
Rond 1880 reeds, schilderde de gemeentesecretaris van Laethem, de oude Binus
Van den Abeele, die magere en nauwgezette tafereeltjes, waar de gansche ziel van
de streek in weerspiegeld wordt. Geen ander slaagde er beter in dan hij, het
zandachtige land met zijn zwarte mastbosschen en de lieve, luie Leie te vertolken.
Hij was de patriarch
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onzer schilders. Communiceerend met de natuur, en opmerkend, iedere taklijn, iedere
graszode, iedere konijnenpijp, schilderde hij met voorzichtige hand en bedeesde
kleur, op Benediktijnermanier, en met alle détails, het mooie, dat hij op den
vaderlandschen bodem zag. Hij was geen omwerker, geen vervormer der
natuurelementen. Tusschen oog en hand wou hij nooit het redeneeren schuiven. Het
impressionism ging aan hem voorbij, maar hij bleef trouw aan d'eerste liefde en
leefde in geest, verder, met zijn afgestorven kunstvrienden: Cesar en Xavier De Cock.
Karel Van de Woestijne zegt van hem: ‘Hij werd als een dier ronde, zwarte spiegeltjes,
gelijk hij er een bezat en bewaarde, die de vroegere landschapschilders gebruikten
tot het meten van kleurenverhouding en de opvolging der gezichtsvlakken; zij toonen
't weerkaatste dieper, inniger en gevoelig-schooner, al verkleinen zij het in uitzicht
en bijzonderheid’. Zijne kunst is liefdewerk en daardoor wordt zij stellig eeuwig.
Toen hij met De Saedeleer door veld en beemden ging en deze met zijn wandelstok
onachtzaam kruiden of bloemen afmaaide, zuchtte Van den Abeele en bad om het
gaaf behoud van God's werk. Is deze kleine bijzonderheid niet een lange levensschets
waard? Van hem werd te Laethem een ‘Dennenbosch’ tentoongesteld, dat volgens
Emile Claus een der meesterwerken van onzen tijd is.
In 't jaar 1898 kwam Valerius De Saedeleer naar 't uitverkoren dorp wonen, en
zich vestigen op den Leieoever. In den beginne schilderde hij in den Courtenstrant;
hoeven en windmolentjes, voor 't dagelijksch brood. Maar toen gebeurde 't groote
feit. Zooals eene nieuwe Simon Van Cyrene kwam de kunstenaar tot Christus. En
welk heerlijk geschenk bekwam hij voor zijn eersten knieval! Zijne kunst ontlook.
De bekeerde zou niet meer schilderen zooals de heiden het deed. De grillen der eeuw
en 't ateliergebabbel, en 't slordig geborstel vaarwel zeggend, zonderde hij zich af,
werkte gewetensvol en traag en schiep eindelijk het vermaarde Leie-triptychon dat
zijn naam heeft gemaakt.
Onze groote Minne kwam in 1899. Stil en zwijgend gaat hij hier door het leven,
luisterend naar de stemme zijner ziel. Edoch, dit zwijgen spreekt eene luide taal,
deze stilte verzamelt hare kracht, waaruit de Meester heerlijkheden schept in de
edelste vormen onzer beeldhouwkunst.
Het huis dat hij met zijn talrijk gezin bewoont, getuigt van een streng-eenvoudige
levenswijze en draagt den stempel van Minne's karakter. Gezien langs buiten, is het
kleurloos, een gemetselde steenen blok. Langs binnen, ruime, karig gemeubelde
plaatsen, met witgekalkte muren, eenige kerkstoelen, een stevige tafel en verder...
niets; niets dan het hoogst noodzakelijke. Geen tuin komt die gestrengheid opfleuren,
er is een boomgaard en een groenselhof. Minne houdt niet van aanleg en
‘fantasie-planten’. Het is mijne bedoeling niet hier eene anekdotische bijzonderheid
aan te halen, maar wel er nadruk op te leggen hoe het uitzicht van alles wat Minne
omgeeft, helpt om zijn werk te begrijpen en te rechtvaardigen. Zijn huis, en wat het
bevat en
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wat het omringt, bewijzen dat het ascetische zijner teekeningen en sculpturen, de
zuivere uiting is der eigen persoonlijkheid.
Denk nu niet dat Minne's hart en oog gesloten zijn voor de pracht der natuur!
Integendeel, tot ontspanning maakt hij lange wandelingen, en komt in voeling met
de nederigen, de boeren, wier aanzien den vermoeiden geest tot rust brengt en wier
voorbeeld den weldenkende stimuleert. En ‘hoe ziet’ Minne de natuur! ‘Hoe ziet’
hij de boeren! Dikwijls heeft hij mij getroffen door zijn scherp gevoel van het
landschap, dat hij zich nochtans op kunstgebied totaal ontzegd heeft.
Er kan, zooals ik het hierboven zegde, geen sprake zijn van eene Laethemsche
school; toch bestond er tastbare kunstverwantschap tusschen Minne, Van de
Woestijne, De Saedeleer en Servaes. Die neomystieken werden ontegensprekelijk
beïnvloed door Minne. Des Meester's manier van zien werd stilaan de hunne. Niet
zonder rede dus, werd de eereplaats, dien grooten kunstenaar in de tentoonstelling
toegekend, en plaatste men zijne sculpturen op het voorplan. De Madona en het Kind
Gods zijn den uitslag eener serie geteekende madonas. De teekeningen van Minne
waren dikwijls zoo plastisch dat men er zich aan verwachtte ze te zien vervangen
door stoffelijke vormen en men vroeg zich met belangstelling af, wanneer de
kunstenaar er toe komen zou om weer bij middel van vorm en omvang, al die
geschiedenissen der ziel weer te geven, die in zijn teekeningen besloten lagen; in
welke mate hij daartoe gekomen is kon men hier zien. Minne gaf ons ook twee
teekeningen te zien: Michel-Angelo, zijn geliefkoosde meester, bezielde hem bij de
eerste. De tweede ‘De Christus met de Kelk’, onstoffelijk, opgelost in 't hemelsche
licht, een goddelijke Christus, in smeltende lijnen, is eene ongeëvenaarde schepping,
door zijn aangrijpende innigheid wel de heerlijkste illustratie, die ik ken, van het
Eucharistisch Mysterie.
De tentoonstelling werd gehouden in het atelier, dat vroeger bewoond was door
de gebroeders Van de Woestijne. Karel schreef er eenige zijner bijzonderste werken.
Werken, schoon als bloemen, waar de woorden kunstig schakeeren en zeldzame
beelden scheppen. Onder andere: ‘Het Vaderhuis’ (in 1903 verschenen), ‘Laethemsche
Brieven over de Lente’ (1904), Verzen (1904). Herinneren wij hier, dat het in 1902
was, dat Karel Van de Woestijne te Laethem de kunstenaarsmaatschappij ‘Open
Wegen’ stichtte. Dit genootschap richtte voordrachten en lezingen in, ter herberge
‘In de Veloclub’. Na een tijdlang vergetelheid weer heropgericht in 1908, om dan,
ongelukkiglijk, voor goed uit te sterven.
Wat Gustaaf Van de Woestijne betreft, het is van uit dit nederig atelier, dat hij de
weg van den roem opging. Men kent de subtiele alchemische techniek, waarmede
hij te werk gaat: puimen, polijsten, glaceeren, vergulden en bepoederen, al
geraffineerde bewerkingen, die aan zijne doeken soms eene artificieele tint geven,
maar hem nochtans wonderlijke effekten doen bekomen. Het is eigenaardig, hoe hij
afkeerig is van de vette verfbrokken; en opvallend, hoe zijne werken meer gekleurde
teekeningen zijn dan wel schilderijen. Hier stelde hij

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

367
een doek ten toon, dat den braven Pastoor Van Wambeke voorstelt. Een werk op zijn
Holbeins, onaangetast nog van modernism en vrij van het Breughelsche dat wel eens
de leidende motief van Van de Woestijne's werken was. Onder alle opzichten is dit
doek een afgewerkt meesterstuk. Daarnevens ook het ‘Oude Damesportret’,
toehoorend aan de familie Gevaert van Audenaerde - eveneens een meesterwerk.
Alfons Dessenis kwam te Laethem in 1901, en volgde de gebroeders Van de
Woestijne in hunne woonst op. Zijne kunst is niet hoogstaand, maar gezond. Het
eigenaardige van zijn werk is het penseelen van gebroken lijntjes, die het oog als in
een doolhof volgen kan. Geene harmonie, geene zachte toonversmelting, alles hard
maar flink en kloek geborsteld. In de tentoonstelling gaf hij: ‘Boerentypen’ en een
landschap.
Jules De Praeter vertoefde te Laethem van 1902 tot 1903. Deze bekwame vakman
maakte zich reeds vroeg de techniek der verschillende ambachten eigen. Opvolgenlijk
wever, spinner, glasschilder, drukker, nu eens te Londen dan eens te Parijs, kwam
hij spoedig tot het succes. Hij was er in gelukt, van de dochter van William Morris
zelf, den beroemden Preraphacliet, drukvormen te bekomen, die hij naar Laethem
bracht, waar hij, op zijne handpers ‘Het Vaderhuis’ van Karel Van de Woestijne,
‘Lenteleven’ van Stijn Streuvels, ‘Kerkhofblommen’ van Guido Gezelle en ‘Lucifer’
van Vondel drukte. Duitschland ontdekte De Praeter en lokte hem. De kunstenaar,
begaafd met een bijzonder organisatietalent, werd geroepen als leeraar aan de
kunstschool te Crefeld en later te Düsseldorf. De vermaardheid van zijn onderwijs
voerde hem alras naar Zwitserland, waar hij 16 jaar verbleef te Basel en te Genève,
zich bezighoudend met de inrichting der kunstambachtschool alsook van het museum
der dekoratieve kunst. In de tentoonstelling kon men twee stillevens van hem
bewonderen en ook eenige prachtexemplaren van zijn drukwerken.
Maurice Sys kwam naar Laethem in 1906. Iedereen kent zijne vaardigheid.
Weinigen schilderen zoo gemakkelijk, zoo vlug als hij. Ontelbaar zijn zijne
schilderijen, nu eens Hollandsche onderwerpen, dan Vlaamsche, altijd even
gemakkelijk behandeld, maar ietwat zielloos. Wanneer men zijn ‘Zeelandsch
Koffiehuis’ beziet, denkt men onwillekeurig en met heimwee aan het roode koffiehuis
van Van Gogh. nochtans zooveel min behendig, min kunstig geborsteld, maar zoo
aangrijpend, zoo vol uitdrukking. Als schilder is Maurice Sys, te Laethem, voorwaar
een der knapste, maar niet als... kunstenaar.
Het valt moeilijk te bepalen sinds wanneer Albert Servaes te Laethem vertoeft.
Lang reisde hij rond met muskadenoten en grofnagels en kwam dan toch 's avonds,
na afgedanen arbeid, naar Laethem. In den beginne was hij gehuisvest bij doodarme
menschen. Dáár, onder de zwartgerookte balken, tusschen de vervallen witte
kalkmuren begon hij zijn innerlijke kunststudie. Dáár ging hij het leven na der armste,
ellendigste boerenmenschen, in den persoon van twee afgetobde, verschrompelde
ouderlingen; dwalend over de bevuilde, bespuwde roode
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tichels, kreunend en zuchtend van pijn en vermoeienis, van gebrek aan verzorging
en nooit voldanen honger. In den benauwenden damp der aardappelschillen, die op
het armzalige houtvuurtje stonden te smoren.
Het is dáár, dat hij zijn strenge en taaie kunst ontdekt heeft en dat hij het epos der
arme boeren begonnen is. Hij heeft ze nagegaan in hun werk, op het land, in het
koren; hij heeft ze zien duiken en kappen in den overvloed; hij heeft ze zien zweeten
en plooien onder de alverbrandende zon, en dit alles kwam tot eene synthesis in zijn
laatste werk ‘De Oogst’, waar de menschheid als in een oven wroet in het zweet zijns
aanschijns voor het dagelijksch brood; waar de zonne gloeit en steekt en brandt en
danst over 't zwoegend volk. Dit alles geschetst met kleur en borstel en vingertrek,
hevig of nauwelijks getoetst. Allerprachtigst!
De boeren van Servaes hebben iets eigenaardigs: ze zijn grootsch in hunne armoe,
welsprekend in hun eenvoud. Het zijn kalme, innerlijk-levende figuren wien de mijter
op het hoofd en de scepter in de hand passen zouden. En zoo was die ‘boer’ op de
Laethemsche tentoonstelling!
Een tijdlang woonde Servaes, gansch alleen, in het bosch, in een soort
kluizenaarshok. Dat was zijn heldentijd. Daar leerde hij meer en meer den levensernst
en de grootschheid der natuur waardeeren en hij voelde dat de omkleede fantaziën
van het impressionnism hem niet konden voldoen. 's Nachts liep hij buiten,
bewonderend en genietend, met open hart en geest, zich gulzig lavend aan het
wonderschoone der blauwe of groene maanlichten, die hij later zoo dikwijls schilderen
zou. Hij verdiepte zich in beschouwingen, luisterend naar het stil-geheimvol ruischen,
opschrikkend voor gewaande zwarte nachtschimmen, badend in de mysterievolle
grootschheid der rustende schepping.
Bij dage zag hij de natuur in eene andere stemming. Van meet af aan, voelde hij
het plechtige van onze koude, vochtige landouwen. Claus zag enkel het zonnige, het
blijde; Servaes zag het ernstige en het diepe, het zwarte der mastbosschen aan den
horizont, de grijze floersen sleepend in den hemel, de vette, doomende, bruine aarde.
Het waren geene natuurbrokjes meer die hij schilderde, maar gansche landstreken,
panoramisch gezien van de Laethemsche hoogte.
Later is hij, evenals Claus, de schilder der zonne geworden, maar met een gansch
andere opvatting, ernstiger, grootscher. In de schilderijen van Servaes, daalt de zon,
in een gloed van heerlijkheid, plechtig en statig als een teeken Gods, naar den in
vlammen gehulden horizont; alsof zij, vooraleer te scheiden van de menschen, nog
eenmaal een straal van stille pracht wil heengieten over de reeds verduisterde aarde.
Het is alsof de Meester zegt: ‘Het avondt, en ge zijt loom en moede, en uwe dagtaak
is volbracht, en ik zal de lichten temperen, en ik zal alle dingen omhullen met een
sluier van onzeglijke en zachte harmonie, en ik zal ze zoo schoon maken dat gij
vanzelf op de kniën zult neerzijgen en mij beminnen’.
Een dier ‘Stille Avonden’ van Servaes prijkte eveneens in de tentoonstelling te
Laethem.
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Indien Minne, De Saedeleer, Van de Woestijne en Servaes te Laethem een kunstgroep
vormden, zoo bestond er ook een andere groep, samengesteld uit de gebroeders De
Smet, Fritz Van den Berghe en Permeke. Leon De Smet staat een weinig ter zijde.
Die is vooral ‘schilder’; sensueel voelend tegenover de kleuren; zijne ‘Stillevens en
Bloemen’ zijn feesten voor het oog. De verf is er, als zonder borstel, van uit de tuben
op neergelegd. Maar waarom blijft die kunst toch zoo zielloos? En wanneer zal Leon
De Smet eens zichzelf durven te zijn? Hij mist toch de kracht niet zich zelf te uiten!
Zijne evolutie is door allerlei zich opvolgende vreemde invloeden gekenmerkt: De
Cock, Den Duyts, Baertsoen, Claus, Le Sidaner, de Hollandsche expressionisten. En
waarom toch heeft Leon De Smet ons geene echte Laethemsche kunst getoond;
waarom heeft hij van die boulevard-kunst naar Laethem gezonden? Die ons zien
doet, hoe hij nu weer voorzichtig de expressionisten in zijn werk brengt...
Gustaaf De Smet en Fritz Van den Berghe zijn heelemaal de nieuwe wegen
opgegaan. Gustaaf De Smet's schilderij begrijp ik niet; natuurlijk wil ik niet bedoelen,
dat ze niet te begrijpen is. Wat mij betreft, zie ik er eene nabootsing in van de Duitsche
Cosmoskunst van vóór den oorlog. Eene phase van onze kunstevolutie die, buiten
onze grenzen, al lang versleten is, en die men ons hier als eene nieuwigheid wil
opdisschen.
Van Fritz Van den Berghe begrijp ik meer. Dat die iets kan valt niet te betwijfelen.
Menig detail uit zijne ‘Schilderij’ verbaast ieder ambachtsman. Hij geeft zijn
onderwerp op syntetische wijze, de vormen brengend tot hunne eenvoudigste
beteekenis. Dat is geen ‘schilderen’ meer, in den echten zin van het woord, maar een
bijeenbrengen van kleurgamma's, sterk gezocht, maar weinig fijn, in een gewaagde
schematische teekening. Want, waarom die bruine karmelkleur en die zwarte pek?
Wat is Permeke delikaat van toon daartegen! Van den Berghe is, naar het schijnt,
altijd een woordengoochelaar geweest, maar nu mag toch niemand betwisten, dat hij
veel meer is. Men heeft ongelijk van meesterstukken te spreken, en hem te
bestempelen als de ‘Greatest expressionist in the world’. Men zou veeleer moeten
zeggen dat uit Van den Berghe iets worden kan, en hem den weg naar hooger vlucht
niet afsnijden.
En spreken wij nu over Permeke. Ik vergeet nooit, den indruk die mij bijbleef van
een tentoonstelling bij Giroux te Brussel, waar Permeke zich voor mij openbaarde.
Ik zag daar een reuzenwerk, schetsend in grove, geweldige lijnen, menschen, matrozen
en schepen, tartend zeewind en zeesop, in de wildste tempeesten; sprekend over land
en zee, als niet een, op machtige wijze; weergevend, met heerschende oog- en
vingermacht, de woeste kamp tusschen stormwind en baren.
Dergelijke indruk ontving ik hier te Laethem bij het aanschouwen van het heroïsch
schilderij ‘De Papeters’. Het zijn niet meer de boerenmenschen, maar de
boerenbeesten, levend in een stinkend hok. In reusachtige, monumentale vormen is
hier de primitieve oerkracht van den mensch uitgebeeld. Maar die misvormingen!
Waarom ook dit
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gruwelijk pessimism? Waar blijft dan de beschaving? Ik meen dat Permeke, die wel
een onzer grootste is, evenveel zou uitdrukken met een min overdreven, brutale
misvorming der natuurelementen, en wellicht nog meer.
Ook is Permeke's kunst niet één, heeft zij geen persoonlijk karakter zooals die van
een Minne of een Servaes. Opvolgenlijk was hij impressionist, divisionist, navolger
van Servaes en dan weer expressionist. In de laatste werken van Permeke herken ik
de groote durf der jonkheid. Maar hoe zal hij schilderen na aldus geschilderd te
hebben? Ik meen dat er hem niets anders zal overblijven dan op zijne stappen terug
te keeren, ofwel, totaal in het onzinnige te versukkelen.
Edgard Gevaert, de schoonzoon van Georges Minne, woont te Laethem sinds den
oorlog.
Deze oorlogsvrijwilliger van 1914 kreeg zoo'n walg van de vierjarige slachting,
dat hij zich uit de drukte teruggetrokken heeft, een patriarchaal leven leidend en
schrijvend in zijne twee boeken: ‘In den Hof der Liefde’ en ‘Het Geloof’, ter eere
Gods en tegen de bloedhonden van den oorlog. Het proza van dezen nieuwen essayist,
- is het niet het eerste in onze moderne Vlaamsche letterkunde? - legt zijne zoo
persoonlijke schilderwijze uit. Zij verraadt tegelijkertijd eene voorliefde voor de
oude meesters en eene ultra-moderne visie. Gevaert, vader van eene talrijke familie,
geeft aan het kind, aan honderden kinderen, de eereplaats in zijn werk.
Deze anti-militarist denkt wellicht met Ghandi: ‘Vermits de mensch het recht niet
bezit, te scheppen, hij ook het recht niet heeft te verdelgen’.
En zijne liefde voor de menschheid gaat ook naar het dier, de vrucht, de bloem,
de plant; zijne liefde ontvoert hem buiten de grenzen van het menschdom, hij
vereenzelvigt de mensch met al wat leeft. Aan het evangelieprinciep: ‘Bemin uwen
evenaaste gelijk uzelve’, zou hij volgaarne, denk ik, het commentaar toevoegen: ‘Al
wat leeft is uwe naaste’. Hij ziet gansch de schepping, met hare dieren, en vruchten
en bloemen zooals een H. Franciscus ze zien moest. Zijne schilderijen, rijk aan
kinderen en vogelen en visschen, aan koren, peren, appelen en bloemen, zijn als
mirakuleuze vischvangsten of wonderbare oogsten. Zijn ‘Kind Mozes op het water’
trok te Laethem fel de aandacht. Het kindeken slaapt er, als het symbool der onschuld,
in het korfje dat drijft op den Nijl, te midden van bloempjes en diertjes, als het ware
in een restje van het aardsch paradijs. Dit werk, in schijn, koel en streng, ontbloot
van alle hevige kleuren, is wonder-aangrijpend door zijn naïeve, blijde bezieling.
Oscar Coddron, een der geliefkoosde leerlingen van Jean Delvin, later professor
in schilderkunst aan de akademie van Gent geworden, stelde hier een helderen ‘Oogst’
ten toon. Het hoofdfiguur van dit doek is niet zonder grootschheid, het herinnert aan
Millet. De kunst van Coddron ondergaat eene evolutie, stilaan zal hij het divisionism
vaarwel zeggen, om ons eerlang werken te toonen, met meer soberheid geborsteld.
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Van Piet Lippens kregen we twee schilderijen te zien: de ‘Molen’ en ‘Oude
gebouwen’, een bewonderenswaardig doek vol van soberen rijkdom. Van dezen
jongen artist, wiens talent zich vóór enkele maanden plots openbaarde, wordt in 't
algemeen veel goeds in de toekomst verwacht.
Oscar Lamont, een der oudsten te Laethem, was in den beginne leerling van
Valerius De Saedeleer. Hij bevond zich in Engeland wanneer de oorlog uitbrak. Hij
onderhield daar betrekkingen met den schilder G. Moon, maar het is vooral aan Binus
Van den Abeele dat hij zijn ontzagvolle genegenheid en verkleefdheid voor de natuur
te danken heeft. Zijne schildering is eerlijk en zonder omwegen. Tegenwoordig is
hij als een Van den Abeele, met meer lichtgevende tinten en min archaïstische
teekeningen. De kleine geel-blonde aquarel, die hij ten toon stelde gaf beter zijne
huidige strekking te kennen, dan de nochtans zoo bekoorlijke schetsen van Engelsche
landschappen, op de manier van Constable. De schildering van Lamont is heelemaal
niet schreeuwend, maar een goedgeoefend oog ontdekt algauw de edele en teedere
emotie die zij inhoudt.
Wanneer men terugblikt op de lange rij Laethemsche artisten, valt het aangenaam
om vast te stellen hoe, op enkele uitzonderingen na, allen, gekomen uit verborgenheid
en armoê soms, opgingen naar het licht en zelfs naar den roem.
Dit komt omdat zij niet samenaarden gelijk eene kudde; omdat zij, rijkelijk bedeeld,
hun eigen wegen gingen, ontwikkelend en volmakend hun eigen persoonlijkheid,
van impressionist of neo-mysticus, van klare of sombere schilder, van schilder met
't penseel of schilder met het mes.
Dat hunne schilderingen door sommigen anders, of in 't geheel niet gevoeld werden,
kon hen niet schelen. Aan niemand gaven zij het recht te zeggen: schilder gij zóó,
omdat ik zóó zie en gevoel. Zij wrochten naar eigen ingave en opvatting.
Deze tentoonstelling toonde eens te meer, waartoe wilskracht, met talent gepaard,
het brengen kan. Deze kleine zaal resumeerde met lof het eerste hoofdstuk der
Laethemsche kunstgeschiedenis. De jeugd was daar: het tweede hoofdstuk dezer
heerlijke geschiedenis weze het eerste waardig!
G. Chabot.
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Toegepaste kunst.
De toegepaste kunsten in Nederland.(1)
WIE, van lang vóór den oorlog, regelmatig de artikelen volgde, die in ‘Onze Kunst’
over Nederlandsche gebruikskunst verschenen, is het onvermijdelijk opgevallen, hoe
dat kleine volk met vlugge schreden tot een eigen inzicht in de toegepaste kunsten
kwam. Van af Berlage, die, bij de Beurs te Amsterdam, een heele rij zelfstandig
arbeidende medewerkers koos, die scheppingen van hun kunst in zijn geest wisten
te verwezenlijken, om niet van Dr. Cuypers en zijn schaar te reppen, is het belang
van een hoogstaande dekoratieve- en toegepaste kunst wel nergens zoo levendig
geweest als in Nederland. Nergens heeft de samenwerking tusschen bouw- en
toegepaste kunsten wederkeerig zoo bevruchtend ingewerkt. En nergens is zulk
bewustzijn tot een zoo veelzijdige ontwikkeling van persoonlijke krachten gekomen,
en heeft zich tevens naar zoo algemeene richtpunten geleid, dat er van een
wezenlijk-moderne essentieel-Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst kan
gesproken worden.
't Is niet gemakkelijk, ononderbroken algemeen uitzicht te houden, over wat er
over den Moerdijk, steeds maar in groei en wording en bloei is; en veelal dienen we
vrede te nemen met wat zekere uitgaven of tijdschriften publiceeren. Doch,
ongetwijfeld is dat al heel wat. Wij denken daarbij slechts aan de schitterende
jaarboeken gewijd aan Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst door Brusse's
Uitgeversmaatschappij, en aan Binnenhuiskunst van Corn. van der Sluys door de
Wereldbibliotheek uitgegeven. We mogen vermoeden, dat daarin heel veel van de
beste prestaties weergegeven zijn, maar moeten tevens veronderstellen, dat er nog
heel wat belangwekkende en hoogstaande dingen ontworpen en vervaardigd werden,
waarvan nog nergens afbeeldingen verschenen.
De uitgeversmaatschappij Brusse, die reeds, door de uitgave der bovenvermelde
jaarboeken, op het gebied van de sierkunst zoo verdienstelijk werk verrichtte, komt
nu een reeks monografieën aan te kondigen, welke ongetwijfeld in hooge mate zal
bijdragen om het beeld van het wezen der moderne Nederlandsche ambachts- en
nijverheidskunst te volledigen. De reeks zal 24 deeltjes bevatten, elk van 32 bladzijden
tekst en tot 24 bladzijden afbeeldingen. Er zal worden in behandeld de architekturale
versiering, glas in lood, mosaïek, de plastische kunst in huis, meubelkunst, linoleum,
wandpapier, machinale textielkunst, onze disch, glas en kristal, pottenbakkerskunst,
batik- en weefkunst, borduurwerk en kant, vrouwenkleeding, edelsmeedkunst,
kerkelijke kunst, tooneeldekor en poppenspel, boek- druk- en grafische kunsten. Een
werkelijk alzijdig plan! Wanneer daarbij in aanmerking

(1) Een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst.
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wordt genomen, dat elk van de deeltjes door een in het vak beslagen en bekende
persoonlijkheid zal geschreven zijn, mag bij voorbaat de zekerheid worden uitgedrukt,
dat de verzameling een prachtig geheel zal daarstellen. Zulks is trouwens geheel
bevestigd door de zeven verschenen deeltjes, welke reeds toelaten na te gaan in
hoever de onderneming heeft kunnen verwezenlijken wat ze bedoelde.
We zouden als inleiding en voorwoord willen aanzien het werkje over ‘De Sierende
Elementen van de Bouwkunst’ door Jan Wils. De behandeling van het onderwerp
wordt op veel ruimer perken afgestoken dan de titel zou doen vermoeden: 't gaat
immers, onvermijdelijk, ook over de essentie van de bouwkunst, d.i. haar
konstruktieve waarheid. Het wezen zelf van het gebouw in zijn samenstelling wordt
behandeld, en natuurlijk, van zelf sprekend, de onderdeelen ervan, die uit hun aard
zelf, sieraad vormen. De tekst van dit boekje dient niet slechts door leeken gelezen,
maar vele bouwmeesters kunnen hem met nut overwegen. De princiepen, die Jan
Wils hierin samenvattend groepeert, zijn als de basis waarop al de moderne toegepaste
kunsten moeten voortbouwen. 't Besluit van Wils luidt: ‘Wij zouden spreken over
de sierende elementen van de bouwkunst, wij deden het in hoofdzaak over de
bouwkunst zelve. Dat moest zoo komen. Want wie de bouwkunst zelve in wezen
niet begrijpt, kan in haar elementen niet anders zien dan oppervlakkige versierselen.
Wie echter de kunst van het bouwen kan aanvoelen als een levende kunst, die zal
ook in elk element dat leven voelen kloppen, het leven wat ze hun gebonden
zelfstandigheid geeft, de zelfstandigheid die ze tot sieraad van het kunstwerk opvoert’.
De afbeeldingen zijn typisch gekozen, des te meer is het onbegrijpelijk dat er de
banale kollonade van een villa van Ir. J. Limburg onder voorkomt.
Een ander deeltje ‘Het gezellige Binnenhuis’ door C. De Lorm, had, naar ons
oordeel, moeten achterwege blijven of anders opgevat. In de reeks gaat elk deeltje
steeds over één onderwerp, en er wordt zooveel mogelijk aan gehouden bij de
behandeling. 't Blijkt dan wel dat zulks niet steeds gaat, dat een afwijking wel eens
voorkomt, maar ze is dan toch min of meer schijnbaar gewettigd. Zoo in het werkje
glas en kristal waar drinkserviezen behandeld worden, welke evengoed zooniet beter,
in ‘Onze Disch’, en glasmosaïeken, die meer in het deeltje over glas-in-lood en
mosaïek zouden thuishooren. In ‘Het gezellige Binnenhuis’ is een thema behandeld
waarbij onvermijdelijk, voor wat het illustratieve deel betreft, op het terrein van de
vele andere onderwerpen geloopen wordt, maar waar vooral had moeten nagestreefd
worden minstens met den tekst zuiver de kwestie zelf te behandelen. Bij de zuivere
theorie blijvend had het kunnen verwijzingen brengen naar afbeeldingen die ook in
andere deeltjes zouden verspreid zijn. Thans ziet men niet goed in hoe het deeltje in
het verband hoort. Met deze kritiek is niets gezegd tegen den inhoud zelf van het
boekje, noch tegen de waarde van de illustraties.
Wie zich ooit bezig hield met het aankoopen van glas en kristal,
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en er zekere schoonheidseischen op na hield, weet zeker hoe moeilijk er een ietwat
aanneembare keuze kan gedaan worden uit wat er gewoonlijk in winkels geboden
wordt... maar zal ongetwijfeld verbaasd staan bij het doorloopen van het deeltje ‘Glas
en Kristal’ van Karel Wasch. Dat eenige Nederlandsche kunstenaars zulk fraai
gevormd glaswerk, vazen, enz. ontwierpen en in den handel lieten brengen stemt
verheugend, en dit kleine boekje wijst er ons zoo nadrukkelijk op, dat we het heusch
als heelwat mogen begroeten. Trouwens, glazen en vazen als die van Lanooy, Berlage,
Copier en vooral van De Bazel en De Lorm en het drinkservies van Gerard Muller
behooren tot het mooiste en meest verfijnde, dat er gelijk waar op dit gebied werd
voortgebracht.
Bij vorig deeltje past dat over ‘Pottenbakkerskunst’ door Dr. H.E. van Gelder.
Van de reeds verschenen deeltjes is dit wel, naar opvatting en indeeling, als een type
te beschouwen. Na een beknopt en zakelijk historisch overzicht over het ontstaan en
de werkzaamheid van de ateliers en fabrieken in de 19e eeuw in Nederland, volgt
even overzichtelijk een korte bespreking van het werk der fabrieken en der beste
kunstenaars, welke zich aan de pottenbakkerskunst wijdden. Na deze beschrijving
volgt dan een op weinig na, meenen we, volledige lijst van de fabrieksmerken en
handteekens, wat bij het steeds meer uitbreiding nemen van ceramiek-verzamelingen,
van belang is. De afbeeldingen geven een goed beeld van wat in de laatste jaren in
Nederland op het gebied werd gepresteerd. Naast het fantastisch werk van den
voorlooper Colenbrander, staan er in de verfijnde, met écht-hollandsche motieven
gedekoreerde schalen van Van der Hoef, een jubileumvaas van W.J. Brouwer, een
turkoois blauwe vaas van Bert Nienhuis, schalen van Lanooy en werk van
verschillende andere nog.
Met het volgend deeltje ‘Naaldkunst, kantwerk en handweven’ door Elis M. Rogge,
komen we op een geheel ander terrein, zooals het ook voor de twee nog verder te
bespreken boekjes het geval zal zijn. 't Richt zich, oordeelende naar de titel zeer
bepaald tot de vrouw, alhoewel 't hoegenaamd niet onwenschelijk zou zijn, indien
ook de man wat meer en hooger schoonheid wilde zoeken, juist in de voorwerpen,
waaraan zijn vrouw meestal zulk belang hecht. Hoofdzakelijk is 't toch een boekje
voor de vrouw, die er prijs op stelt met mooie, eigen-gemaakte handwerkkunst haar
huis te verlevendigen, te versieren. 't Zijn wel geen modellen om na te bootsen of
patronen op natuurlijke grootte die het biedt, maar zeker opent het inzien van de
keuze handwerken, die er in verschillende technieken in voorkomen, en waarvan de
vormen aan hooge artistieke eischen voldoen, de oogen van onze op dit gebied zeer
weinig verwende vrouwen. Ook hier kan er nog heel wat tot stand komen, maar er
moet nog veel gezaaid, en het boekje van Elis. M. Rogge kan daartoe in Vlaanderen
gebruikt worden.
Een knap werkje is dat waarin G.H. Pannekoek over ‘De Verluchting van het Boek’
handelt. Een boekje waar hoegenaamd geen praatjes rond het ontwerp worden
gehouden, maar dat in één adem
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zakelijk overzicht houdt over het werk van de Nederlandsche Boekkunstenaars. Vele
van onze bibliofielen, die maar al te graag Fransche uitgaven verzamelen zouden
met het boekje van Pannekoek moeten kennis maken. Zij zouden er uit vernemen,
dat er ook in Nederland prachtig-versierde werken verschijnen, die waardig zijn hun
bibliotheek aan te vullen. B.v. die prachtige Gysbrecht van Aemstel door Derkinderen,
het fantazierijke Liedeken van Here Halewine door Henricus, het zuiver-gestyleerde
Hooglied door van der Leck en Klaarhamer, om slechts die te noemen. Voorzeker
in verhouding tot wat andere landen bieden is dat geen overvloed, maar 't is toch een
feit, dat in de laatste kwart eeuw in Nederland de eischen van het goede en mooie
boek steeds beter erkend werden, en dat steeds hoogere volmaaktheid wordt betracht.
Een reeks platen uit de besproken boeken zijn mooi gereproduceerd, en onder de
enkele ex-libris, die er ook in voorkomen, zijn vooral te noteeren, dat van L.A.
Mynlieff door Nieuwenkamp, van Albert Hahn voor zichzelf, van Derkinderen voor
Schultze.
Tot de toegepaste kunsten wordt ook gerekend ‘Het Tooneeldekor’ en dit krijgt
dan ook zijn deel door J.W.J. Werumeus Buning. Het is onmiddellijk klaar uit de
illustraties, dat het Nederlandsch dekor al de richtingen spiegelt, welke in de laatste
jaren in Frankrijk, Duitschland en Engeland een vernieuwing aankondigden. Van
het coulissendekor naar het naturalistische, waarmede de beweging ingeluid werd,
deze verdrongen door zuiverder principes van bouw- styleering- en dekoratie- gaat
men dan tot plastische vormen, welke het nabootsende realisme geheel verdrongen.
‘Een nieuwe strooming - zegt schrijver op blz. 43 - die met de architectuur op zich
zelf op het tooneel evenmin genoegen neemt als met minder zuivere decoratieve of
picturale beginselen is reeds duidelijk merkbaar in een streven naar dramatische
architectuur, dat wil zeggen, het scheppen van een aan het stuk dienstbare architectuur
die geen nabootsing wil zijn maar die slechts door begrenzing en aanduiding ruimte
zoekt te geven aan het spel van den acteur en het overige aan de verbeelding overlaat’.
Dit voor wat den geest betreft, die het besluit van het boekje weergeeft. Van de
afgebeelde insceneringen zijn van een monumentale grootschheid die van Wijdeveld
voor Gijsbrecht, en blijken wel 't meest, tesamen met de meer op menschenmaat
staande voor Don Carlos, en de samengedrongene voor de 5e Hamletopvoering van
Verkade, beide door denzelfden tot het beste te behooren wat de Nederlandsche
dekor-ontwerpers bereikten, daarbij echter verscheidene werken van Lensveld o.a.
Gijsbrecht en Driekoningenavond niet te na gesproken.
Alles saamgenomen vertoont de nieuwe onderneming van de firma Brusse een
prachtig beeld van Nederland op zijn best. Geen ontwikkeld, schoonheidminnend
Vlaming zou zich zulke mooie en veelbevattende boekjes moeten ontzeggen. Maar
de Uitgeversmaatschappij Brusse is nog een van de zeldzame, die voor België geen
verlaagde guldenkoers hebben vastgesteld. En we gelooven dat zulks de afname van
deeltjes, als die hier besproken werden, zeker zou in de hand werken.
Edw. Leonard.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

376

Muziek.
Satie en de ‘Groupe des Six’. (Nota's voor de muziekgeschiedenis.)
WE meldden reeds in een vorige kroniek hoe de ‘Six’ in feite er nog slechts ‘drie’
waren. De laatste bom is gesprongen: in de Parijzer moderne kringen verscheurt men
elkaar als wolven. Auric en Poulenc, de laatste die zich naast Satie gehouden hebben,
vonden bij de opvoering van Satie's ‘Mercure’ eindelik de gelegenheid zich ook te
kanten tegen hem, die men steeds de ‘geestelike vader der zes’ genoemd heeft. Wat
hun waarschijnlik het zwaarst viel, was te moeten erkennen, dat in die benaming
veel waarheid lag. Niet dat Satie zo rechtstreeks hun werk beïnvloed had, buiten bij
Durey, lagen de invloeden gewoonlik verder, maar 't was Satie die de wagen aan 't
rollen bracht, 't was Satie die de actie leidde, 't was Satie vooral, de man die vóór
Debussy's impressionisme, heden-nog-moderne werken schreef, die zijn moreel
gewicht in de schaal legde toen de eerste pogingen der ‘zes’ op gefluit en hoongelach
onthaald werden.
Als ge denkt op eigen voeten te kunnen staan werpt ge liefst zo iemand naast u
overboord. Met ‘Mercure’ bood zich eindelik de gelegenheid. Er werd gefloten; maar
ditmaal door de jongeren! En om beter te tonen tegen wie het kabaal ging, verscheen
kort daarop te Parijs een ‘Hommage à Pablo Picasso’ (die de schermen voor ‘Mercure’
ontworpen had en dus ook gecompromiteerd door het incident) waarin volgende zin
alle twijfel nopens de bedoeling wegneemt: ‘A la lueur de cet événement (de
opvoering van “Mercure”), qui revet un caractère exceptionnel, Picasso, bien au-delà
de tous ceux qui l'entourent (de cursivering is niet van ons) apparaît aujourd'hui la
personnification éternelle de la jeunesse et le maître incontestable de la situation’.
Naast Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault en andere litterators,
tekenden Georges Auric en Francis Poulenc.
En mijn vriend Mesens (nr. 10 ‘Sélection’) stort zich hals over kop in het debat
ten voordele van Satie, wat heel oprecht is van hem want hij weet wat hij Satie te
danken heeft (en zijn geste is nog mooier als men zijn vriendschappelike betrekkingen
met Auric kent). Mesens is verontwaardigd! Waarom? Zo heel onverwacht komt
toch die gebeurtenis niet? Misschien wat bruusk, slecht ingeleid, maar heeft hij ooit
gedacht dat het anders zijn zou? Heel de geschiedenis der ‘Groupe des six’ staat in
het teken dier mentaliteit.
Maken we even de historiek:
Een inlands spreekwoord zegt, dat, waar twee Vlamingen bijeen zijn, een societeit
gesticht wordt. Hetzelfde zou men kunnen zeggen op rekening van de Franse musici
(we geloven zelfs dat de Franse muziek haar populariteit voor 't grootste deel aan
die organisatiegeest te danken heeft - 't is dus een eigenschap).
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Na de oorlog van 1870 stichtte Saint-Saëns de ‘Société nationale’ die spoedig de
ganse elite van de musici van die tijd in haar rangen gen telde en dank zij Vincent
d'Indy en Gabrielle Fauré een werkelike bloeiperiode doormaakte. Toen kwam de
botsing met de toenmalige jongeren, naar aanleiding van een werk van Maurice
Delage, dat door de meerderheid van het komitee geweigerd werd en ontstond de
scheuring, die het leven gaf aan de S.M.I. (Société musicale indépendante) in wier
schoot het impressionisme de door de ‘Nationale’ geweigerde vertroeteling vond.
Na de oorlog beproefde men tevergeefs de beide organismen te versmelten: ieder
bleef krampachtig aan zijn eerste positie vasthouden, om zijn zelfstandigheid te
bewaren.
Ondertussen hadden de allerjongsten, uit officieele organismen natuurlik gesloten,
zich flink aan 't werk gezet en gelukten er in door de zorgen van Felix Delgrange
hun werk in ateliers en kleinere zalen ten gehore te brengen. Zo kwam Satie, die,
hoewel veel ouder, geestelik toch even jong was, met hen in aanraking en stichtte
de ‘Société des nouveaux jeunes’ waartoe o.a. behoorden: Georges Auric, Louis
Durey, Arthur Honegger, Roland Manuel en Germaine Taillefer. Tezelfdertijd riep
Mme Bathori de ‘Concerts du Vieux-Colombier’ in 't leven en vertolkte er voor de
eerste maal de werken van Francis Poulenc. In 1919 kwam Milhaud terug te Parijs,
na een verblijf in Rio de Janeiro als attaché aan het Franse gezantschap aldaar, en
sloot zich bij zijn vroegere makkers aan.
Toen gebeurde ‘het’.
Henri Collet, kritieker aan ‘Comoedia’, had de jonge mannen opgemerkt, vroeg
hun enige gegevens en publiceerde een paar dagen later in zijn krant het artiekel:
‘Les Cinq Russes et les Six Français’. Uit de concerten van ‘Les nouveaux jeunes’
en van ‘Le Vieux-Colombier’ had hij de namen onthouden van: Auric, Durey,
Honegger, Milhaud, Poulenc en Taillefer. Het catalogus-nummer was gevonden;
ieder was blij te kunnen rangschikken (de mensen houden vooral van geestelike
orde); ieder sprak over hen niet anders als ‘Le groupe des Six’ en de aandeelhouders
van de vereniging, slimme handelslui, deden verwonderd, maar lieten begaan en
werkten, publiceerden en adverteerden weldra onder het fabrieksmerk ‘Groupe des
Six’ dat weldra zo bekend zou raken als Cadum, Forth en ‘La voix de son maître’,
dank zij ook de onvermoeibare Jean Cocteau, voor wie de Zes wel een standbeeldje
of zoiets mogen oprichten.
De groep werkte, en werkte degelik. Er werd wat tot stand gebracht, en in het
ontwaken der jongere muziek heeft hij een rol gespeeld, wiens belang niet te
ontkennen valt. De grote verspreiding van het werk van Satie, die ze als een oudere
vriend beschouwden, en als 'n onnavolgbare voorganger, dagtekent van die tijd.
Esthetiese stellingen kleefden ze als groep niet aan. Het enige wat hen bond was de
sympathie, geboren uit eenzelfde streven naar herniewing. Darius Milhaud heeft er
bij gelegenheid zelf op gedrukt dat het totaal ongegrond was Jean Cocteau's brochure:
‘Le Coq et l'Arlequin’ als 'n geloofsbelijdenis der Zes te beschouwen.
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De ‘Concerts des Six’ zoals ze hun zittingen noemden wonnen aan toehoorders en
aan belangstelling. De bijval kwam, en met hem het kleine duiveltje dat in de
middeleewse mysteriespelen de zelfverafgoding voorstelt. Ongemerkt begon de strijd
om het meesterschap.
Durey en Taillefer, die de zwaksten bleken, verdwenen het eerst van 't toneel.
Honegger, die het officieel-zijn geroken had, verwerkte, ter wille van dit officieel-zijn,
zijn Wagner en Strauss tendensen met volle longen, de anderen noemden hem
romantieker, lieten hem terzij en hij liet ze naar de weerlicht lopen.
Zo waren ze nog met drieën.
Volgende hoofdstuk: Darius Milhaud, die zich een stevige reputatie had weten te
verkrijgen, weet taktvol te manoeuvreren en gaat zijn eigen weg.
Zo waren ze nog met twee.
Konklusie en standpunt: Het debat is openverklaard maar we nemen er geen deel
aan. Laat Satie ons werk geven, laat Auric ons werk geven, laat Poulenc en Milhaud
hetzelfde doen; hun werk zal ons interesseren en we zullen het goed of slecht vinden,
voor de rest laat het ons koud te weten of Auric al of niet boter bij zijn ontbijt gebruikt,
of Poulenc zich scheert met 'n Gilette of met 'n scheermes en of Milhaud wijn of
Vichy water bij zijn avondeten drinkt.
Mesens hoeft geen angst te koesteren voor zijn préféré. Wat Satie is, wat hij
gepresteerd heeft en wat zijn betekenis geweest is ontneemt hem niemand. Daarbij
verdedigt hij zichzelf wel gemoedelik in zijn ‘Cahiers d'un Maminifère’ (391, Juli
1924). Een paar uittreksels:
Un bon mot:... L'auteur de ‘Parade’ (J. Cocteau) expliquait (pour la millième fois)
les misères qui l'accablèrent, qui le dépecèrent, qui le bombèrent, qui le défrisèrent,
qui le raclèrent alors qu'il écrivait cette oeuvre de - trois lignes... Tout le monde
pleurait (de rire - même Laloy et Auric)...
Tout à coup sans prévenir - Monsieur X... (si connu par sa perspicacité) se leva
et dit froidement: - ‘A bas Satie’!...
L'effet fut prodigieux... Oui...
***
Invocation:... Si mes adversaires ne respectent pas mon âge, qu'ils aient quelques
égards au moins, pour ma pudeur (n'est-ce pas Auric - et vous, grand ‘dadais’ de
Poulenc?)...
De naam ‘Satie’ is een symbool geworden, zoals die van Wagner er destijds een
was, zodanig dat Boris de Schloezer in zijn Réflexions sur la musique (La revue
musicale. Oogst 1924) terecht spreken kon van ‘le cas Satie’. We zijn het niet eens
met B.d.S. waar hij het werk van Satie beoordeelt, maar waar hij tracht de indruk
van Satie's persoonlikheid weer te geven, treft ons zijn heldere kijk: ‘Satie - ce ne
sont pas seulement les Gymnopédies, Parade, Socrate, la Belle Excentrique; c'est
aussi la retraite d'Arceuil, l'humour, les mots drôles, les cocasseries, les singularités
charmantes, c'est le masque socratique, ce sont les boutades et les articles de Cocteau,
c'est toute cette littérature poétique et critique, ironique souvent et agressive qui
exalte
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et comment l'oeuvre de Satie et finit par s'y intégrer si complètement qu'elle la
déforme’.
Satie is geweest de banier waarrond de jongeren zich geschaard hebben in de
hardste ogenblikken. Misschien is zijn onmiddellik leidende rol uitgespeeld, maar
zijn figuur zal lang nog niet verbleken, en brengt mogelik nog verrassingen.
*

**
Telefonies.
‘Alloh! Antwerpen?’
‘Jawel’.
‘Programma's voor volgend seizoen nagekeken?’
‘Interest-spanning 03 over de ganse lijn’.
(Hier wordt de verbinding onderbroken.)

M.P. Moessorgskie (André Pols. - Uitg. E. Sele, Antwerpen.)
Een Vlaams boek over muziek! en wat meer is het handelt niet over Benoit, niet over
de Vlaamse school of niet over de oude Vlaamse volksliederen. Eindelik verbreedt
een Vlaming ons muzikaal veld en durft een wereldgebeurtenis aan; een daad, die
des te meer verblijdt, daar ze schitterend uitgevallen is.
Het boek is niet uitgewerkt volgens histories-anekdoties plan, gewoon geraamte
van dergelike werken, maar heeft als grondslag een estheties schema, zoals reeds
een kijkje bovenaan de hoofdstukken klaar aantoont: Moessorgskie en het Russiese
volkslied - Moessorgskie en de Russiese muziek. - M. en het lied - M. en het muzikale
drama - M. zanger van de Russiese grond. Opmerkelik is de klare en methodiese
behandeling dezer hoofdstukken; logiek waarvan hoofdstuk I een overtuigend
denkbeeld geeft: schrijver vangt aan met een ver doorgedrongen studie van de
Russiese ziel, waarbij we de dualiteit Slaaf-Tartaar, zonder dewelke de Russiese
muziek vaak onverklaarbaar was leren kennen, gebruikt zijn eerste bestatigingen om
het Russiese volkslied te belichten, en plaatst eindelik in dit kader de grote figuur
van zijn held. Zo leeft Moessorgski heel het werk door op de achtergrond van zijn
land en gans omringd door zijn volk, van wiens aspiraties zijn werk de synthesis
was.
A. Pols heeft bewezen op de hoogte te zijn van zijn taak, en wat meer is,
niettegenstaande zijn enthousiasme voor het behandelde onderwerp, liefde die uit
elke bladzij spreekt, en die niet vreemd aandoet, omdat we ongemerkt voelen, de
paralleel die Pols, onuitgesproken, innerlik getrokken heeft tussen het Russiese en
het Vlaamse volk, niettegenstaande die geestdrift dus, heeft schrijver zijn terrein
steeds met een heldere kijk weten te overzien, durft het aan de tegenargumenten te
vermelden, en komt er eerlik voor uit, waar hij een enkele maal, een zwakkere
bladzijde in het werk van de geniale meester, aangeraakt heeft.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

380
Zijn werk zendt de auteur een ‘Definitie’ vooruit, die men ook tot slot van het boek
herlezen zal, omdat ze de condensatie is, van wat in de volgende bladzijden betoogd
wordt:
‘Kunst die immer gericht is op een geestelik doordringen in de stof en die het
karakter van de absolute noodwendigheid in zich draagt! Kunst, die aan een imperatief
gebod van de tijd, een behoefte van de natie voldoet! Kunst, die in Goethe-zin
gelegenheidsproductie is, maar de alleen-mogelike, de enige in waarheid opgaande:
kunst die nooddruft is.....’
‘Een artiest, die op het keerpunt van de kunstgeschiedenis definitieve woorden
spreekt, een van die “abartenden Naturen” die volgens Nietzsche “overal daar van
ontzaglike betekenis zijn, waar een vooruitgang plaats grijpen moet”. Een artiest ook
met een intens sociaal bewustzijn’.
Sinds vele jaren is, met dit werk, weer eens een Vlaams boek verschenen, dat zijn
plaats in een degelike muziekbibliotheek waardig is.

Zeven Oude Volksliedjes. (Uitgave ‘Gudrun’, Brussel.)
De liedjes werd opgetekend in de Kempen door J. Simons; A. Verhoeven zorgde
voor 'n eenvoudige, passende begeleiding. De verzamelaars hebben niet getracht de
ouderdom der verzamelde nummers te bepalen. Heel oud dunken ze ons niet.
Sommige, altans in de gepubliceerde versie, wijzen duidelik op tingel-tangel invloed.
Karel Albert.
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Bibliographie
Paul Kenis: ‘Fêtes Galantes’, fantasiestukken in Rococostijl. (Antwerpen,
L.J. Janssens en Zonen, 1924.)
Paul Kenis is een fijne kenner van de Fransche achttiende eeuw. In plaats van die
kennis kunst-historisch of literair-historisch te verwerken gebruikt hij ze als stoffeering
voor de enkele korte verhalen waaruit dit boek is samengesteld. Hij stelt ons b.v. den
abbé Prévost of een Vlaamsch edelman Theodoor de Beuzekom voor en uit de luttele
handeling van deze personages worden herinneringen aan de litteratuur, de historie,
de kunst, de zeden van de achttiende eeuw weerom geboren. Maar de stoffeering is
zoo overdadig dat de voorgestelde personen eronder verdwijnen en wij gaan vergeten
dat ze ons daarstraks werden voorgesteld om met onze verbeelding te dwalen in de
tuinen van Versailles et het Petit Trianon of de droeve lotgevallen van de liefelijke
Prinses de Lamballe mee te maken. Ik zou voor mijn part liever hebben dat Paul
Kenis mij uitsluitend onderhield over de achttiende eeuw. Want nu is er een gebrek
aan evenwicht tusschen actie en décor. Er wordt niets gezegd, er gebeurt niets in die
verhalen, maar gedurig wisselen de meest rijkgekleurde schermen uit den galanten
tijd. Dit euvel valt nochtans minder op in ‘Een lied van Fabre d'Eglantine’. De idylle
van de gevangen dichter met het meisje dat zijn lied zong bij de waterbron op de
binnenplaats van het Luxemburggevang blijft ons boeien om haar zelf, ofschoon er
ook historische figuren en feiten in verwerkt zijn. Zoo is ook Clitander's liefde de
stemmingvolle en bewogen voorstelling van een reizend achttiendeeuwsch
comedianten gezelschap. De overige stukken van het boek brengen ons in het leven
van een beroemde opera-zangeres van den tijd, roepen bekende figuren uit de Fransche
Terreur weer op of wij maken opnieuw een stukje avontuur mee van den abbé Prévost
met Manon Lescaut.
Paul Kenis kent zijn auteurs, kent ook de landschappen van Frankrijk waar de
gebeurtenissen van zijn verhalen zich afspelen, heeft iets van de voornaamheid der
causerieën in Fransche salons uit vroeger tijd overgenomen, wat bij de lezing van
zijn boek aangenaam aandoet.
J.M.

Willy Koninckx: ‘Emigrants’. (La Renaissance d'Occident, Bruxelles,
1924.)
Dit zijn tien uitmuntende prozagedichten die den schrijver werden ingegeven door
het gezicht der Poolsche landverhuizers te Antwerpen. Zij doen soms denken aan de
schilderijen van Hageman die ook die havelooze kudden dikwijls tot zijn beste
onderwerpen nam. Maar de schilder voelde zich meer en bijna uitsluitend door het
kleurige, het karakteristiek-exotische aangetrokken. Willy Koninckx is met zijn
verteederd hart bij die arme vreemde menschen die het lot, een korte stonde maar,
verplaatst in de straten van Antwerpen. Hij spreekt ze toe

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

382
met zachte woorden, hij volgt ze in gedachten op de verre reis, in het vieze hotel vol
weeë reuken. Hij ziet de vrouwen en de kinderen en het minnend paar. Hij luistert
naar het klagend wijsje van een ziekelijk joodje. Hij is bij het bed van een stervende
die niet verder meer zal trekken. Hij is bij de trieste afvaart naar het onbekende land
en bidt het deemoedige gebed van de verwonnelingen in den strijd van het leven.
Dat alles is gezegd met den eenvoud van een Max Elskamp en een zelfde groot
mededoogen omvat de menschen en de dingen.
J.M.

Willy Koninckx: ‘Lanseloet de Danemark’. (La Renaissance d'Occident,
Bruxelles, 1924.)
Dit is wel de verdienstelijkste taak die een fransch-schrijvend Vlaming zich kan
opleggen: de schatten van den Nederlandschen geest buiten de grenzen van ons
taalgebied in een wereldtaal bekend te maken. De schrijver doet de vrije vertaling
van dit abele spel voorafgaan van een inleiding waarin hij beurtelings Esmoreit,
Gloriant en Lanseloet van Denemarken, de oudste moraliteiten in de wereldliteratuur,
ontleedt. Zijn vertaling moet echter minder gelukt genoemd worden. Wel kan worden
toegegeven dat het verschrikkelijk moeilijk is om den geur en den smaak van het
oud Nederlandsch eenigszins nabij te komen. Dit hadde slechts bereikt kunnen worden
door een archaïsch-fransch zooals Charles de Coster zich een taal wist te smeden om
de lotgevallen van den zestiende-eeuwschen Thyl Uylenspiegel te dichten. De
archaïseerende taal van een Paul Claudel zou hier ook beter van pas zijn gekomen.
Willy Koninckx moest het doen met zijn eigen nuchter fransch en dat is niet
meegevallen.
J.M.

Roger Avermaete: ‘La légende du Petit Roi’. (La Renaissance d'Occident,
Bruxelles, 1923.)
Deze roman is gesteund op de theorieën van Jean Jacques Rousseau: de mensch
wordt goed geboren en door de samenleving bedorven. Het poëtisch sprookje dat
heel dit boek is zal deze grondgedachte illustreeren. Een kind leeft met een fee in
het woud. Het ontdekt de duizend betooveringen van de natuur. Al het wonderbare
wordt hem door de goede fee verklaard. Hij krijgt het vermoeden van de wereld
buiten het woud en wil er heen. De fee is gestorven en de tocht begint. Het kind na
uren en dagen van dolen valt neer in den sneeuw en wordt gevonden en opgenomen
in de pastorij op een dorp. Hier leert de pastoor hem de eerste begrippen van den
godsdienst en de zedeleer. Hij wordt het aangenomen kind van den notaris en gaat
op school. Doch gedurig stuit de jongen, in wat hem geleerd wordt of gezegd, in wat
hij ziet of hoort, op tegenstrijdigheden, beweringen en daden die niet vereenigbaar
zijn met wat moeder-fee hem leerde en met wat hij zelf ontdekte in het woud. Zijn
oprechtheid, zijn ongedwongen natuurlijkheid worden hem als ondeugden

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

aangerekend. Hij vlucht het dorp en zal zijn verdere levenswijsheid opdoen bij een
wildstrooper, op een Carnaval-bal in de groote stad, bij een bedelaar in een kerkportaal
en
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als drukkersgast. Hij wordt scheepsjongen en reist de wereld rond. Hij komt terug
in de stad en wordt socialist tot hij, ontgoocheld, de politiek ontvlucht en een
vriendinnetje uit schooltijd terugvindt waarmee hij samen gaat wonen en een landelijk
leven lijdt.
De erfzonde en de openbaring worden door den schrijver uitgeschakeld. Hij kent
slechts de natuurlijke moraal. Katholieken kunnen met de stelling van het boek geen
vrede nemen. Overigens is het vol dichterlijk gevoel en gulle levenswijsheid. Het
sprookjes-achtige van het verhaal doet somtijds aan ‘De kleine Johannes’ van Van
Eeden denken, alhoewel hier van geen navolging mag gesproken worden. Het zal
steeds een dankbaar onderwerp blijven een kind op zijn ontdekkingstocht door de
natuur, de wereld en de menschen te volgen. De schrijver vind er gelegenheid om
eigen jeugdherinneringen en levenservaringen te boeken en de opzet der legende
verheffen die persoonlijkheden op een hooger algemeen poëtisch plan van
groot-menschenelijke beteekenis.
J.M.

Stephanie Claes-Vetter: ‘Vroeg Schemer’. (De klyne Librye, Edam.)
Een familiedrama uit de hooge wereld te Parijs, vlot en levendig verteld als een
herinnering met fijne noteeringen van plaatsen en personen. Een voorname novelle.
J.M.

Ernest Claes: De Fanfare ‘De Sint-Jans-Vrienden’. (De klyne Librye,
Edam.)
Een leuke historie geestig verteld door den eeuwig-plezanten Ernest Claes.
Onweerstaanbaar moet ge lachen met de doening van die Averbodesche boeren bij
het ontstaan, den groei en het einde hunner fanfare. Doch tevens is dit boekje ook
het schrijnend getuigenis der verregaande achterlijkheid van Vlaamsche dorpers.
Hier en daar komt een stemmingsvolle bladzijde voor die ons wel doet betreuren dat
deze schrijver er niet aan denkt zich eens te vernieuwen en een ernstig boek aan te
durven.
J.M.

Aart van der Leeuw: ‘De Gezegenden’. (Uitgave ‘De Sikkel’, Antwerpen,
1923.)
De gezegenden dat zijn de edelen en de goeden onder de menschen. De schrijver
vond ze overal: bij de grotbewoners in de heldenfiguur van Koohwek die den pijl en
den boog uitvindt en aan zijn stam de wereldheerschappij verzekert; in
middeleeuwsche kloosters en kasteelen bij vrome monnikken, ridders en troubadours;
in het atelier van een primitief italiaansch schilder te midden een gedroomde stad en
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landstreek van het quatrocento, onder de gruwelen van den wereldoorlog of in het
eenvoudige alledaagsche leven van een dorparts. Of hij in voorhistorische tijden of
in de kleurige middeleeuwen of in het moderne leven of in een sprookjeswereld
verkeert, altijd blijft deze schrijver van eene innemende bekoorlijke romantiek. Dat
romantisme is niet verouderd, doet niet zoeterig aan zooals schrifturen uit de lite-
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raire periode die wij de romantiek noemen dat soms wel doen. Dat romantisme is
als het ware de natuurlijke atmosfeer waarin deze schrijver die een dichter is ademt.
Aart van der Leeuw ziet alles door het waas van den droom. Met den kijk van een
optimist beschouwt hij de wereld en het leven. De aarde is nog steeds een paradijs
en het is de liefde die er woont. Zulk boek wekt weer 't vertrouwen in de menschheid.
Met zachte stille woorden die zijn als edelsteenen kleurig en glanzend, door tafereelen
die ruischen van de schatten eener onuitputtelijke poëzie worden wij weer aandachtig
gemaakt op de schoonheid van de aarde en de goedheid van de menschen. Van elke
bladzijde gaat onuitgesproken dezelfde vermaning uit: Laat ons voorzichtig door het
leven gaan om het schoone gezicht dat zich gedurig aan onze oogen voordoet niet
te verstooren, laat ons elkaar beminnen en bewonderen om al het teedere en goede
dat elk van ons in zich draagt.
J.M.

Guido Gezelle: ‘Zantekoorn’. (‘Excelsior’, Brugge, 1923.)
Caesar Gezelle heeft met de uitgave dezer ‘nagelaten voltooide of onvoltooide
rapelingen van Guido Gezelle's dichtveld’ aan den roem van zijn grooten oom niets
bijgebracht. Er is wel wat voor te zeggen dat om de kennis van een dichter die de
onsterfelijkheid is ingetreden alles en tot het minste van zijn hand beteekenis heeft.
Maar als louter studiemateriaal zouden deze stukken en versregels toch anders moeten
gepubliceerd geweest zijn. Er komt geen enkele datum onder voor. Gezelle heeft
nauwkeurig de gedichten die hij zelf der uitgave waardig oordeelde gedateerd. Indien
deze onrijpe verzen nu ook gedateerd geweest waren dan hadden wij ze kunnen
vergelijken met het rijpe werk uit een zelfden tijd en zoo wellicht de genesis ervan
volgen. Zooals ze daar nu gebundeld staan geven die verzen de voorstelling van een
vaak zeer slechten Gezelle en wat de Meester kieskeurig had weggelegd en geborgen
mogen wij niet onbescheiden voor den dag halen.
J.M.

Ir. Dr. Stan Leurs: ‘Steden en Landschappen, II, Mechelen’. (Uitgave ‘De
Sikkel’.)
Als nuchtere wetenschappelijke bespreking mag deze beschrijving der stad Mechelen
in hare bondigheid toch volledig genoemd worden. Geen enkel gebouw, geen enkele
steen wordt verzuimd doorheen het gotisch-, het romanistisch-, het barok- en het
achttiende-eeuwsche tijdperk. Doch naast die ietwat dorre, zakelijke inventaris zou
er een ander hoofdstuk mogen gewijd geweest zijn aan de lyrisch-esthetische
beschrijving der stad die ons de gebouwen zou hebben doen zien in het licht van den
dag, in de inwendige atmosfeer die ze vervult, zóó dat naast de noodzakelijke
wetenschappelijke gegevens wij ook een levend beeld zouden hebben gekregen van
het wonderschoone complex dat Mechelen door de tijden geworden is.
J.M.
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Aanteekeningen
American Journal of Archaeology, I, 1924.
- Leicester B. Holland geeft in dit amerikaansch tijdschrift een belangrijke bijdrage
over de resten van het Pre-Erechteum. Hij heeft namelijk de grondvesten onderzocht
van het thans nog bestaande gebouw op den Acropolis te Athene en is tot de conclusie
gekomen dat onder het in de late vijfde eeuw vóór Christus opgerichte tempeltje,
Myceensche en klassieke constructies aanwezig zijn die gespaard bleven en die de
lijnen hebben aangegeven van den lateren bouw. De orientatie van dit Pre-Erechteum
is in het huidige monument ook bewaard gebleven. Walton Brooks Mc Daniel heeft
het over The holiness of the Dischi Sacri en hij beweert dat die ronde terra-cotta
platen die hoofdzakelijk in Taranto gevonden werden alles behalve heilige doeleinden
hadden, maar veeleer als zegels of fabrieksmerken werden gebruikt.
In LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, 1 September 1924, schrijft de fransche
kunstschilder André Lhote naar aanleiding van de Zwitsersche tentoonstelling te
Parijs het volgende over Holbein: ‘L'art de Holbein est tout entier d'analyse patiente;
il repose sur un respect total de l'objet, sur un goût du particulier, de l'individuel, qui
s'exprime pleinement dans ses admirables portraits, brossés d'un pinceau déférent et
précis, et où la recherche du caractère parvient presque involontairement au grand
style, malgré la notation des détails les moins propres à embellir un visage. Sa réussite
est moins certaine lorsqu'il éprouve le besoin de dramatiser volontairement son sujet,
comme dans son Christ mort, où l'on est bien obligé de constater que ce tour de force,
cette merveille de “réalisation” confine au trompe-l'oeil et nous mène, dans tous les
cas, à la limite extrême de l'art. Voici donc un peintre choisi, par les artistes et les
critiques d'art suisses, comme un maître incarnant une des vertus les plus profondes
de la race: la passion de la réalité, plastique et psychologique’. Over den
duitsch-zwitzerschen schilder Hodler zegt hij: ‘Ses violentes nudités contrastent
singulièrement avec la prétention symbolique qu'affiche leur auteur; elles étonnent
nos yeux habitués à des formes plus transposées et déçoivent notre esprit entraîné à
des exercices ou plus rigoureusement réalistes ou plus radicalement idéalistes. On
pense malgré soi que Le Poussin, à qui il faut toujours revenir en matière d'éloquence
picturale, avait, lui aussi, d'ambitieux desseins. Il désirait, lui aussi, donner des
passions et des souffrances humaines une représentation émouvante. Mais ses
personnages, lorsqu'ils illustrent une fable, ne cessent pas d'être fabuleux. On
n'éprouve pas, devant ses tableaux, la sensation d'avoir, à chaque coin de rue, rencontré
ses modèles. Son effort se développe logiquement, dans un sens unique. Chez Hodler,
au contraire, les personnages sont nettement décalqués sur le réel, et comme plaqués
ensuite sur une trame symboliste’.
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ROEPING, Aungustus 1924. - Hein Hoeben beoordeelt het jongst verschenen boek
Branding van Pieter van der Meer de Walcheren, waarin onze medewerker zijne
studies uit de oude-Nieuwe-Eeuw-kolommen gebundeld heeft: ‘Zijn gespierd proza
is vol leven en beweging. Korte trippelende, suggestieve zinnetjes wisselen af met
zware, stroeve, hoogten-beklimmende perioden, waar woorden in te gloeien staan
als vlammen. Nooit wordt hij muf of vervelend, al keert een origineel beeld ook al
eens een paar keer terug! Steeds blijft zijn dictie malsch en frisch en soms van
diep-innerlijke werking. Zijn uitingwijze is echter minder keurig en verzorgd en af,
dan die van Willem Nieuwenhuis, die een gewetensvolle vijler en opsmukker is. Wel
benadert hij meer de onmiddellijkheid en geeft meer inhoud, want zijn werk staat
gespannen van gedachten! De geestesaristocraat komt in hem tot uiting in de abstracte
woordkeuze, die nooit banaal of alledaagsch wordt. Scherp onderscheidt hij zich
hierdoor van essayisten als Querido en Van Deyssel, die om een “beau mot” gaarne
een gedachte verminken. De fransche elegance in soepele kleur, fijnen vorm en karig
beeld fonkelt meest in “Gaudete” en “Uit Ticino”, die stilistisch een edele bekoring
inhouden. Voor allen, die zoeken “naar verdieping en verruiming van inzicht op de
vele problemen van kunst en gedachte” zal Branding een blijde openbaring zijn’.
HET GETIJ, Nr. 7/8, brengt volgende nota van Ernst Groenevelt over
Nieuw-Nederlandsche bouwkunst: ‘Van alle kunsten is in ons land de bouwkunst
wel de meest gerespecteerde in het buitenland. De oorzaak daarvan acht ik gelegen
in de omstandigheid, dat het juist de bouwkunstenaar is, die door middel van plastiek
onzen tijd in haar cultuur-historische beteekenis heeft vastgelegd. Bouwkunst is bij
uitstek de kunst, welke zich tot de gemeenschap wendt en door haar wordt beter dan
door eenige andere kunst van onzen tijd bevestigd, dat zij - de kunst - het Heden
registreert. Zoo vindt onze democratische tijdgeest in de gemeenschap bij
uitnemendheid zijn bevestiger. Men moet slechts de democratie van onzen tijd, die
alles wegvaagt, wat niet tot het streng noodzakelijke behoort, realiseeren om op te
merken, dat het niet de drang naar schoonheid is, doch de harde noodzakelijkheid,
die doet bouwen. Voeg daarbij de omstandigheid dat juist de bouwkunstenaar meer
dan eenig ander artiest beperkt wordt in zijn scheppingen én door materiaal én door
gebruikseischen en ge zult de sleutel hebben gevonden van het geheim der grootheid
van de moderne bouwkunst’.
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Oskar Jespers
1. Omwereld. Dat de stad waar Jespers woont van oudsher een kunststad is daarop
wijzen de naar het inwonersgetal vrij talrijke standbeelden. De toeristen die op een
wijze wijze hun Baedeker raadplegen (met de Baedeker in je hand, kom je door het
ganse land), dit zijn de toeristen die niet verkeerdelik Boduognat - een held uit Cesar's
commentaren - nemen voor Pieter Paul, zullen inderdaad spoedig tot de konklusie
komen dat deze stad die zij met hun vereerd bezoek vereren een kunststad is, waard
de eer van dit bezoek. Nochtans doen de toeristen best hun vrees om mogelike
vergissingen te onderdrukken, daar, bij de identificering van de standbeelden, een
scherp oog en een schrandere geest de requisiten als een perifrase van het beroep
zullen weten te begrijpen. (De helm en de gesneuvelde vijand perifraseren een
primitieve veldheer; een palet alleen een schilder; een palet en een aambeeld: een
schilder-smid - de requisiten helpen hem die z'n kunstgeschiedenis op zijn duimpje
kent). Wanneer bij middel van een gemoedelike taxirit van het Steen langs de katedraal
en de waterpoort naar het museum voor schone kunsten, de toeristen alzo lapidair
de hoge kunstmin van deze anderzijds nijvere bevolking hebben ervaren (en vooral
de wil deze kunstmin alzijdig te bewijzen), keren zij best naar het station terug. De
toeristen die bij hun aankomst zouden verwaarloosd hebben dit gebouw in ogeschouw
te nemen, mogen niet vergeten dit verzuim voor hun vertrek weer goed te maken.
Gezellig in de wagen geïnstalleerd, tekenen zij in hun Baedeker aan: naast het woord
‘station’ groots, naast het woord ‘Steen’, oudheidkundig belangwekkend en naast
‘katedraal’, masterpiece of medieval flemish architecture. Op de bladzijde voor nota's
gereserveerd dan: Antwerp, flemish poterie.
Blijkbaar kunnen de Antwerpenaars niet daarvoor dat hun stad aan een stroom
ligt. Droef en ellendig is de overzijde zonder de industrieële lyriek van kranen en
loodsen. Tussen de haven en de burgerlike stad ligt een afstand parallel aan deze
tussen schaak- en gansjesspel. In de burgerlike stad zijn er straten van een roerend
provinciale rust. Er zijn in de buurt van het kleine, romanties-fraaie park, pleinen en
lanen waar de auto's hun bochten schrijven zo vreedzaam als het zwemmen van dikke
goudvissen in een aquarium. Aan de haven ruikt het lekker naar
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uitheemse produkten, naar leder en wol, soms naar hongaarse eik en tekhout. Een
geluk! want de schouwburgen zijn onfris als motrotte-kleren met te late
naftalin-voorzorg. Platonies spreken de loodsen hun taal van noodzakelike
verhoudingen. Maar in de stad is er een meiske met erg piepende longen, wat daarvan
het gevolg is dat zij te vroeg de kunst diende - half naakte symbool-maagd der stad
in een van de talrijke kunstoptochten met praalwagen uit stuk, die om het jaar de zeer zeker historiese - artisticiteit der Signorestad verkonden. Dit ziek meiske nu is
daarvan het bewijs dat het zeer moeilik is de juiste verhouding te vinden tot een
traditioneel de-kunst-verplicht-zijn. Misschien menen de Antwerpenaars wel dat de
artistieke roem van hunne stad is verzekerd wanneer de pasteibakkers in
fraaigevormde boterkrullen op taarten de vlaamse italjaniserende renaissance
herinneren. Iemand die van beeldrijke zegging houdt formuleert het zo: dat het slechts
enkele uitverkorenen is gegeven de schone mantel der traditie sierlik te dragen.
Wanneer een Antwerpenaar te diep in het glas heeft gekeken gebeurt het hem dat
hij, in onkennis om de samenhang van de gebeurtenis, met een schilderij of een
beeldje thuis belandt. Het op deze wijze aangeschafte schilderij is steeds een kopie
van een stilleven; alleen in de schilder van het oorspronkelike bestaat er een variante:
het staat de kopisten vrij 1o) naar Snijders of 2o) naar Fijt te werken. Zo komt het dat
Antwerpen, als geen andere stad ter wereld, rijk is aan kopieën naar Fijt en Snijders.
Deze kopieën vormen wat de Antwerpenaars noemen: het aan hunne zorgen
toevertrouwde heilige kunstpand, het hoogste patrimonium(1).
Tans is het psychologies ogenblik gekomen uit te roepen: ‘in deze stad werd Jespers
geboren, hij leeft en werkt er’. Oscar Jespers nu is er zeer ver van verwijderd een
folkloristies kunstenaar te zijn. In de folklore-omwereld Antwerpen moet het des te
meer opvallen. Afgezien daarvan hoe de resultaten van zijn kunst zich tot zijn willen
verhouden, kan ik zeggen dat dit willen daarop is geconcentreerd
beeldhouwkunstig-algebraïes te zijn, d.w.z. in een door zijn nauwkeurigheid
wond-scherp formalisme zijn voorstelling uit te drukken. Hiermee wordt in het licht
gesteld dat onder de beeldende kunstenaars een van hen die het meest wars staan van
anekdote en vertelling, Oscar Jespers, de nauwkeurig formalistiese beeldhouwer,
leeft in een omwereld die zelve bepaald is door de levenloze, steeds omscheppende
narratieve herhaling van het verleden, omwereld die het best haar neiging tot
onnauwkeurigheid uitdrukt in de haar aangename gemeenplaats: klinkt het niet, zo
botse het. Noch-

(1) Antwerpen is een versterkte vesting. Er ligt een vrij sterk garnizoen. (Addendum bij het
overlezen der proeven.)
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tans, ook hier geen generatio spontanea; - hoe is de verhouding Jespers-omwereld?
Ontwikkeling. (Hoe men schilder wordt: door een subsidie van de regering net als
de dichters).
De wording van Oscar Jespers kan alleen hem geestdriftig stemmen die om de
superioriteit van de handelsreiziger op de dichter weet. Deze wording is onheroïes,
in die zin dat haar persoonlike neigingskontrasten, alsook de tegenstelling tussen de
jongeling en de omwereld ontbreken. Want indien ik zeg: het leven van Oscar Jespers
is een strijd tegen de Charlottalei (een reuzegemoedelike straat te Antwerpen) dan
is deze persoonlike tegenstelling in de grond slechts mijn neiging naar de konkrete
uitdrukking toe te schrijven. Immers men vecht wel tegen windmolens (en dit gevecht
is het denkbaar meest heroïese), doch niet tegen een gemoedelike straat. De
ontwikkeling van Oscar Jespers is een ontwikkeling van het bewustzijn van het
verschil dat er bestaat tussen gevoeligheid en kunstemotie. De opwaartse beweging
naar de kennis van de kunstemotie - die van ideeële aard is - en van haar specifies
beeldhouwkunstige uitdrukking, is schijnbaar onheroïes omdat de zelftucht die
innerlik de vooruitzetting en daarna ook het kenmerk van deze beweging is, omdat
de zelftucht, zeg ik, ligt aan de overzijde van een romantiese, d.w.z. ongeleidelike
pathetiek. Stelt men het voorgaande op het gebied der dagelikse realiteiten, dan valt
er op te merken dat voor O. Jespers vroeg reeds de tegenstelling oud-jong wegvalt,
ten eerste omdat de ideeële vraagstukken om de kunstemotie en de formalistiese om
de uitdrukking daarvan van zulke aard zijn dat zij slechts bij wijze van verduideliking
en zeer momenteel deze tegenstelling kunnen aanroeren, ten tweede omdat de
tegenstelling oud-jong slechts dan de jongeren een heroïese houding toelaat, wanneer
hun kritiese zin niet onderscheidt hoe veel van deze tegenstelling op een gewijzigde
gevoeligheid, daarom nog niet op een gewijzigde kunstontroering berust. Oscar
Jepers kan, naar de oriëntering van zijn willen, niet model staan bij Delacroix. Indien
er in zijn wezen een on-circonstancieële pathetiek schuilt, dan mogen de biografen
ons deze tijdig meedelen. De stijlkriticus zal haar, vermoed ik, niet vinden omdat de
overdrijving, de O. Jespers eigene eenzijdigheid (zonder eenzijdigheid kan geen
kunst zich manifest maken) juist daarin bestaat de gevoeligheidswaarden die een
patheties moment zouden kunnen uitdrukken uit te schakelen, om alle beklemtoning
op de zuiver beeldhouwkunstige ontroering te leggen.
Hier moeten wij even halt maken om te vermijden dat, als gevolg op hetgeen wij
hebben vooruitgezet, voorbarige geesten zouden konkluderen dat het er dus bij Jespers
zou opaankomen een kunstwerk te maken waarbij het gevoel, als oorsprong, geheel
zou zijn uitgeschakeld. Ten contrarie, mijnheers! Oscar
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Jespers heeft geleerd te onderscheiden tussen de gevoeligheid en de kunstontroering
die daarin bestaat bij elke kunstvoorstelling zich haar architektoniese ontwikkeling
te denken en juist in dit voorstellen van de architektoniese ontwikkeling dit geluk te
vinden dat, van hogere oorsprong dan de gevoelighed, de kunstenaar tot de daad
dwingt. Dit gezegd, zo hebben wij het ook gemakkelik hem van antwoord te dienen
die ons de vraag naar het verschil tussen gevoeligheid en kunstontroering zou stellen.
Wij konstateren onze gevoeligheid wanneer er van de buitenwereld een prikkel op
onze zintuigen inwerkt. Gevoeligheid is een antwoord op een concentriese prikkel.
Een kunstontroering is van het individu uit excentries. Zij is het geluk dat wij vinden
in het in-de-buitenwereld-opbouwen van een voorstelling die beantwoordt aan een
in ons-meegedragen idee van wet en planmatigheid en van evenwicht. Een
kunstontroering is dan wanneer de schepper waarneemt hoe hij middels zijner
voorstelling geleidelik het abstrakte in de buitenwereld konkretiseert. Een
kunstontroering is slechts dan wanneer - om zo te zeggen - de schedelkap wordt
weggenomen en de hersenen zich naar buiten verplaatsen. Zij is er nooit wanneer
bij middel van de zintuigen de hersenen alleen koncentries worden getroffen.
Overbodig ware deze uiteenzetting indien wij inderdaad niet in deze
kunstdesoriëntering leefden, die de uitbuiting van het nerveus-gevoelige bevordert
en daardoor bewijst hoe wij, voor wat de oorsprong betreft, nog dicht zijn naast het
voorbij-gewaande tijdvak van het impressionisme. En nochtans hoe talrijk zijn de
vergissingen geweest uit deze verkeerde geestelike ekonomie gesproten! Zijn deze
kunstenaars niet talrijk die in hun vroeger werk hun weg niet meer terugvinden omdat
de fenomenen op hun zenuwen tans een van de vroegere verschillende koncentriese
prikkel uitoefenen? Ueberhaupt: met zenuwen, naast andere elementen, maakt men
een kunstenaar. Met zenuwen maakt men geen kunst.
Zo zijn wij nu dicht bij het beantwoorden van de vraag of wij de gevoeligheid dan
willen uitschakelen gekomen. God verhoede het, nee! Integendeel: wanneer Oscar
Jespers van het terras van een koffiehuis uit, de fenomenen van de stad waarneemt,
dan rijden de auto's over zijn blote zenuwen. Wie spreekt er dieper ontroert dan
Jespers over de staal-schittering van een auto, over de formele schoonheid van een
zeehoorn, over een veulen? Juist het scherpe bewustzijn om het verschil dat ligt
tussen gevoeligheid en kunstontroering, tussen koncentriek en excentriek, kenmerkt
de hoge geestelike kracht van deze kunstenaar en houdt deze kracht binnen het gebied
dat de kunst, specifies zijn kunst, voorbehouden blijft. Daarom mag ik zeggen dat
hij een denkend kunstenaar is, een mening waarop men niet voorbarig antwoorde:
‘maar een kunstenaar is geen denker’, want het tegendeel daarvan heb ik ook niet
beweerd. Om bij
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wijze van vergelijking te omschrijven: het verschil dat hij, als kunstenaar, maakt
tussen de gevoeligheid en de kunstontroering en dat hij, sedert hij het gewonnen
heeft, nooit meer uit het oog verloor, getuigt, binnen het gebied dat dit der kunst is,
van zulke dialektiese scherpte als deze, welke in de schitterende ‘Theaitetos’
werkzaam is de verscheidene wijzen van de kennis te bepalen. Hier echter belanden
wij terug bij het punt dat aan het begin van de paragraaf over de persoonlikheid van
Jespers stond: zijn schijnbaar onheroïese wording zonder persoonlike
neigingskontrasten. Wij kunnen bij onze vergelijking blijven met deze vraag wie van
de twee, van Sokrates of Alkibiades, voor de wijsgeer de konkretisering van de idee
van het heroïese is. (Het pedante voorbeeld moge daardoor verontschuldigd worden
dat het hier gebruikt is om een lange omschrijving te vermijden). ‘Zich stil kunnen
houden in een kamer’ zegt Pascal; en Nietzsche: geruime tijd, in dezelfde richting,
gehoorzamen. Deze maximes stofferen, als ik het zo zeggen mag, mijn voorstelling
van de beeldhouwer Jespers. Ik zie bij hem hoe een stijgende kennis om de theorie
van de beeldhouwkunst gepaard gaat met de scherpe tucht de gevoelswerkelikheid
aan de kontrole van deze kennis te onderwerpen; of andersom hoe deze kennis op
zulke wijze persoonlik bezit is dat zij werd tot een element van de onderbewuste
werkelikheid, waaruit alle schepping - en waarneming zelve is een dageliks scheppen
- gebeurt(1). Ik zie dus een zeer moderne, onpathetiese, onpersoonlik heroïese houding.
(Ik overdrijf geenzins. Dit zou dan slechts het geval zijn wanneer ‘heroïes’ niet in
verband met beeldhouwkunst was gedacht. Slechts in dit verband geldt het. Alleen
dan zou ik overdrijven, wanneer ik O. Jespers een heldhaftig
koloniaalontdekkingsreiziger zou noemen).
Hoe is de boog van zijne ontwikkeling? Al de gebeurtenissen zijn nogmaals, nu
als zelfstandige dingen beschouwd, van het pathetiese uit, onheroïes. Men mag
aannemen dat hij nooit Aimard las. Dat hij beeldhouwer werd was niet eens het
gevolg van een besluit, hard tegen hard, tegenover de wil des huizes. Zijn vader was
beeldhouwer en had - zelden geval dat het Oidipos-verzet uitschakelt - belangstelling
voor het werk van de zoon. O. Jespers bezocht te Antwerpen (voor de beschrijving
zie hoger) de K. Akademie van schone kunsten en het Hoger Instituut, zonder dat
het daar tot werkelike kontrasten kon

(1) Daarom mag worden gezegd dat een emmer fris water een de kunstenaar onmisbaar element
is. Niet minder dan het gevoel zelve is het bewustzijn dat dit gevoel slechts ongekontrolleerde
stof is noodzakelik. Dit bewustzijn is de emmer fris water als reaktie op zenuwoverprikkeling.
Verkeert echter is het hieruit af te leiden: ‘Wanneer ik niet prikkelbaar ben, dan heb ik ook
geen fris water nodig, zodus dan ben ik in de gunstigste toestand’. De prikkelbaarheid is sine
qua non. Dus ook de emmer. Doch fris, fris, niet lauw als ik raadgeven mag.
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komen, immers daartoe was het repoussoir te gering. Niet tegenover de meesterwerken
der helleense klassiek stond de jonge impressionist, doch wel tegenover zeer vage
gipsen afgietsels, een toestand in dewelke elk verzet veeleer komies dan heroïes
moest zijn. Reaktie op de gipsen Zeus, was Jespers in de klas van het naakt model
een vlijtig leerling. Lang nog na afloop der akademiese studies tekende hij daarnaar
van langs om meer in impressionistiese richting. De kennis die uit deze oefening
voortsproot komt hem nog steeds te goede. Tot een vatbare verbinding van deze twee
elementen, beeldhouwkunst en impressionisme, komt hij na de invloed van Rik
Wouters te hebben ondergaan. Van dit enthousiasme voor de jonge meester Wouters
legt het werk van 1913-1914 ondubbelzinnig getuigenis af. In 1915 maakt O. Jespers
het eerste werk dat van hem is: ‘de Man met de Trui’. Zijn vrienden vinden het een
schitterend werk; de anderen niet, de onbenulligheid van dit werk bewijzend aan de
hand van diverse invloeden. (‘Je bent beïnvloed’, zegt aan in Vlaanderen tot de
kunstenaar en dit is zoveel als een executie zonder verhaal). Ik nu behoor tot zijn
vrienden. Daarom zeg ik dat zijn werk met deze ‘Man’ begint.
Zijn werken. Zijn eerste werk is dus ‘de Man met de Trui’. De opvatting van de
kunstenaar is nog impressionisties bepaald met daarnaast een grote neiging tot
versimpeling van de formele uitdrukking. Reeds een impressionisme in rubrieken,
in plaats van in ‘Einzelerscheinungen’. Met de ‘James Ensor’ van Rik Wouters, een
werk dat vroeger ontstond is het verwant, maar het biedt een verder-ontwikkeling
van de Wouterse uitdrukkingswereld door een behandeling van grotere vlakken dan
deze van de ‘James Ensor’. In het torso vooral een konsolidatie van het
impressionistiese dat vertrekpunt was. Wanneer men alleen deze torso beschouwt
dan valt de versimpeling op en dat deze uitdrukking is volgehouden. Bij het hoofd
begint, samen met de impressionistiese bravoure van het gipskneden, het geknoei
met vormen die, in zich-zelf barok, tot de torso nogmaals in een barokke verhouding
staan. Een oog b.v. wordt als détail beschouwd en met grote liefde tot de kneebaarheid
van het gips geboetseerd; zo blijkt het, als handige gipskneeërij, détail. Zodat dit
eerste werk van Jespers twee kenmerken draagt: de wil een plastiek te scheppen met
vormen die dichtbij de primaire hoofdvormen blijven, daarnaast echter een
impressionisties brio in het behandelen van de stof(1). (Princiep nommer éen van een
kubistiese akademie: Jonge beeld-

(1) Dit werk, oorspronkelik als in brons uit te voeren gedacht, bestaat nog steeds alleen in gips.
Het wordt aan de tijd het in brons uit te voeren. Wie, Antwerpenaar, d.i. inwoner van de stad
der stoeten, der scholen, van de kunst en van de handel (en de wandel dan, is Antwerpen niet
ook de stad van de wandel, van de handel en wandel?) zal daarvoor zorg dragen?
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houwers zullen beginnen met het behandelen van een soliede stof: steen, hout, enz.
Gipskneden, loodplooien wordt slechts aan de zeer geoefenden, aan hen die door de
soliede stof een begrip van beeldhouwkunst hebben verkregen, toegelaten. Geen gips
aan de kinderen!)
Na dit geslaagd werk, verschijnt Jespers met de veel meer verwarde ‘Fluweelen
Mantel’. Verward inderdaad: ten eerste de geest na, verwarring van gevoelighed met
kunstontroering; een toevalshouding van het model wordt - jawel, horresco - thema
van een skulptuur; - ten tweede de stof na, als gevolg van deze opvatting, een toegeven
aan het briljante van een impressionistiese vakkennis der gips-behandeling. Stel ik
mij als toeschouwer dan zeg ik: skulpturaal geeft dit beeld niets meer dan wat de
ervaring van het natuurlike model mij geeft, d.i. skulpturaal niets. Ik ervaar er niet
bij - weze dit dan ook onformuleerbare intuïtie - dit plus aan drie-dimensionaliteit
dat ik van elke plastiek verlang.
In 1918 hervat Jespers zich. De beelden ‘Beweging’ en ‘Konijn’ ontstaan. De
kunstontroering verdringt het uitbuiten van de gevoeligheid. ‘Beweging’ is een koen
experiment naar een plastiek met stomme ruimte. (Het integreren van een stuk der
kategoriese ruimte in het beeld, zoals b.v. de oor van de urne een stuk ruimte
integreert). Het experiment gelukt, want de bijvormen die deze ruimte moeten
integreren voeren niet weg van het hoofdmoment. Het is een gewichtig resultaat
waaruit voor de beeldhouwer een grotere zelfstandigheid tegenover de stof volgt.
(In zijn latere werken bleef Jespers weer, misschien als gevolg van de eerste
uiteenzetting met steen en hout, bij de gesloten massa. Wellicht wordt deze
‘Beweging’, samen met ‘de Soldaat’ (1921) uitgangspunt voor een reeks werken
waar het integreren dezer stomme ruimte weer een stuk van het probleem zal zijn).
Merkwaardig aan dit beeld is dat de moeilike delen van de plastiek werden opgelost,
zij het dan ook slechts door een schuchtere variante op de oor-urne-verhouding,
terwijl het onderdeel, hetwelk elementair mocht behandeld worden omdat het slechts
een steunfunktie moest uitdrukken tegenover het gekompliceerdere bovendeel,
mislukte in zover de loodrechten weer te veel naar een impressionistiese gipstechniek
werden behandeld. Ook in het ‘Konijn’ verbeuren sommige vormen die vizioenair
van grote scherpte getuigen, deze kracht door een te stoffelike behandeling van de
stof; ten slotte steeds hetzelfde défaut dat O. Jespers tot in 1921 bijblijft: de charme
van de licht-weerkaatsing op ongave vlakken.
In 1921 wordt deze tegenstrijdigheid opgelost. Het tijdvak van 1918 tot begin
1921 wordt louter door experimenten gekenschetst. Tussen een reeks op een bepaald
plan gewonnen resultaten, waartoe ‘de Man met de Trui’, ‘Beweging’ en ‘Konijn’
horen en de werken ener nieuwe op een ander plan gele-
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gen reeks schakelen zich deze experimenten harmonies in, d.w.z. dat zij tussen de
twee reeksen in hunne kunstnoodzakelikheid bewijzen, de kritici die niet van
‘atelier-theorieën’ houden ten spijt. En nog: hoe belangrijk elk van deze - tans meestal
vernietigde - experimenten. Hoe moeilik het is te komen tot een gladde, sobere en
van-zelf-verstaanbare uitdrukking van de verhouding wegen en dragen zien wij in
het basrelief ‘de Dode’, dat zich het oplossen van dit probleem tot doel stelt. In een
ander werk treft ons dit probleem: hoe het pathetiese aan een gesloten vorm binden,
- maar de pathetiek doorbreekt nog de geslotenheid en vervoert de aandacht van de
toeschouwer met de zwenkende armen van het model-thema in het ijle (‘de Stervende
Soldaat’). In ‘Trage Dans’ treffen wij naast en door elkaar: impressionistiese en
expressionistiese techniek, gevoeligheid en kunstontroering. In het ‘Kinderhoofd’
juist het tegendeel: wondscherp cerebraal, stram, germaans het probleem of niet
uitsluitend door het verstandelike uitbouwen van een verstandelik-beïnvloede vizie
de kunstontroering zou zijn uit te drukken.
Zoals ‘de Man met de Trui’ de periode van de plasticerende, in gips geknede, dus
niet gebeeldhouwde werken inluidt, zo besluit ‘de Soldaat’, definitief resultaat, deze
reeks.
De hoedanigheden van dit in het oeuvre van Jespers hoogbeduidend werk zijn
opvallend. Ik noem als eerste, algemene hoedanigheid deze: eerst het plasties thema
in grote vormen, daarna het in kleinere plastiese modulaties uit te drukken. Dit
betekent als resultaat, eerst en vooral de oplettendheid van den toeschouwer in beslag
nemen, ze daarna rond te leiden. Koen is het aandurven van het probleem hoe een
schuine dynamiese hoofdvorm in zijn vaart die buiten de geslotenheid van het geheel
schijnt te dringen, te stuiten door een rechte, statiese vorm, die als funktie heeft
zich-zelf en de dynamiese opgevangen vorm te doen aansluiten bij de rondingen van
het middengedeelte, rondingen die op hun beurt als funktie hebben en dus daardoor
plasties zijn gedetermineerd, naar de kleinere modulaties van het bovengedeelte over
te leiden. In deze modulaties een herhaling van het thema: de schuine dynamiese, de
steunvormen. Het ganse is dit: een elan staande houden. Wel zeker een plasties thema!
Dit probleem wordt opgelost door de saamvoeging van de massale vormen beneden,
onderling tegenstrijdig, maar tot eenheid gesoldifieerd door de op een rechthoek
gedragen ronding in het middengedeelte, zodanig dat de kleine-vormen-groep boven
de stelling als finale herhaalt met de glimlach van het quod erat demonstrandum.
Daarbij wordt vrijer dan bij de ‘Beweging’, stomme ruimte in het beeld geïntegreerd
en sprekend. Van al de werken van de plastieker Jespers is het het meest beduidende.
De dualitet die er vroeger bestond en die wij, met reden, aan het gebruik van een bij
uitstek impressionisties
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materiaal toeschreven, is verdwenen. Alles is glad. Er blijft geen spoor over van
gipsmodulaties, daartoe dienstig om fraaie lichtaksidenten en passant mee te nemen.
Zodat - en op dit hier te situeren komt het aan - er niets sporadies is in de evolutie
van Jespers, wanneer hij, na deze ‘Soldaat’, van plastieker een beeldhouwer wordt.
Ik wil daarmee zeggen dat, in zoverre het mogelik is met behulp van het materiaal
gips beeldhouwer te zijn (in de realisering is beeldhouwen het inverse proces van
gipskneden), Oscar Jespers dit in zijn ‘Soldaat’ is geweest. Beeldhouwkunstig gedacht
en plasties uitgevoerd zou men de ‘Soldaat’ kunnen noemen, met dien verstande dat
de plastiese uitvoering de beeldhouwkunstige vizie in het bloot stoffelike moest
wijzigen, voornamelik in het spel der afstanden.
Twee abstrakte steen-skulpturen leiden het beeldhouwwerk van Jespers in. (Ik
gebruik ‘abstrakt’ als courante term. Wezenlik zie ik niet in wat er meer konkreet is
aan een stenen vruchteschaal dan wel aan vormen die aan de steen zulk een leven
geven dat men het geheel b.v. een steenplant zou kunnen noemen). Het probleem
van ‘Kinderhoofd’ wordt hier herhaald: een verstandelike bouw als drager van de
kunstontroering. Met dit verschil dat het probleem nu beeldhouwkunstig wordt gesteld
en daarom juister. De beitel is het verstand meer ondergeschikt, dan de virtuose
gips-knee-handen. Zo ontstaan deze twee cerebraal-hartstochtelike skulpturen; twee
steenplanten, een recht de hoogte in, de andere moeiliker uit de breedte opschietend.
Parallel tot ‘de Man met de Trui’ voor de gipsperiode staat ‘de Pottedraaier’ voor
de stenen. Men ga van de achterzijde over de linkerzijde (links-rechts van het beeld
uitgezien) naar de voorkant. Zwaar, ongedetailleerd, door nauweliks in de steen
gearticuleerde zinnen wordt het motief van het drukken en wegen aan de achterzijde
uitgedrukt. Van de linkerzijde uit gezien dan zet een boogvorm die uit het kubies
gehouden blok voortspruit, krachtig naar voren vallend, de eerste phrase van de
feitelike ontwikkeling in, phrase die door het akkoord onderlijnd wordt van twee
opeenvolgende schuin gesitueerde kubussen, waarvan de laatste, verder in het geheel
tandend, met een recht gesitueerde langwerpige kubus een stompe hoek vormt. Steeds
van de linkerzijde uit dit alles dan, - dit is de eerste beweging van het wegen in de
boogvorm, daarna de onderlijning daarvan door de schuine kubussen met stompe
hoek, - weer geïntegreerd in de kompakte massa van de steen door een milde, zacht
aanglooiende ronding; ronding die zelve - licht en onsymetries - onderbroken wordt
om de betrekking geest-stof, dewelke door de ronding ‘an sich’ naar de stofzijde
werd geaccentueerd door de onsymetriese beeldtakt weer te vergeesteliken. De
ronding is er dus om de geest in de stof te integreren, de onsymetriese onderbreking
van de ronding om de stof in de schoot van
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de geest te leggen. Door de achterzijde en door de linkerzijde wordt het wegen zo te
zeggen formeel uitgedrukt, trapsgewijze uit de bestaande stof afgeleid, tot kunst
gehouwen. De beitel graaft ons, nog op de wijze van bijna oer-stoffelike verhoudingen,
het transcendente bloot. De linkerzijde leidt van de abstrakte stof naar de voorzijde
dewelke nu, op haar beurt, het lasten en wegen uitdrukt naar een meer in het
detail-geritmeerde formalistiek: zeven ongelijke loodrechten drukken over de ganse
voorzijde de zwaarte van het wegen uit. Deze lijnen omvatten en dragen - in
loodrechte richting benedenwaarts - elf bijna volmaakte kubussen. De ganse
valbeweging wordt door het kontra-element van een horizontale kubus (de arm)
onderbroken, om ten slotte door een fragmentariese herhaling van deze kontravorm,
die in zijn funktie ondersteund wordt door twee op horizontale platten rustende
kogels, te worden opgevangen. Hartstochtelik drukt zich hier het oeroude thema van
het lasten en wegen uit; streng kubisties(1), d.w.z. dat de kubus-vorm hier à-peu-près
maatstaf aller dingen is, zoals dit in een andere plastiek de eisfeer of de driehoek b.v.
kan zijn. (Wanneer men mij vraagt: maar waarom is het kubisties? dan, inderdaad,
sta ik groggy. Waarom keltiese krulstijl, gotiese spitsbogen, enz.? Ik heb eens een
dame horen vragen: ‘Wozu braucht man Philosophie, lieber Herr Mynona? - Daarop
heeft deze wijze, naar ik vermeen, geantwoord: Um mit den Damen zu philosophieren,
gnädiges Fraülein’.)
Wanneer men van de stof - Euville-steen - vertrekt, schijnt het wel duidelik dat
alleen het oplossen van een uitsluitend formeel vraagstuk de kunstenaar leidde, dat
bijgevolg de vraag om het vizioenaire van zijn voorstelling buiten de belangstelling
van de kunstenaar viel. Hier nu stoten we op een van de belangrijkste kenmerken
van de kunst van Jespers: dat het uit zijn techniek blijkt hoe alleen formele
vraagstukken op zijn bewustzijn invloed hebben. Maar dan is het anderzijds zo dat
in zijn werken die formeel het gestelde vraagstuk op de goede wijze oplosten, het
fantasmatiese, het aanvoelen van het wonderbaargoddelike ook dwingend aanwezig
is. De kunst van Jespers is daarvan een voorbeeld te meer dat datgene wat in de kunst
de indruk van het formeel volmaakt opgeloste wekt, tevens - zij het met of buiten de
bedoeling van de kunstenaar - het transcendente zichtbaar maakt. (Enkele schaarse
uitzonderingen die behoren tot de schitterende, uit het rein ambachtelike gegroeide
kunst - Jean Fouquet, bijgenaamd het gothies positivisme - verzetten zich tegen dit
Entweder-Oder). Maar bij Jespers is het wel degelik zo dat elk beeld dat formeel
opgelost blijkt fantas-

(1) Kubisties wordt hier gebruikt in de beeldhouwkunstige zin: wat tot de eigenschappen van
de kubus neigt. Alleen in deze zin heeft dit adjectief een werkelike waarde. Geen schilderij
is kubisties. Zij is mogelik quadraties.
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matieser is dan zulke zijner werken die formalisties als te gemakkelike oplossing
verschijnen. Men vergelijke b.v. zijn ‘Pottedraaier’ met ‘de Dame met de Hond’.
Het laatste is tevens formalisties zwak. Hiermee wil trouwens niets meer gezegd zijn
dan dat de kunst van Jespers, een kunstenaar wiens trachten louter formeel is, een
voorbeeld meer is tot de overigens onbewijsbare stelling der koïncidens van het
formeel-opgeloste met het ‘zichtbaar-maken van het transcendente’, hetwelk naar
een gelukkige uitdruking van Daübler het wezen der kunst is.
Van het harde tot het hardere, van Euville tot graniet, nu is het deze stof die Jespers
tot een voor hem nieuwe ontdekking leidt: de steen aan de oppervlakte te bewerken,
zonder verre verdiepingen, een werkwijze die hij ook later wanneer hij in zachter
materiaal zal houwen - Savonnière-steen of palissanderhout - zal behouden. Reeds
vroeger heb ik de volgende hypothese gedacht, die zich bij dit nauweliks bewerken
van de steen zoals dit Jespers doet, het best laat voordragen: is het wezen der
beeldhouwkunst niet dit dat het, door in de stoffelike drie-dimensionaliteit
verhoudingen te kerven die door onzen geest zijn gedacht, in de geest van de
toeschouwer de zin voor verhoudingen zo wekt dat hij nu dit gebeeldhouwde
drie-dimensionale op een intuïtieve wijze ervaart, terwijl hij dit bij de bloot stoffelike
drie-dimensionaliteit alleen kategories doet. (Hieraan doet geen afbreuk het feit dat
het beeldhouwwerk als stof kennistheoreties, voor wat de ruimtelike voorstelling
betreft, in niets van een ander objekt verschilt). Is de beeldhouwkunst niet het wezenlik
drie-dimensionaal maken van het als stof bloot kategories drie-dimensionale? Bij dit
granieten beeld heeft Jespers zich het probleem gesteld met een minimum van diepten
deze blote stof tot drie-dimensionaal leven te wekken.
Misschien is het de hardheid van de stof toe te schrijven dat Jespers hier op
gelukkige wijze aan een gevaar ontkwam dat op een reeks van zijn latere werken
drukt. Inderdaad, tot op heden gezien kan men zijn werken gemakkelik in de twee
groepen, symetriese en asymetriese beeldhouwkunst, verdelen. Nu is het m.i. zo dat
de zuiver symetriese werken (Pierrot, de Dame met de Mantel, de Dame met de
Hond) als de zwakste onder zijn werken te veroordelen zijn, omdat zij alle iets
silhoeëtmatigs, d.i. iets zeer onbeeldhouwkunstigs, hebben. Alleen dit granieten beeld
en een ‘Uil’ maken, om zeer verscheidene redenen evenwel, op deze algemene regel
een uitzondering. Waarom ontsnapt dit granieten beeld aan deze regel? Bewijzend
is daarover niet te beslissen. Misschien is het zo dat Savonnière of in 't algemeen
licht te bewerken stof juist door de gemakkelikeid van de bearbeiding de symetrie
relatief maakt. Wanneer ik tracht de proef hiervan te maken door me dit granieten
beeld van Jespers in Savonnière voor te stellen, dan onderstreept deze voorstelling
inderdaad de mening dat het wel gelukken van de
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symetriese oplossing hier inderdaad eng aan het gebruikte materiaal is verbonden.
De eigenschap waardoor de ‘Uil’ lichtelik een uitzondering maakt op de reeks
symetriese werken waartoe dit beeld behoort ligt in de scherpe afbakening der
verschillende plannen, in het overdrijven van het silhoeëtmatige evenwicht, een
uitdrukking die de indruk van cerebraal-methodiese industriekunst wekt. Door
overdrijving van de gebreken die deze symetriese reeks kenmerken wordt deze ‘Uil’
boven haar uit geprojiceerd. Maar het blijft slechts een overdrijven van de gebreken:
het symetries-methodiese in een sterkere macht overgezet door de pathetiese
bekentenis om zuiver formalisme, bij uitschakeling van het voorafgaandelik fantasme.
In dit werk, evenmin als in de andere symetriese, kan men niet dit volmaakte huwelik
van de geest en van de stof bewonderen. Het gebeeldhouwde blijft de stof iets
toegevoegds, zodanig dat de verscheidene plannen naast elkaar blijven liggen, een
toestand die voor gevolg heeft dat de toeschouwer niet bij de arm wordt gevat en om
het beeld gevoerd krachtens de samenhang en de ineenschakeling die de plannen
zouden moeten hebben, doch die uit al deze werken afwezig zijn.
Neen, om Jespers goed voor te stellen moet men uitsluitend bij zijn asymetriese
werken blijven. De drie betekenisvolle werken die telkens de tot steen geronnen
eerste geluiden zijn van een nieuwe wending in het scheppen van Jespers, deze
werken zijn alle drie asymetries, ja zelfs is het eerste van de drie een hardnekkig en
beslist verzet van het asymetries-willen tegenover een symetries thema. Zoals zij
zich bij Jespers voordoen, ligt tussen deze beide uitdrukkingswijzen de afstand van
het geschapene tot het gemaakte; - afstand die even volstrekt blijft ook wanneer de
slagschaduwen der aksidenten onze optiek beproeven te verdwazen. De
onvolmaaktheden bij ‘de Man met de Trui’ en de volmaaktheden bij de ‘Uil’ kunnen
dit a-prioriese van de ‘Einstellung’ (zal ik scheppen of zal ik maken?) niet meer
wijzigen(1).
Maar gans aan de antipode van deze plastiese verstarring in het formele ligt zijn
beste werk van de drie laatste jaren. In palissander-hout, een ‘Moeder met het kind’,
een ‘Moeder met het kind en het speelgoed’ - samengevat onder de benaming ‘het
Speelgoed’ - in Savonnière; een ‘Leda’ in hetzelfde materiaal, evenzo ‘een
Evenwichtsklown’ en, in Euville,

(1) De vraag is te stellen in hoever sommige van de symetriese werken van Oscar Jespers uit
een kompromis resulteren tussen de wil van de kunstenaar en de opvatting van het
contemporaine publiek. Wat er van zij, deze waarheid, dat ten minste sommige van zijn
tijdgenoten zich deze vraag stellen, is aan te tekenen. - Over andere zijner werken die louter
accepteren van de publieke kunstopvatting zijn, spreek ik hier niet. Vermeld moet alleen
worden dat op deze noodgedwongen arbeid, het signet van de kunstenaar niets betekent.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

399
een enig levendig bas-relief: ‘Kind met de Zwaan’. Naar de plastiese gevoeligheid,
naar het plastiese aanvoelen en het inbeeldhouwkunstige-waarden-omzetten van het
‘l'autre trop sensible’ (Cendrars), van de verrukkelike buitenwereld die is het
konstateren van onze eigen schrijdende zijn, is dit bas-relief tot op heden het
definitiefste werk van Oscar Jespers. Zó wordt dit beeld gemaakt: een beeldhouwer
die een vijver kent, dit is die weet hoe hem een vijver is; een vijver is een beeldhouwer
niet water, maar steen, gewelde steen, regelmatig gewelde steen en regelmatig geweld
naar de geest van de steen; zulk beeldhouwer maakt dit werk. Niet anders is het met
de lucht boven, het kind en de zwaan middenin. Alle dingen zijn noodzakelik van
dezelfde stof: daarin is er geen verschil tussen de zwaan en het water; beide zijn voor
de beeldhouwkunst slechts plastiese elementen en uitsluitend vorm, waarbij de
stoffelikheid van de vorm zonder belang is. Geestelik plan is het weten dat er een
wereld is van steen. Stylisties het doorzetten van een bas-relief-princiep dat uitschakelt
de mogelikheid verscheidene plannen weer te geven. Kan het bas-relief iets anders
betekenen dan het vervlakken van de optiese ruimte; is dit niet de enige mogelikheid
van het bas-relief? Het beeldhouwkunstig in de steen schrijven van stylisties tot
hetzelfde plan gereduceerde elementen ener in de sensibele wereld diepere doch
onnauwkeurigere voorstelling. Tegen de ruimtelike veelvuldige waarden, gedraagt
zich het bas-relief als een echte bolsjeviek: alle elementen zijn gelijk voor het
bas-relief. Tegenover de diepte der dingen is het bas-relief als een landkaart, vlak en
vervlakt, zonder bekommernis om de hypsometrie. Denk aan de landkaart van Europa
en u houdt voor de geest het wezen van het bas-relief. Meteen ook het bas-relief van
Jespers, een model van het genre. Is aan dit wezen het bas-relief niet getrouw - en
deze ontrouw is herhaaldelik in de kunstgeschiedenis te konstateren - dan is zijn
verschijning verbonden aan het tijdelik sukses ener manieristiese methode, daarop
berekend iets uit te drukken door middelen die het in werkelikheid niet kunnen
uitdrukken. Als beschavings-fenomeen kan zulke manière wel, als kunst nooit
interessant zijn.
‘All art constantly aspires towards the condition of music... because in its ideal,
consummate moments, the end is not distinct from the means, the form from the
matter, the subject from the expression; and to it, therefore, to the condition of its
perfect moments, all the arts may be supposed constantly to tend and to aspire’. Zo
Walt Pater. In het bas-relief ‘Kind met de Zwaan’ is deze opvatting weer tot een
tastbaar bewijs ver-dicht. De steen zelve is alle vorm en de steen zelve is het die van
de grote elementen - het water onder en de lucht boven - tot de kleine vormen,
nauweliks kerven zich ontwikkelt. Wie
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zou hier met Benda(1), de scherpe aanvoeler van muziek, doch niet van plastiek,
durven zeggen dat alleen muziek het ‘Unbedingte’ uitdrukt? Waar mag het zijn dat
wanneer slechte plastiek en slechte muziek aan elkaar worden afgewogen, er in de
slechte muziek nog iets ongepositiveerds overblijft, dat het ‘Unbedingte’ camoufleert.
Zoals muziek, ontroert de muziekaliteit van ware plastiek in de geest de herinnering
aan de Vaderstad van het ‘Unbedingte’ waar geen tweespalt is. Het is iets de steen
transcendent, iets dat als een aura om de steen is, iets onwezenliks als de tonen der
muziek waarin het hoogste der plastiek wordt bewaard. En hier nu heeft Jespers zich
zelf gevonden, d.i. hier realiseert zich zijn ideaal van de beheersing van het
zenuwgevoelige door het geest-gevoelige dat mathematies-muziekaal is. Hij, die
geen fantasma wenste uit te drukken, die alle zichtbaar-maken van transcendens
verwierp, hij wordt slechts uitvoerder van de muziekale wet die inhoudt dat geen
esthetiese vorm schepbaar is, die niet tevens de toeschouwer zou doen aankloppen
aan de poort van de uiteindelike vaderstad, waar alles geruisloze muziek is. Nergens
is er minder een vizioenaire opzettelikheid dan in deze beelden van Jespers: ‘het
Speelgoed’, ‘Leda’, ‘Kind met de Zwaan’, ‘Moeder en Kind’, ‘de Evenwichtsklown’.
Toch streven b.v. in dit eerste werk alle vormen met de muziekale ontwikkeling van
de grootste waterpasrechten tot de kleinste het openen toe van het rijk waar het
schouwen van het transcendente de geest aktieve rust is.
Inderdaad dezelfde geestelike en stylistiese kwaliteiten als de ‘Pottedraaier’ heeft
dit ‘Speelgoed’, maar minder patheties, daarom in waarheid hartstochteliker. Het
overtreft de ‘Pottedraaier’ door de finesse van een beter gekanaliseerde inspanning,
door de ekonomie van de inspanning. Maar naar het plastiese schema heeft het veel
gelijkenis met de ‘Pottedraaier’, eenmaal gezegd dat de waterpasrechten in het jongste
beeld de funktie hebben overgenomen van de loodrechten in het oudere. Weer is het
van de achterzijde tot de linkerzijde een boogvorm die van de primairste verhoudingen
van het nauweliks gearticuleerde naar het eerste aanslaan van het thema voert. Weer
is het een rechthoek die van het eerste aanslaan tot de ontwikkeling van het
middengedeelte (voorzijde) leidt, doch met een doel andersom dan bij de
‘Pottedraaier’; de voorzijde zal zich ontwikkelen uit de waterpasrechte vorm van de
rechthoek, terwijl bij de ‘Pottedraaier’ de voorzijde zich uit de vertikale ontwikkelt.
Van links naar rechts, van het grotere naar het kleinere wordt de waterpasrechte
zeventienmaal herhaald; gans bovenaan dragen twee schuine lijnen en een schuine
vorm (neus) de graat van de boogvorm. En zie op twee rechtopgestelde cylin-

(1) Julien Benda: les dialogues d'Eleuthère.
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ders antwoorden twee halve sferen, - ei, niet, symetries! - want op de grote cylinder
die naast de twee rechtopstaande cylinders is gelegen antwoordt het aardige cylindertje
gans rechts met een geestig: ‘hier ben ik en netjes op m'n plaats’, - boven alle andere
vormen uit: fagotklank. In tegenstelling met dit fagot punctueert de lange vallende
vorm van de kinderarm het slot, dragend het laatste uitklinken van het hoofdmotief,
nu in zes waterpasrechten. Dit alles met meer gemakkelikheid dan de ‘Pottedraaier’
vertoont; een uiting van een zeer beschaafde kunst, naar deze eigenschap verwant
met de chinese kunstwil. (Veel meer dan met de hier zeer ten onpas door de kritiek
bijgesleurde negerkunst).
Op boerekermissen hebben kopers lange tijd het zware dansen naar polkamaat een plant die aanvankelik wel in zand, niet in kleiaarde gedijen kon - begeleid.
Daardoor geraakte de polka en - wat nog zieliger - die arme kopers in diskrediet. Tot
er op zekere dag een landjonker kwam, die fraaie wijsjes voor kopers schreef: Poulenc.
Je hadt kunnen menen dat meteen de brede kopers veel smaller waren geworden.
Met stenen vormen die, anders gebruikt, boerepolka mochten zijn, doch nu het op
hun wijze halen bij de fraaie kopers van Poulenc, met zulke vormen maakt Jespers
een ‘Evenwichtsklown’. Twee zware cylinders zijn lang niet zwaar waar zij voeren
naar de fijne zig-zag van de arm en het krulletjes-boordje. Van de ander zijde dan
weer: het evenwichtig verbinden van de cylinders onderaan met de onvolmaakte
rechthoek boven, en hier dan: hoe fijn deze rechthoek van het zware tot het lichtere
in drie treden zich ontwikkelt. Het is een aardig kunststuk rakelings naast boerepolka
de raspolka te dansen. Dat is deze ‘Evenwichtsklown’.
***
Slot. Een algemene konklusie heb ik reeds derhalve niet te trekken omdat elk werk
van een kunstenaar slechts als een phrase van het ganse oeuvre is te beschouwen,
waaruit volgt dat een konkluderende samenvatting slechts dan mogelik is wanneer
al de factoren gekend zijn, nadat het oeuvre is afgesloten en ook nadat men tot dit
de nodige distans heeft gewonnen. Moest ik nu toch konkluderen, zo zou een nieuw
werk van Jespers gemakkelik deze konklusie kunnen beschamen. Daarom liet ik veel
in de toestand van hypothese. Een waarschijnlike hypothese blijft boven een slechts
lyries te verdedigen stelling te verkiezen. Heb ik, uitgaande van de mij eigen
voorstellingen van kunst en spijts mijn wil slechts een voorlopig schema op te stellen,
mij nochtans vergist, dan kan ik mij, waar een nieuw verrassend werk van Jespers
mij daarvan het bewijs brengt, slechts om dit bewijzen verheugen. Want zolang wij
medeacteurs zijn bij het spektakel waar ook de kunstenaar zijn deel in heeft, kunnen
wij niet anders dan ofwel in het tempo van dit spel denken, levend
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en blootgesteld dan aan alle verrassingen, ofwel het tempo niet accepteren, slechts
daarop bedacht te gepasten tijde in te vallen, zich niet te vergissen, d.i. te verstarren
in een a-prioriese opdracht.
Zoveel mogelik momenten vasthouden die dichtbij de schepping nog duidelik zijn,
maar die zich later vertroebelen, behoort vooreerst de taak te zijn van de
contemporaine kunstkritiek. Deze kritiek staat het vrij zich aforisties uit te drukken,
een wijze die het voordeel heeft zeer op de voet na de energetiek van het van dichtbij
gevolgde scheppen te kunnen optekenen.
Bij Oscar Jespers blijft er te onthouden:
1o) dat, waar de moderne kunst in twee hoofdgroepen is in te deelen, de
konstruktieve en de lyriese, hij kordaat tot de eerste behoort;
2o) dat het zijn wil is niet enkel het lyrisme aan banden te leggen, maar ook het
zoeken naar transcendente waarden, het vizioenaire, kortom de ‘Pittura metafisica’
dewelke Chirico en Carra voorstaan, uit te schakelen;
3o) dat hij meent dat beeldhouwkunstige waarden abstrakt van het vizioenaire zijn
te beschouwen;
4o) dat daaruit een kunst resulteert die de indruk wekt van zuiver gedachtelike
oorsprong te zijn;
5o) dat zijn kunst in haar meest gelukte uitingen asymetries is; dat, waar hij naar
beide mogelikheden, de symetriese en de asymetriese heeft gewerkt en waar, bij
hem, alleen de tweede gelukt blijkt, zijn werk een bewijs te meer is voor de
asymetriese oriëntering van de hedendaagse kunst; dat, waar dit wel gelukken van
de tweede wijze tegenover de eerste uitsluitend terug te voeren is niet op het willen,
maar op de in het onderbewuste gesitueerde krachten die mede de kunstontroering
scheppen, het werk van Jespers daarop wijst dat, ook deze kunstenaar, de asymetrie
direkter aanvoelt;
6o) dat waar dit aanvoelen van het asymetriese bij herhaling bij de meest
vooraanstaande kunstenaars is te konstateren, een nieuwe stijl slechts met een
asymetriese grondslag is te denken;
7o) dat zijn beste werken over zijn intentie heengroeien, het zichtbaar-maken van
het transcendente toewaarts;
8o) dat zijn werk zich onderscheidt door het weer oprapen van het door het
impressionisme vergeten princiep van het ritmiese proces van het grotere tot het
kleinere;
9o) dat het materiaal voor zich bij hem weer een medeleidende rol wordt toegedacht,
waaruit volgt een versterken van het ambachtelike moment;
10o) dat de houding van de kunstenaar tegenover het accepteren van de funktie
van het materiaal voor zich, bepaald wordt door de intentie aan ruimte en tijd te
ekonomiseren en dat
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daardoor een oeroude traditie zich hernieuwd; deze ekonomie is een vergeesteliking
van het ambachtelike moment;
11o) dat het dus bij O. Jespers daarop aankomt - dit volgt uit de samenvoeging van
negen en tien - met een minimum het gewilde uit te drukken op een ambachtelike
wijze die dicht is bij de oudste traditiën;
12o) en ten slotte dat, waar het verschil dat ligt tussen hem en deze oudste traditiën
(behalve de grieksche) procedeert uit een verscheiden stijlwil, maar niet uit het
ambachtelike of uit het geestelike moment der beeldhouwkunst zelve - het geestelike
moment dat is het evenwicht tussen de inspanning en hare ekonomie - de kunst van
O. Jespers veel minder van de traditie afwijkt dan zij daarbij aansluit en dat het
afwijkende moment zelve, bepaald door een nieuwe stijlwil, niet minder traditioneel
is.
Wanneer de lezer nu nog welwillend in acht neemt dat hetgeen hierboven werd
gezegd, beantwoordt aan de voorstelling van iemand die meent niet buiten de
beweging te staan waar Oscar Jespers zijn deel in heeft, kan ik met gerust geweten
sluiten.
P. van Ostaijen.

Het Slop
O GOD, ik ben te ver gegaan!
Ik zal ellendig sterven op de keien van dit slop,
als een schooier voor U,
en mijn lijk zal door dronken mannen binnengedragen worden
in een van deze donkere huizen, hun stinkende adem over mijn gezicht.
Maar ik zal voor U staan,
met brandende oogen,
en niets zal ik kunnen zeggen tot mijn goed.
Als ik sterven moet in deze steeg,
waar hoeren wonen en souteneurs,
en waar de misdaad loert, ik heb de sterren gezien van Uw zomernachten,
boven onze steeg,
en eenmaal heb ik het fluiten gehoord
van een verdwaalde blijë vogel in April
op het muurtje in onze steeg, als ik sterven moet in deze steeg;
en ik weet niets te zeggen tot mijn goed,
komt Gij dan als een fluitende vogel op een muur,
of als een zomernacht over de steeg.

K. Singer.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

404

Aanroeping
BEATRIJS die je jonge lijf
van heimelike pijn hebt verwrongen
en de hoogste aardse passie hebt gekend
met zijn gal en zijn rouw
en in je zondig leven je altijd hebt gewend
tot Onze heilige Lieve Vrouw!
Tanhäuser die dezelfde weg zijt opgegaan
en langs dezelfde weg ook keerde
doch gebroken en met een vloek belaan!
Faust die Gretchen hebt verleid
en de heksen bij de borsten hebt genomen
en toch niet verdoemd geworden zijt
omdat naast helse drift een heilig vuur
je voortdreef naar de hemelstad
waar 't reine Gretchen voor je bad!
En gij Dante! die de ruimte hebt gemeten,
al zaagt wat bestaat,
al wist wat bestond
en blikte in 't lichtend Licht van 't Godsgelaat!
En vrome zuster Lutgardis en vrouwe Hadewych
die versmolten zijt van Liefde in de Heer,
de hoge Heer
en altijd hebt gesmacht in Hem te zijn!
O wandelende Jood mijn broeder,
kom van op je lange tochten
en vertel me van het vuur
dat je voortjaagt,
op een nachtelik uur
als de sterren blinken en de aarde klaagt!
En jij Erasmus die de lof der Zotheid
hebt bezongen!
Zijt uw arme broeder en uw dienaar zeer genadig
en bidt voor hem in eeuwigheid.

Amaat Burssens.
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Kronieken
Nederlandsche letterkunde.
Het vaderhuis te huur.
HOEZEER de literaire nakomelingschap een bepaalde generatie de troost geven kan,
dat dezer opvattingen zo kultureel als polities voortleven, toch wordt deze nasleep
in de meerderheid der gevallen eerder ballast.
Een markant bewijs daarvan wordt ons geleverd door Karel van de Woestyne's
jongste dissertatie in de ‘N.R. Ct.’.
De schaar epigonen die deze grote figuur uit de Vlaamse Renaissance van 1890
omzwermt begint eindelik zo hinderlik aan te doen dat de toonaangever zelf zijn
navolgers hoffelik alle vaderschap ontkent, stellig daartoe gebracht door de
individualistiese verzuchting naar het ‘enfin seul’.
Want de poging van de grote Florentijn, om zijn school van alle invloed te
ontheffen, kan op het eerste zicht wel een erkenning zijn van de authentieke talenten,
die deze school tot bloei bracht, anderzijds behelst zulke verklaring een zeer handige
beperking van het verantwoordelikheidsgevoel waarmee van de Woestyne de
prestaties van zijn aanhang begroet.
Het effekt van deze woorden is dus tweesnijdig. Met de beleefde verzekering dat
de grootmeester tans de zelfstandigheid van de groep zijner voormalige imitatoren
erkent, vervalt ook zijn verplichting, hun lettervruchten voortaan met zijn autoriteit
te dekken.
Et voilà. Jammer genoeg valt deze geschiedenis voor de ‘Fonteinisten’ averechts
uit, en wat voor een raskunstenaar vanwege zijn voorganger een zuivere hulde aan
zijn gaven zou betekenen, krijgt hier eerder het uitzicht van een ezelstamp, zeer
elegant gegeven.
Immers voor ‘Het Fonteintje’ bestaat slechts een oogmerk als richtsnoer van zijn
esthetiese ontwikkeling: de voorbeelden der Van Nu en Straksers in gehalte zoniet
evenaren, dan toch benaderen.
Nu plots verzet de ‘Modderen Man’ de bakens. En meteen geraakt het Fonteintje
zijn geliefd criterium zoek. Voor een falaks, die teert op een vage kultus aan de
‘Kunst’ valt dus dit uitzicht weg. En welke voois zal nu deze schaar muzenminnaars
voortokkelen, zij die echos in haar speeltuig opving uit een bron van geluiden, die
tans werd gedempt?
Want zo gering werd de primordiale waarde van kunst en ‘artifice’ toen uit elkaar
gehouden, dat men de eerste bereikbaar achtte na voldoende opgetuigd te zijn met
het tweede. Kortom: kunst was het uitgelezen oord dat men bewonen mocht na een
lange proeftijd. Een beroemd man zei immers ‘Le génie n'est qu'une longue patience’
en de Fonteinisten zouden dezen stelregel in praktijk omzetten.
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Daarbij werden de 90'ers als examinatoren aanzocht. Een tijdlang heeft van de
Woestyne gewillig aan deze bede gehoor gegeven, maar nu hij zo onverhoeds deze
esthetiese keurdienst is uitgetreden, blijkt dat hij hieraan slechts deelachtig was onder
dit beding: ‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung’.
Wij veronderstellen dus dat zijn afscheiding in de cenakels beroering wekken zal,
niet met spijt onvermengd.
De geestelike vader zegt tot zijn kroost tans op eigen zwingen naar de literaire
transen uit te wieken en wenst daarbij hoge vlucht. Tot dusver bleven de Fonteinisten
vleugellam. Want onder een berg loftuitingen heeft van de Woestyne hen..... begraven.
Laat ons hopen dat hun maatschappij tot onderlinge bijstand door dit incident evenwel
niet ontbonden wordt.
Niet eenmaal tussenstanders zijn zij geweest in de strijd tussen de negentigers en
de Ruimtegroep, maar trouwe sleepdragers van een vorig geslacht, en het is stellig
geen wederkerig dienstbetoon als de negentigers tans hun aanwezigheid
kompromittant heten.
Dit pleit nochtans wel voor de literaire gaafheid van van de Woestyne. Hoezeer
wij ook zijn esthetiek op de hele lijn uit literaire ethiese en maatschappelike
gezichtshoeken verwerpelik afwegen in de schalen van ons oordeel, toch zal ons haar
geluid bekoren als een verloren klank, die misschien de toonaard van ons streven
harmonies huwen kon, maar die laat helmt onder verre schaduwbogen en versterft.
Wij laten van de Woestyne bij de distilleerkolven in de geheimstokerij zijner lyriek,
maar de kroes versneden drank van zijn volgelingen kan ons gehemelte niet strelen.
Het wil ons voorkomen dat het distinguo tussen 90 en de Ruimtegroep ten onrechte
wordt voorgesteld als van zuiver politiese aard. Kortom dat wij gekant zouden staan
tegen ‘Van Nu en Straks’ omdat deze groep uit hoofde van zijn anarchisties
individualism aan de onmiddellike Vlaamse aktie ondeelachtig bleef. Laat ons dus
ook binnen de lyriek de grenslijn aanleggen.
De nazaten der symboliek in Vlaanderen zijn tuiniers in een broos perk van
orchideeën. De transplantatie van uitheems gewas in veie Vlaamse aarde zou dit
slechts doen gedijen onder de stolp ener kunstmatige serre-chaude. ‘Van Nu en
Straks’ was de glazen ruimte daartoe aangewezen en het individualism heeft ze
centraal verwarmd. Het kon echter niet voldoende brandstof uit zichzelf ontginnen
om dit stille vuur bestendig te blijven aanvoeden. De hagelbui waarmee het
wereldgebeuren het in 't laatste tijdsgewricht heeft doorzeefd en de houweel-slag
van koene pioniers die togen over het land deden het finaal instorten.
In de heimnisvolle mijnbouw der diepste zielelagen heeft plots grauwvuur het
grotmysterie van nieuwe schachten onthuld, waar de rede, lamp van Alladin, verbleekt.
Reeds bij het driemanschap Verlaine-Mallarmé-Moréas, de hoofdpromotors van
het symbolism, gingen de schakkeringen zich aftekenen. Moréas is nooit verder
geraakt dan de uiterste rand van de
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Parnassusberg, Verlaine deed de golfslag van zijn gemoedsaandoeningen tot een
ijlfluïdum uitdeinen in zijn vers waar zich de indrukken, zo vizuele als auditieve,
ontstoffelikten tot een teer waas van melodieën. Dekadent hierom, wijl Verlaine
tussen de verschillende kunstuitingen de barrière wilde neerhalen. Hij vereenzelvigt
bij voorkeur muziek en dichtkunst, en daarin werd hij stellig door Rimbaud's
kleursonnet voorgelicht. Dekadentie maakte de dichtkunst tot een vergassingskamer
voor sensaties. De dichter was er subtiele menger van essensen.
Zelfbespiegeling zonderde hem uit de sociale stromingen van toen af. Middenin
het tijdperk waarop de bourgeoisie het hoogtepunt van haar bloei kende, sporadies
gestoord door sociale stuiptrekkingen zonder ingrijpende hervormingen op de
bestaansorde van toen, midden de kultus aan schijnmoraal en platte stofvergoding,
was de kunstenaar voor de gaafhouding der geestelike goederen die hij zich wist
toebedeeld, aangewezen op isolering. Tijdperk van woeste anarchie voor het ‘Ik’.
Zij die het ideaalbeeld van een toekomstsamenleving ontwierpen deden zulks in de
kreits van ideologieën en pas decennia later zou de ordening van bewuste machten
de daadkracht wekken om de nieuwe waarden maatschappelik te realiseren. De
narcisdichters van het ultieme tijdgewricht der XIXe eeuw waren of heroïeke dwepers
of desperado's. En hun werk een roep van verkondiging of de originele stylering van
hun ondergang. Sensitivism op heel de lijn. Door oververfijning in uiting soms
apokrief voor leken en a-sociaal door strekking. Estheties orkestratie van de
resonansen uit de klankbodems der ziel, zonder ethies bijoogmerk noch
maatschappelike terugslag. Kunst in overgave aan haar zelf. Afgoderij van meestal
helleense schoonheids-tereotiepen. Instee een kultuurfactor te worden in het
tijdsgebeuren was kunst door haar aangescherpt individualism veeleer een dissolvens.
Helemaal in het teken van deze gestemdheden openbaarde zich de hernieuwing
der Van Nu en Straksers in Vlaanderen. Een voorname verschijning in een kring van
dorpers. Aan haar plunje zat de zuiderwind nog vast, maar de dorpers wierpen hun
boezeroen over de haag en dosten zich uit in nieuwe snit. Zij geleken daarbij
wonderwel op de vogelverschrikker hunner stoppelvelden. Hiermee is het
dekadentie-verschijnsel in Vlaanderen geschetst in zijn extreme uitingen: Van de
Woestyne, de bleke inwijkeling, laat in de dorpsherberg, bij een wankel vuur, P.G.
van Hecke en op een verder plan G. Opdebeeck, de jongste loot van die opgeleefde
boom, twee pronte boerejongens tuk op zondagskleren.
Het is naïeve begocheling Vlaanderen te willen inlijven bij het Avendland der
westerse kultuur. Immers tot aan de vooravend van 1914 bleef het van alle kultuur
verstoken, wat groteliks de mislukte zending van de geestelike voorwacht uit 1890
is toe te schrijven. Volgens Vermeylen immers, o weids kosmopolitism, diende de
Vlaming zich op te stellen als verkeersagent aan het kruispunt der vastelandse
beschavingen. In het Europees geestesverkeer diende het Vlaams intellekt een
doorlaatstation te worden met een kompleet stel wissel-
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sporen maar zonder opslagplaats voor goederen, waaruit een konvooi met volle lading
vertrekken kan.
Het is geen tekortkoming jegens Van Nu en Straks, de mening neer te schrijven
dat het voor de Vlaamse lotsbestemming in geringe mate bevorderlik is geweest. Het
was een kultuur-historiese ketterij over Vlaamse dekadentie te gewagen, evenals het
dwaas is te willen oogsten op een braak veld. De toenmalige generatie heeft de
Vlaamse nood steeds in zijn gevolgen bestreden, stellig te goeder trouw, wat het
geval trouwens bedenkelik maakt, maar het getuigde van een zeer elementair
doorzicht, kulturele heilmiddelen te willen toepassen op een lichaam dat verging aan
politieke smetstof.
Onder de dekmantel van kultuur was deze politieke geheelonthouding plichtig.
Trouwens de revolutionnairs van toen eindigden eervol als knaagdieren in staatskaas.
Een broze waan of een gevaarlike aberratie dus te redeneren over dekadentie, daar
waar de energieën steeds onder de domper werden gehouden door machten van
hogerhand, en het dus voorlopig anakronis was de verwording in te luiden als de
eerste bloesem nog niet was ontloken.
Van Nu en Straks heeft ons talentvolle ontwortelden geschonken, wie de oorlog
een vervelend intermezzo is geweest.
Had Vlaanderen tot in 1914 geen horizon voor zijn levensmogelikheden kunnen
openen, en bleef dit land uit de rij der kultuurvolkeren gebannen, het heeft nochtans
hun histories lot gedeeld.
En waar elders de drang naar een beter zijnsorde manifest wordt in verspreide
stromingen die een analoog doeleinde najagen zo schakelen wij hier de Vlaamse
beweging in als een zulkdanig lokale bestreving met universele draagwijdte. Zuivere
kultuurbeweging zonder politieke hefboom zou zijn in het aangeklaagd euvel der
negentigers vervallen. De strevers van tans hebben uit de ideologie van Vermeylen
een reaal-politiese richtlijn voor hun daden afgeleid. Het dualism tussen idee en
verschijnsel wordt bij hen door de daad overbrugd.
Het Vlaams beginsel werd tans in al zijn scherpte akuut gesteld. En daarmee werd
de taalstrijd als zodanig opgeheven. Het gaat hier om de disharmonie die bestaat
tussen een volksgemeenschap en het staatskader waarbij deze werd ingeraamd. Waar
de natie een organies uitgroeisel is van de volkswil, wordt deze in België in de
smeltkroes van state tot een onzuiver mengsel gelegeerd. Onder onze banier
schouderen saam alle die de verdrukking in al haar vormen aanvechten.
Zo laat zich het oude Ruimte-program als duaal-doel omschrijven: de dichters die
de metaphysiese waarden als opperste leidslicht voorhouden - een diepe religiositeit
is grondtoon van de jong Vlaamse poëzie - de politici en sociologen die de ethiese
zending onzer dichterschap maatschappelik en staatkundig omzetten door de daad.
Met de Ruimtegroep werd weer de kausale keten met de onmiddellike sociale
omgeving van onze geestelike voorwacht aangesmeed, dan als de ‘Van Nu en
Straksers’ haar tegenover gloedvol aanhieven: de boeien los, de banden breekt.
Victor J. Brunclair.
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Amerikaansche letterkunde.
Een utopist tusschen de indianen in 1736: Christian Priber.
SINDS het verschijnen voornamelijk der werken van Professor G. Chinard(1) weten
we dat het Primitivisme van J.J. Rousseau, zijn opvatting van den onbedorven,
natuurlijk-goeden wilde(2), hem door de min of meer imaginaire reisverhalen van de
17de en de 18de eeuw werd ingegeven - ten minste gedeeltelijk. Een ander bewijs dat
de opvatting der moreele verhevenheid van den oer-man in de tijds-atmosfeer lag,
kan gevonden worden in de avonturen van Christian Priber, die gedurende de jaren
1736-1743 onder de Indianen in Noord-Amerika verbleef.
Hij was de eerste Amerikaansche Communist. Op het oogenblik dat hij zijn
princiepen verkondigde aan de Cherokee-Indianen (rond de rivier Tennessee, in
Zuid-Carolina) was Rousseau onderwijzer in een Fransche adelfamilie en droomde
er niet van de maatschappelijke orde te verstoren door een Discours sur l'Inégalité
of een Contrat Social. Priber was zijn voorlooper tusschen de onbedorven zielen der
Amerikaansche vlaklanden.
Zijn apostolische tocht was een hoog Romantisch, een zuiver idealistisch pogen,
of een farseachtig Don Quichotism - naar uw verkiezen! - maar hij was bezield met
den ijver van een martelaar. Wat duidelijk over hem bekend is? Niet veel. Hij was
een geleerde die Latijn, Fransch, Duitsch, Engelsch, Spaansch en verscheiden
Indiaansche talen meester was. Omtrent 1722, gedurende een reis in Frankrijk, besloot
hij een communistische Kolonie op te richten. Hij zette zijn plannen uiteen in een
boek dat nu verloren is, evenals zijn andere handschriften. In 1734 - hetzelfde jaar
dat Voltaire naar Zwitserland vluchtte, vervolgd voor zijn Lettres Philosophiques, stak hij van Frankrijk naar Engeland over met het gerecht op de hielen: Hij was
beschuldigd van socialistische denkbeelden te verspreiden. Hij nam een groot besluit:
het oude, vermolmde Europa voor goed te verlaten om zijn Utopia te verwezenlijken
in een land waar de beschaving nog eenvoudig was en de zielen rein. Maar de
Amerikaansche planters, - meer belust nog op fortuin maken dan de Parijzenaars, dreven hem uit Charleston, na een jaar en half verblijf. Gedurende zes of zeven jaren
leefde hij in Tellico, een der bijzonderste wig-wam-steden der Cherokee-Indianen.
Hij werd Indiaan, nam hun kleederdracht, hun

(1) L'Exotisme américain dans la litt. française au XVIe siècle. - L'Amérique et le rêve exotique
dans la litt. française au XVIIe et au XVIIIe siècle, etc.
(2) Rousseau's Primitivisme wordt gewoonlijk slecht begrepen en traditioneel overdreven. Zie
het merkwaardig artikel van Professor A.O. Lovejoy: The supposed Primitivism of Rousseau's
Discours on Equality - Modern Philology, 1923.
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taal en zeden aan om te beter hun harten te winnen voor zijn nieuwe leer.
Maar zelfs in zijn afzondering in Tellico scheen hij gevaarlijk voor de beschaving.
Zijn hoofd werd op prijs gesteld door de Engelsche regeering van Zuid-Carolina.
Het werd geschat op 402 Engelsche ponden, wettelijk beloofd door het Commons
House of South-Carolina aan wie hem zou gevangen nemen. In 1739 werd hij lid
van den Cherokee-stam en elk zijner nieuwe stambroeders zwoer hem te verdedigen
tegen de soldaten der blanken en tegen de andere stammen. Gedurende eenige jaren
scheen hij wel beschermd en in veilige hoede, maar in Maart 1743, gedurende een
reis naar Mobile, werd hij aangerand door een bende der vijandige Creek-Indianen,
aangelokt door het goud der Engelsche Traders. Na verscheiden jaren gevangenis,
stierf hij in den kerker te Frederica. ‘Thus’ getuigt Ludovic Grant, een der Engelsche
kooplui, ‘ended the famous Pryber, a most notorious rigue and iniquitous fellow’.
Zijn belangrijk Fransch-Cherokeesch woordenboek werd nooit teruggevonden.
Zijn communistische leer was eenvoudig genoeg en stemde in hoofdzaak overeen
met de latere doctrienen van Saint-Simon en Fourrier: ‘Elkeen zal geven wat hij kan
en ontvangen wat hij noodig heeft’. Snel werd hij gewaar dat zelfs het onbedorven
hart der Cherokees niet vrij was van hebzucht en nijd en primitieve passies. Van een
absoluut socialist werd hij een praktisch socialist en pastte zijn denkbeelden bij de
bestaande werkelijkheid, de opvattingen der roodhuiden aan. Een der eerste stappen
voor het verwezenlijken van zijn plan was het oprichten van een uitgebreide federatie
van Indiaansche stammen. Hij begon een kruistocht tusschen al de roodhuiden der
streek. Hij toonde het gevaar aan van het verkoopen voor eenige muntstukken en
eenige wapens en kleederen, van belangrijke en uitgebreide stukken land, waarop
de blanken hun plantagies inrichtten en hun versterkingen bouwden. Hij leerde hun
stalen ellen en duimmeters vervaardigen om stoffen te meten en om het bedrog der
Traders te keer te gaan. De kooplui beschouwden hem dan ook als hun aartsvijand.
Een reiziger, Antoine Bonnefoy (die niet was wat zijn naam beloofde), vond zijn
invloed zeer nadeelig voor de goede negotie met de roodhuiden: ‘They know inches
and measures and have steel yards which Pierre (Priber) has made them’. In één
woord, Priber werd verantwoordelijk gemaakt voor de aanhoudende
handelsmoeilijkheden met de Indianen en Generaal Oglethorpe, vertegenwoordiger
van den Koning van Engeland, beloofde alle hulp om het Engelsch handelsmonopolie
in Zuid-Carolina te beschermen. De vlag volgde glorievol de banknoot.
In de ‘South Carolina Gazette’ van 15 Augustus 1743 kloeg een planter, Grant,
erover dat Priber aan de Indianen oplegde ‘a great care for their lands and that they
should keep the English at a distance from them’. Dat was, natuurlijk, een misdaad.
Rond 1741 scheen Priber op het punt zijn communistische staat tot werkelijkheid te
maken en een toevluchtsoord te stichten voor vervolgden van allen aard,
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voor slaven en oproerlingen, voor alle die 't beschaafde leven moede waren en als
kinderen der natuur in onschuld wilden te zamen wonen. Een zijner vijanden, James
Adair, ‘a trader with the Indians and a resident in their country for forty years’, die
in 1755 een History of the American Indians uitgaf, zegde dat gedurende de jaren
vóór zijn gevangenneming Priber's communistische staat tot een zekere ontwikkeling
was gekomen ‘to the great danger of our Southern Colonies’. Hij was op het punt
‘of rising into far greater state of puissance by the acquisition of the Muskohge,
Choktah and Western Mississipi Indians. He was setting up a town at the foot of the
mountains, among the Cherokees, which was to be a city refuge for all criminals,
debtors and slaves who would fly thither from the justice of their masters’. Hoe
ernstig de plannen van Christian Priber door de Europeesche colonisten werden
beschouwd blijkt uit het Annual Register van 1760 waarin Americus verklaarde dat
‘After some months intercourse, I had from his mouth a confession of his designs in
America, which were neither more nor less than to bring about a confederation among
all the Southern Indians, to inspire them with industry, to instruct them in the arts
necessary to the commodity of life and, in short, to engage them to throw off the
yoke of their European allies of all nations. Hence they began already to be more
acute in their dealings with the English and French, and to look down upon those
nations as interlopers and invaders of their just rights’.
Priber werd beschuldigd van de Indianen aan te zetten oorlog aan de Colonisten
te verklaren, maar er schijnt geen echte reden te bestaan voor deze beschuldiging.
Hij trachtte, - want het was tot het verwezenlijken van zijn plannen noodzakelijk van vrede te stichten tusschen de Indiaansche stammen en zijn algemeen humanitarism
en communism dreef hem zonder twijfel tot pacifism. Hij was een oprecht en eerlijk
man, - zijn opvattingen waren eenvoudig, en weinig in harmonie met de natuur van
den Mensch, met een hoofdletter! En hij begreep heelemaal niets van koloniale
Politiek.
New-York University.
Gust. L. van Roosbroeck.

Kongoleesche letterkunde.
Bantoe-zangen.
LITERATUUR is een weelde die zich alleen de rassen kunnen veroorloven die, de
oorspronkelike ruwheid ontgroeid, hun bewustzijn gevonden hebben in de ontplooiïng
hunner kracht.
Het begrip literatuur, poëzie, schoonheid wellicht ligt het Afrikaanse negerras nog
ver af; wat niet zeggen wil dat negers geen schoonheid zouden kunnen voortbrengen
of niet de minste schoonheidsdrang in zich voelen. Schoonheid uit zich bij hen op
onbewuste
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wijze, spontaan. Hunne zangen zijn improvisaties die eens geuit van mond tot mond
voortleven, al of niet gewijzigd worden of te loor gaan.
Het valt de reiziger die Midden-Afrika doorloopt op, hoe de Bantoenegers bij al
wat ze verrichten zingen, hetzij bij werk, plechtigheid, dans en feest. Die zangen,
inzonderheid de rouwzangen, zijn slepend, eentonig, lang soms, altijd ritmies:
vertolking van primaire gevoelens, ingewikkelder gemoedsleven of uiting van passies
die ze als natuur-kinderen vrij kunnen bot vieren.
In hun zangen voelen we de polsslag van hun bloed, ze zijn een afschaduwing van
hun zijn; ze geven ons een direkte kijk op het leven van de zwarten dat zich afspeelt
op die wilde Afrikaanse grond te midden van een overmachtige natuur die ze nooit
hebben kunnen overmeesteren.
Pater Van Wing van de missie van Kisantu in Neder-Kongo tekende korte zangen
op(1) waarvan hier de vertaling van enige volgt. Ze zijn bij de Bampangoe in zwang.

Vrouwen bewenen een oom.
Ach! ik doe het sterfhuis toe!
Gaat niet binnen gijlieden die bloedverwanten hebt!
Elaas, de grote ramp is sinds lang begonnen.
Wee mij! wie zal me begraven?
De oom langs moeders zij is heen
en ik zal eens te rotten liggen in de savanna.
We zijn slaven geworden.
Er blijft geen man meer over in ons geslacht
die zich met onze graven bezig houden zal.
Elaas, het is een ramp!

Klaagvrouwen bij het dode dorpshoofd.
- Vandaag is het de dag waarop ik la Nzeza beween.
De zon is onder in de grote gracht,
laat me alleen geliefden;
de tijd voor het maal is daar voor hen die gehuwd zijn,
laat me alleen geliefden.
- De tijd om het maal te bereiden is zeker daar
doch ik weiger.
Ach, alles is te loor, ik ben dood met het hoofd Nzeza.
Wie kende ooit zo'n ellende?

Bij het lijk van een broeder.
Ee! lieve broeder, hoe lig je daar nu
en met wie laat jij ons achter?
(1) Etudes Bakongo.
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O broeder die zo handig waart
in het regelen van palabers!
O pijn! lieve broeder.
Onze stam gaat met je dood.
Waar zal ik me begeven om te sterven,
broeder die mijn hart waart?
Ik ga stroomopwaarts en stroomafwaarts,
ik zal dolen overal.
Elaas, moeder, ik ben wees.
Wee mij, broeder, mijn liefde.
Was jij het niet die mijn graf zou delven?
En kijk, jij zijt het die nu heengaat.

Zang voor de begraven zuster.
Je zijt verdwenen lieve zuster,
je zijt verdwenen lieve Mankoengi,
je zijt de vaderen gaan vervoegen
onder de pisangboom.
O luister naar mijn gezang, lieve!
..............
Breng me jachtkruid,
breng het me toch, o Loelendo!
O breng me kruid, ik wil schieten
op de ndoki(1) die mijn zuster hebben gedood.

De karavaanweg.
Vóór 1895, toen de spoorweg Matadi-Kinshasa nog niet aangelegd was, moesten al
de vrachten door dragers dwars door het Kristalgebergte naar het binnenland gesleept
worden; een ongehoord aantal negers bleven daarbij dood.
Op de volgende wijze beweent een moeder haar kind dat op de karavaanweg
neerstortte.
Buiten heb ik een gerucht van stappen gehoord.
Is het mijn kind dat weerkomt?
Ach! 't is de stap van een ander.
Ze hebben het aan de Blanke overgeleverd, elaas!
Ze hebben het aan de vreemdelingen ten geschenke gegeven.
Wee mij, wee!
Hoe blijven we voortbestaan?
Elaas, ik ben wees van mijn kind.

(1) Geesten.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

414

Een kind na moeders dood.
I.
Ee! moeder! je vriendelike stem verklinkt in een vreemde streek.
Elaas, ik, o moeder.
Ik lig hier te slapen tegen de bovenste wand.
Ik hoorde gerucht van stappen buiten;
is het moeder die komt?
Ach, 't is de stap van een vreemde.
Kijk, moeder, je liet me een snoertje na
waarin ik je zie, o moeder.
Elaas, ik, o moeder.

II.
Ee moeder die me gedragen hebt,
rijke moeder die schone velden bezat.
Sinds je dood zijt heb ik niets meer gegeten.
Ik zie je ogen niet meer.
O de misdaad van hen die je betoverd hebben.
Moeder zo lief. Ik eet niet meer.
Waarom toch die ramp?

De grote weg.
Een vrouw ziet in verbeelding haar overleden echtgenoot aarzelen en dan redetwisten
met geesten, eer hij de weg der doden opstapt.
Wee mij, o moeder!
en jij, vadertje, laat af met redetwisten;
het zijn de mensen niet die de grote weg hebben gemaakt
die naar het dorp der vaderen leidt,
het is het werk van Nzambi, de Heer.
Ee! aarzel niet, vadertje Banzaka;
de weg der doden is niet vuil
en zacht is de glooiïng van de helling.
Ee, vadertje stijg!
Ik schrei een zang voor jou.

Het meisje beweent haar tante.
Ik schrei om moeder Loendombi;
o lieve moeder Loendombi.
Alleen heb je me in de savanna gelaten.
Ach! de hemel blijft overdekt.
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Ach, jonge man met je dansen,
laat af.
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Zang van de jaloerse.
Ee! jij favorite, je dwaalt nu rond!
Kijk, het maniokveld dat je bewerkte.
Vadertje Bidiaka, ik zal ze in het woud smijten, je favorite.
Ee! jij Mankondi ma Loeseki
ziedaar de velden die je bewerken zult!
Vadertje Bidiaka, ik zal ze in het woud smijten,
want ik ben toch een slechte geest.
Ik eet, en ik verricht jaloerse daden in het dorp.
Ee, kijk toch lieveling!
Laat je veld niet overwoekeren door de savanna!

Een vrouw bij haar gestorven, vrekkige echtgenoot.
O lieve echtgenoot! vuile tovenaar!
Het vlees dat hij at
mat
hij met een latje
opdat ik er niets van stelen zou!
Zo bewaarde hij het, mijn echtgenoot, de tovenaar!
Elaas, vadertje fetisjeur, mijn lieveling!

Tanganika, 1924.
Dr. Amaat Burssens.

Schilderkunst.
El Greco.(1)
EEN wonderbare verschijning in de kunstgeschiedenis, die Kretenzer Griek
Domenikos Theotokopulos die, van Candia waar hij geboren werd, naar Italië en
Venetië reist, er werkt in het atelier van Titiaan, over Parma naar Rome trekt om er
Michel Angelo en Raphaël te bestudeeren en in Toledo komt belanden, hoog op een
barre rots in het oude hart van Spanje.
Altaarwerken in het So Domingo el Antiguo-klooster aldaar uitgevoerd vestigen
de aandacht van Filip II op den vreemden schilder die opdracht krijgt om aan de
versiering van het Escorial-paleis het achtste wereldwonder te helpen.
Zonder ophouden kwamen de bestellingen toe voor kerken, kloos-

(1) August L. Mayer: Eine einführung in das Leben und wirken des Domenico Theotocopuli
genannt El Greco. (Delphin-Verlag, Munchen.)
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ters en privaatbezit. De trotsche Griek vroeg hooge prijzen voor zijn werk en moest
er dikwijls lange en lastige processen om voeren. De aartsbisschoppen van Toledo,
de hoogere geestelijkheid, de aristocratie der stad lieten hunne portretten door hem
schilderen.
Uit een liaison, kort na zijn aankomst te Toledo met Da Jeronima de las Cuebas
aangeknoopt, hield hij een zoon met name Jorge Manuel die ook schilder werd maar
zich later beter als architekt liet gelden. Die zoon was zijn lieveling. Hij liet hem
heel zijn fortuin na, wat wel niet veel was, maar ook zijn werk: 115 afgewerkte
schilderijen, 150 teekeningen, benevens onafgewerkte dingen en schetsen. De schilder
hield er blijkbaar als het ware een voorraadkamer op na waar de meest gewilde
bestellingen steeds voorhandig waren.
Bij zooveel bijval moet hij over weelderige inkomsten beschikt hebben, maar hij
leefde op grooten voet. In de vroegere Jodenbuurt bewoonde hij vier-en-twintig
kamers van het groote paleis van Markies de Villena. Heel de Toledaansche élite
defileerde daar. Hij die geen woord Spaansch verstond werd weldra de leidende
geest. Kloosterlingen, dichters, geleerden, kunstenaars behoorden tot zijn
vriendenkring. Hij bezat een rijke bibliotheek waar al de klassieke dichters en
wijsgeeren in vertegenwoordigd waren naast werken over architektuur. Hij beoefende
zelf ook de architektuur en de beeldhouwkunst en zou zelfs een boek over
schilderkunst geschreven hebben, dat echter verloren is gegaan.
Ridders, kunstenaars, geleerden, priesters en monnikken hebben hem op 8 April
1614 in Toledo ten grave geleid. Zijn roem zou slechts tanen in de 19e eeuw. Onze
tijd heeft hem terug in eere hersteld. De allerjongsten beroepen zich op hem. Hij is
thans een der meest gezochte schilders van de wereld. Zooals hij als jongmensch er
uit zag kunnen wij nog weten uit het schilderij De Genezing van den blind-geborene
uit de Pinakoteek van Parma. Tusschen de ridders op de Begrafenis van Graaf Orgaz
in de So Tome-kerk te Toledo heeft hij zich zelf geschilderd als rijpe man met het
bleeke, fijne vergeestelijkte gezicht en de donkere van bedwongen passie gloeiende
oogen.
Zijn werken wijzen duidelijk uit dat hij bij Titiaan in de leer is geweest. Er is ook
in zijn vroegste werken verwantschap te vinden met Veronèse, Tintoretto en Bassano.
In Parma heeft hij wat van Correggio geleerd. Van Veronèse had hij den dekoratieven
stijl, van Tintoretto zijn opvatting van het portret en zijn bewegingsmotieven, van
Bassano de vette, spekkige techniek.
In Spanje bleven die Venetiaansche invloeden naleven. Maria's Hemelvaart, het
eerste groote werk in Toledo geschilderd, is een tegenhanger van Titiaan's Assunta.
De mystieker El Greco kwam eerst aan het licht in de Begrafenis van Graaf Orgaz.
Het slanke in de voorstelling van de menschelijke gestalte dat een specifiek karakter
is van El Greco's kunst werd hier het uitgerokkene en meteen werd de Spaansche
ziel door dezen Griek veropenbaard als nooit te voren of nadien in al die vele
beenderige hoofden, in die koortsoogen en die bleeke dorre handen die in waanzinnige
adoratie ten hemel geheven zijn.
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In zijn Aanbidding der Herders ter So Domingo el Antiguo-kerk zien wij hoe hij het
vraagstuk van het hel-donker heeft opgelost. Het kindje Jezus in de kribbe wordt een
licht-uitstralende verschijning en wij kunnen op alle de omstaande figuren de
dwalende grenzen vervolgen waar duisternis in klaarheid overgaat.
De kolorist El Greco veropenbaart zich in het stuk De H. Drievuldigheid, thans
in het Prado te Madrid. Het is een harmonie van blauw en geel. Men ziet hier ook
dat hij als schilder geen Spanjaard geworden is, doch de leerschool van Venetië
getrouw is gebleven.
In de Kroning van Maria uit de verzameling Pablo Bosch te Madrid heeft de
schilder de wedergave van het transcendentale bereikt. Wij staan hier waarachtig
voor bovenaardsche wezens die in eene oneindige ruimte zweven.
Naarmate zijn arbeid vordert met de jaren zien wij het vizioenaire uitzicht ervan
verhoogen. Het materieele lichamelijke wordt meer en meer teruggedrongen. Wij
staan voor spookachtige lichtverschijningen. Engelen worden als het ware uit witte
wolken geboren. Het beeld van Maria uit de Hemelvaart van S. Vincente te Toledo
is als een geweldige vlam die door een machtigen wind aangeblazen tegen de hemel
oplaait.
De apocalyptische voorstelling, De verbreking van den vijfden zegel, geeft de
hoogste stijging te zien van het vizioenair-dekoratieve van den Meester.
El Greco heeft ook het zuivere landschap beoefend. De twee stadsgezichten van
Toledo uit de Havemeyer-verzameling te New-York en het Greco-museum te Toledo
laten ons het dramatische hartstochtelijke wezen van den schilder vermoeden. Onder
een van onweer-zware lucht steekt de stad uit boven een landschap van graniet vol
doodelijke dorheid van kaal-geroosterde heuvels. De grond is als een afgevreten
geraamte, vol angstwekkende donkerheden. Het is of er bliksems uit den hemel gaan
schichten. Het is geen werkelijkheid meer maar wel een tasten naar de wedergave
van duister-scheppende krachten waarvan de schilder het kosmisch gebeuren heeft
bijgewoond.
In vele van zijn portretten vinden wij ook dat verdorde en lijkachtige terug. De
schedels spannen de als verdroogde huid. De oogballen zijn groot en diep verholen
in de oogkassen. Er is geen bloed meer in die gelaten. Alleen de oogen branden
koortsachtig. Er is slechts een vrouwenportret bekend van zijne hand.
El Greco heeft geen navolgers gehad in Spanje. Tegenover den vizioenair die hij
was staat Velasquez als een realist. Hij wordt wel eens met Cézanne vergeleken,
maar deze heeft toch niets van zijn hartstochtelijkheid. Greco was daarbij een virtuoos
van het palet, wat Cézanne allerminst geweest is. Want het is verkeerd te denken dat
de Spaansche meester zich bij enkele kleuren zou bepaald hebben. Dat is wellicht
waar voor zijn portretten, maar in zijn andere werken is hij van een bontheid die aan
de Primitieven denken doet: purper, kraplak, azuurblauw, citroengeel, oranje, violet,
groen zien wij steeds schemeren door den zwart-grauwen lazuur-sluier die zijn
voorstellingen
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omdoezelt. Hij komponeert niet als Cézanne in vlakken, maar vat zijn afzonderlijke
gestalten steeds op als zijnde driedimensionaal. Cézanne bouwt zijne figuren van
binnen naar buiten uit, organisch. Greco is dekoratief en streeft naar uitbeelding van
de eindeloosheid der ruimte. Wat wel het meest bij hem opvalt is de teekening die
dikwijls wordt tot misvorming, wat wel soms heeft doen veronderstellen dat de oude
Greco aan oogziekte leed. Er moet nochtans gezegd worden dat de bovenmate-slanke
proporties in zijne gestalten een algemeene trek ook zijn der Venetiaanschje
schilderkunst die dan door Greco overdreven werd, zóó dat enkelen bij hem van
waanzin hebben gesproken.
Dat is nochtans verkeerd, want juist die slanke proporties wijzen op zijn gotische
en byzantijnsche eigenschappen. Gotisch zijn inderdaad die lange gestalten, die
smalle hoofden, die ontvleeschde ledematen die als zenuwen trillen, die plooienrijke
gewaden waaronder slechts vel en beenderen schuil gaan, dat hoekig-getande, dat
spitse, dat puntige. Bij hem vindt men nooit die breede muzikale kurven der
Venetianen, maar steeds korte vlakken en scherp-afgebroken lijnen, Dat
hoekig-getande vindt men nergens duidelijker uitgesproken dan in zijn manier om
de handen om te slaan, de handlijn aan den pols rechthoekig af te breken. Greco had
ook een voorliefde voor de scherpe lijnen van het kruisgewelf. Alles schijnt in zijn
schilderijen op te vlammen, zich immer hooger te rekken, zich immer hooger opwaarts
uit te lengen. Dat spitsige werd steeds sterker in zijn werk en is zichtbaar in zijn
portretten. De vingers gelijken soms vlammetjes die aan de toppen uitdooven.
Die overdreven slankheid van Greco's gestalten kan ook teruggevoerd worden
naar zijn grieksch-byzantijnsche herinneringen. Byzantijnsch is ook zijn frontaliteit,
zijn streng-symetrische opbouw, de hieratische strengheid zijner heiligen-beelden,
al eigenschappen die men in byzantijnsche ikonen en de vroeg-middeleeuwsche
muurschilderingen en mozaïeken kan terugvinden.
Greco's kunst heeft een overwegend religieus karakter. Zijn tegenhanger als
religieuse schilder is Ribera en tusschen beiden staat Rubens. Alle drie zijn zij uitingen
van de contra-reformatie tot versterking van het katholicisme. De mystieke beteekenis
van Greco's kunst zal wel door niemand meer onderschat worden. Zij geeft
stemmingen weer die literair zijn verwerkt in de schrifturen van de H. Theresia van
Avila en van Juan de la Cruz. El Greco ook voelde het heimwee naar nieuwe
onuitgesproken dingen. Hij had den moed om de harmonie van Titiaan en van de
Italiaansche renaissance op te geven en zich een eigen nieuwe wereld te scheppen,
een droomwereld van hem zelf. Zijn patetische kunst heeft gansch-nieuwe
uitdrukkingensmogelijkheden voor het zuiver-geestelijke ontdekt. Zijn wereld is er
een bovenaardsche mystieke. Het aardsche komt er in voor nog slechts als een
gelijkenis. Het onbereikbare is onder zijn koortsachtigen penseeltrek werkelijkheid
geworden.
Deze belangrijke studie, die Aug. L. Mayer aan El Greco heeft gewijd, zou wellicht
aan volledigheid gewonnen hebben indien hij meer
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den nadruk had gelegd op de tijdsomstandigheden waarin die kunst zich ontwikkelde,
op de uitzichten van het land waar zij ontstond.
Het was een tragische wereld waarin deze hartstochtelijke Griek verscheen. De
H. Ignatius van Loyola en de H. Theresia verpersoonlijkten er de hoogste ascese.
Don Juan van Oostenrijk, die den slag van Lepante bevocht, is wel het volledigst
symbool van het driftig geweldenaars-volk van soldaten en folteraars die de wereld
te vuur en te zwaard zetten om den Roomschen standaard te handhaven. Versterving,
zinnelijkheid en geweld zijn te gelijk de hoofdkenmerken van den tijd. Bedenk daarbij
het verschrikkelijke landschap van Toledo met den grommenden stortvloed door het
dal, een zee van vuur en licht in den zomer, een doodsche verlatenheid in den winter,
zonder een boom, zonder e;n struik of een bewegend bladje. Dat zijn de bestanddeelen
van El Greco's kunst. De verdorrende wind die over die granieten heuvelen vaart
heeft ook het leven in zijn figuren gestereliseerd. Zij zijn als het ware ontvleeschd
door vasten en boetedoening en toch blijft de meest zinnelijke hartstocht gloeien uit
hunne koortsoogen. Het wil mij voorkomen dat El Greco in dit dorre land en te
midden van dat tragische volk, de zinnelijke wereld, die hem in al zijn glorie door
Titiaan werd veropenbaard, heeft willen ontvluchten voor een gedroomd en begeerd
paradijs. Maar hij kon zich niet geheel losmaken van de aarde en de lichamen waarin
hij meende het laatste bloed te hebben doen verkruipen in assche en boete bleven
schoon van de eerste onschuld van het aardsche paradijs. Uit die eeuwige
verscheurdheid van zijn wezen zijn de hallucinaties geboren, de verschroeiende
extasen die zijn mystieke werken geworden zijn, met hunne zwevende en dalende
figuren in een eindelooze ruimte, spookachtig van licht doorgloord.
Jozef Muls.

Oudheidkunde.
Ostia.
OSTIA, Rome's oude havenstad, is nu door een boomlooze, eentonig-kale vlakte
wel meer dan 'n uur van zee verwijderd. De oude Porta Ostiensis - thans Porta San
Paolo geheeten - met 't eigenaardige pyramiedengraf van C. Cestius ernaast, rijden
we uit, een breede beschaduwde weg op en na 'n anderhalf uur duiken wat armzalige
vuilgele huizen op, een enkele winkel en het oude kasteel, waar de directeur der
opgravingen daar, Dr. Calza, woont; en even verder bij een kromming van den weg
prijkt het groote bord: Scavi Ostiae. Als men daarlangs het opgegraven Ostia gaat
bezoeken, komt men eerst aan de oude heirweg, die naar de stad en de Porta Romana
leidde, met zijn groote, hobbelige keien, het nog echt antieke plaveisel, waarlangs
men, evenals te Rome langs de via Appia, zijn dooden begroef, opdat die a.h.w. deel
nog hadden aan de gezelligheid van het verkeer; een doode spreekt in versregels den
voorbijganger vaak aan, vraagt even te toeven, of zijn graf niet te schenden. Er is in
de oudheid
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niet die schuwheid voor graven als bij ons, er blijft een voortdurend contact tusschen
levenden en dooden. Als men in het graf afdaalt komt men meestal eerst in een kamer,
waar geregeld de doodenmalen door de verwanten gehouden werden, vaak met fraaie
fresco's versierd. In Ostia zijn echter de meesten zeer geschonden. Niet enkel
familiegraven der rijken treft men er aan, herhaaldelijk staat er H.M.H.N.S., d.w.z.:
Hoc Monumentum Heredem Non Sequitur. Dus zoo'n graf is dan het eigendom van
een begrafenisonderneming. Onder deze graven zijn ook verscheidene columbaria.
Wandelend langs die triest verlaten, half kapotte grafmonumenten, komt men de
stad binnen, daar waar een gevleugelde Minerva trotsch en hoog zich verheft, die op
de munten van Domitianus zoo vaak voorkomt.
Kort van duur slechts is de bloei van Ostia geweest; begunstigd door de Romeinsche
keizers breidde die havenstad zich met geweldige snelheid uit, hooge kazernehuizen
werden in allerijl opgetrokken, en ze kreeg heelemaal het type van een wereldstad;
in Vergilius' tijd al telde ze 'n 80.000 inwoners. Maar in het midden der 3e eeuw komt
er, vrij plots, een einde aan die voorspoed van Ostia; de laatste inscriptie van gilden
dateert van 249 n.Chr. Dan door verzanding van den Tibermond en haven heeft Ostia
geen belang meer, en komt op, het stadje Porto, door Nero Portus Augusti betiteld.
Porto graaft dan eenvoudig de bovenverdiepingen van Ostia's huizen af om aldus
goedkoop zijn bouwsteenen te hebben - daar was men heel gemakkelijk mee in de
oudheid - Ostia gaat geheel ten onder en wordt een soort vuilnisbelt van Porto, dat
op zijn beurt nu ook alweer niet meer in zee ligt, en alleen een bisschopstitel
herinnerde nog tot 1821 aan de oude glorie van het armzalige dorp. Terzijde van den
weg liggen telkens hoopen zand en steenen, en de scherven en stukken vaatwerk van
het oude Ostia, nonchalant er neergesmeten, heeft men voor het grijpen. Aan de
ruinen van het antieke Ostia heeft men ook langen tijd niet veel aandacht geschonken;
in 1593 zijn ze nog geplunderd om materiaal voor de Pieterskerk in Rome te hebben.
Voor de openbare rust en veiligheid in Ostia, waarheen als in elke drukke
handelsstad de vreemdelingen samenstroomden, zorgden de vigiles, wier kazerne en
badgelegenheid groote ruimten beslaat. Talrijke standbeelden der keizers, van
Hadrianus tot Gordianus (239 n.Chr.) prijkten daar, waarvan nu meestal slechts de
basis nog bestaat.
Nogal komisch doet ons de inscriptie van Septimius Severus aan, die zoo dolgraag
voor een afstammeling van Nerva en de Antonijnen door wilde gaan. Hij noemt
zichzelf trotsch met den bijnaam Pertinax, en Abnepos en Adnepos - nieuwe voor
dit doel expres gemaakte woorden - dier vroegere keizers. Er hooren ook vrij groote
Thermen bij. Men ziet duidelijk hier de stookplaatsen, net als onze bakkerovens, met
hout gestookt, die aldus den marmeren vloer van het warmste bad - Caldarium verhitten, waarvan het marmer van onderen met een laag tuf bedekt werd tegen het
springen. De warme lucht wordt verder in buizen langs de wanden gevoerd naar het
Tepidarium.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

421
Daarna de smalle, rechte straten door naar het mooie, vrij goed bewaarde theater,
met het forum der gilden erachter. Dit is vierkant, en was met zuilengalerijen
omgeven, die later door tusschenmuren in kleine kamertjes - gilden lokalen - verdeeld
werden. Wat bij ons nu uithangborden beoogen, doen daar de prachtige, kleurige
mozaïeken op den grond; het mozaïek gaf door zijn voorstelling aan, waartoe men
zich in het vertrek erachter aan moest melden, b.v. een olifant om aan te duiden
matrozenwerving voor Africa. Soms zie je ook heel wonderlijke tafereelen,
fabeldieren, waar ieder een eigen uitleg aan geeft.
Toen een bezoek aan de Tiber gebracht, die altijd weer bekoort, met z'n vreemde,
onbestemde, gelige, grijsgroene kleur - flavus, als men in de oudheid zei, - waarlangs
men ook nog vele muurresten vindt, en de groote bogen van travertijn - een soort
zeekalk, die men in Augustus' tijd gebruikte en waaraan men gebouwen dateeren
kan - van het Emporium of stapelplaats.
Teruggekeerd in de stad loopen we enkele woonhuizen binnen; er zijn er
verscheidene opgegraven, waarvan de eerste bovenverdieping nog gedeeltelijk
bewaard is, en men duidelijk de overblijfselen ziet van een trap, die naar de tweede
voerde. Sommige met centrale verwarming in de slaapkamers; kan het moderner?
Een eigenaardigheid, die dadelijk opvalt, is dat vele wandschilderingen scheef zijn,
de figuren onsymmetrisch geplaatst; en de knapheid waarmee het heele tafereel
geschetst is toont duidelijk, dat dit geen fout, geen onhandigheid is, maar heel bewust
en met opzet zoo gemaakt. In een bepaalden tijd moet dit een ‘mode’ geweest zijn
in Ostia.
Men passeert mooie herbergje's, osteria's, met prachtig marmeren toonbank,
magazijnen met olie- en wijnvaten, die men in den bodem vastzette, en... wat men
nu zou noemen een warenhuis, een verzameling van kleine winkeltjes tot op de
tweede verdieping (horrea), alles gebouwd om een binnenplein heen. 't Dient op 't
oogenblik als 'n soort museum, waar men de pas gevonden beeldjes in opstelt.
Op 't ruime Forum gekomen, waar Cardo en Decumana, de beide elkaar loodrecht
snijdende hoofdwegen in een antieke stad, samenkomen, bewonderen we de op dat
plein juist tegenover elkaar gelegen prachtige tempels. Vooral de ééne, die trotsch
zich verheft en de helle ruinenstad overheerscht, waartoe men opstijgt langs hooge,
breede, marmeren trappen en boven een 5 meter breede drempel van het schitterendste
affricano toegang geeft tot de fijne cella, is wonder indrukwekkend.
Wij worden verder rondgeleid door Dr. Calza, die ons voert naar een der poorten,
de Porta Laurentina, waarvóór ook graven gelegen hebben, wier beschilderingen
naar Rome overgebracht zijn, naar de straten, waar de werklui, meest Siciliërs, met
hun mooie, fijn besneden koppen, druk aan het graven nog zijn, en we langen tijd
met spanning bleven kijken, of er niet iets heel bijzonders plots te voorschijn zou
komen.
Dr. W.A.K.
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Kinema.
De kwestie van de bijschriften.
EEN der vinnigst-beknibbelde kwesties in de hedendaagse cinegrafie is
ontegenzeggelik die der z.g. ‘bijschriften’.
Stromen inkt werden hierover vergoten, zonder dat men daarom tot een eenigszins
bevredigend vergelijk kon komen.
Op al de dogma's, op al de bewijsgronden van de ‘conservatieven’ antwoordde
het jongere, dus het meer revolutionaire element: Kinema is geen literatuur; Kinema
is geanimeerde plastiek. Bijgevolg: het bijschrift: Larie!
En... inderdaad: een film is geen prentenboek of andersom een boek met prenten.
Met de literatuur staat-ie slechts in betrekking door zijn creatieve oorzaak: het
scenario. De verwezenliking van dit scenario kan en mag nooit anders dan
puur-beeldend zijn.
Volgende vragen werpen zich nu op:
Is het voor de huidige film wel mogelik, zo prakties als materieel, zich te ontmaken
van het literaire franje, waarin-ie steekt?
Is hij daartoe in conceptie en in constructie genoegzaam geschoord geworden?
Is de smaak van het publiek, waarvoor-ie ten slotte dan toch bestemd is verfijnd
genoeg om plasties te kunnen lezen?
Ik begrijp heel best, dat het voor de insceneerder een maximum inspanning zal
vergen om een degelik film te realiseren en tevens afstand te doen van het Woord,
totnogtoe zijn meest verkleefde bondgenoot.
Doch dit is, wel beschouwd, slechts een zaak van bijkomend belang, een ‘petit
revers du métier’, waarover wij ons, buitenstaanders, die de resultaten kontroleren,
bitter weinig te bekommeren hebben.
En, wat betreft de smaak van het publiek, 'k geloof wel - het is trouwens zo heel
moeilik niet - mij genoegzaam in de mentaliteiten van het kinema-volkje te hebben
ingewerkt om apodikties te kunnen beweren: wie een kinemazaal binnentreedt, komt
daar in de allereerste plaats om zijn kijklust te bevredigen en niet om lumineuze frazen
te ontcijferen, zoals zulks maar al te dikwijls het geval is.
Van deze zijde is dus evenmin iets te vrezen. De kwestie is of de toneelschikker
genoeg stof in zich heeft om de toeschouwer in zekere mate te verschalken en
suggestief genie om zijn kinematografiese beeldenreeksen zuiver-plasties op te
dringen.
Dit is natuurlik slechts de theoretiese zijde van het vraagstuk, want in werkelikheid
is de ‘pure’ kinema nog immer een soort hersenschim, een embryo, hetwelk de
toekomst nodig heeft om te gedijen.
Enkele eksperimenten in de goede richting werden evenwel gedaan door de
Duitschers, de onvermoeibare avant-gardisten.
Zo b.v. in de film ‘De Rail’ (indien ik me niet bedrieg een Lupu Pick-produktie),
waarin Werner Krauss met de machinaliteit van in de

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 14

423
dagelikse sleur der plicht totaal ten onder gegaan individu, de gruwelikste en ook de
meest aangrijpende der dingen verricht en in schijnbare onverschilligheid zijn pathos
stuwt naar hoogten, welke vóór hem misschien nooit enig ander akteur bereikte, werd
reeds het idee van de film zonder bijschrift gedeeltelik verwezenlikt. Ik zeg
‘gedeeltelik’, alhoewel deze film aangekondigd werd als ontdaan van alle kommentaar.
Voor wie als ik deze waarlik overweldigende band, naakt nochtans van eenvoud, zo
van spel als van inscenering, bewonderen mocht, geef ik ter overweging: 1o de
projektie van het telegram, waarin de komst van ‘de opzichter’ wordt aangekondigd
en 2o de episodiese indeling zelf van het drama: ‘De morgen van twede dag’, ‘De
nacht’, opnieuw ‘De morgen’, enz. Dit zijn ontegenzeggelik zwakheden, welke nog
immer een nasmaakje hebben van het verboden ooft, dat ‘bijschrift’ heet. Ondanks
alles was deze film, ik herhaal het graag, reeds een prachtig-gelukte proefneming.
Het schijnt zelfs, tot mijn spijt was ik nog niet in de gelegenheid mij van de
waarheid te overtuigen, dat de film ‘Sylvester’, in Duitsland gerealiseerd naar een
scenario van Carl Mayer, de ‘literaire’ auteur van ‘Cagliari’ en van ‘Vanica’, totaal
vrij is van letterkundig kommentaar.
Ook de Fransen hebben zich met het bijschrift onledig gehouden, doch hun
‘oplossingen’ zijn nog min noch meer gebleken dan spijtige ‘cercles vicieux’.
En, waar ik eenmaal de Franse cineasten beschuldigde van estheticisme daar werd
mijn bewering nooit sterker bewaarheid dan hier. (Cfr. ‘Pogen’, 2e jaarg., nr. 8, Julie
1924).
In Gance' machtige produktie ‘La Roue’ ontdekte ik bijschriften als volgt:
‘La Roue du Désespoir tourne dans les ornières du ciel et elle éclabousse de boue
la face de Dieu’.
In L'Herbier's pathetieke ‘Homme du Large’:
‘Plein de dédain pour les hommes, Nolff a accroché sa maison au roc sanctifié
par la mer sauvage’.
Kinografies gesproken: ballast en nog eens ballast.
Honderden dergelike gevallen zou ik kunnen aanhalen en... dan beknibbel ik slechts
de film, welke met het begrip ‘kunst’ wat gemeens heeft.
Men moet geen ingewijde zijn in de kinematografiese techniek om te begrijpen,
dat, waar het bijschrift de film beheerst, deze in zijn normaal verloop wordt gestremd,
i.a.w. verliest aan intensiteit van beweging, hetgeen altijd en zonder uitzondering
dodelik is.
Zelfs de Amerikanen voor wie de dynamiek van de film zulk een hoge vereiste
is, zijn niet vlekkeloos de paradijsappel van het bijschrift voorbijgegaan.
Laatst nog zag ik een Griffith-produktie: ‘De kleine Martelares’, de originele
Engelse titel is me echter ontgaan. Welnu, tijdens de projektie van deze film heb ik
mij afgevraagd: Zie ik nou werkelik kinema, of... lees ik een saaië,
vervelend-geïllustreerde stuiverroman.
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Over het geval der bijschriften kan men natuurlik blijven doorschrijven. Mijn
bedoeling echter was hier te bewijzen, dat, waar men draalt en immer dralen blijft
om de kinema te stuwen naar het zuiverplasties domein, waarop-ie thuishoort, zolang
men aarzelen zal om de nachtmerrie van de bijschriften te herleiden tot haar luttelste,
haar miniemste ekspressie, er nog altijd geen sprake kan zijn van kinema als absolute
kunst, als artistieke schoonheidsformuul.
Frank van den Wijngaert.

Bibliographie
Dirk van Sina: ‘De Deemstering der Zielen’, III. De daad; IV. De eeuwige
verlossing. (N.V. De Vlaamsche Boekenhalle, 1924.)
Het gaat met dit vierledig drama als met elk verbeeldingswerk in drie, vier deelen:
bij het opsnijden van 't derde deel plooien de wenkbrauwen en peinst ge: ‘hoe was
't ook weer?’
Och ja! Geerten Gossuit's chimera's waren dood, zijn gedweep met esthetische
schoonheid bleek een illusie die uitliep in bloedplassen. Nu droomt hij van de daad
en de oorlog wordt het groote avontuur. Maar die stoere ziel om man te zijn wordt
een loutere, leelijke hoogmoedswaanzin en weer eindigt dit derde tafereel met de
dood: een moord op zijn eigen vrouw. De vertwijfeling heeft Geerten Gossuit nu te
pakken, al is hij door de menschelijke rechtvaardigheid vrijgesproken. Zijn ziel stelt
nu haar eischen. Het wordt een dramatisch overschouwen van héél het leven van
Geerten Gossuit: losbandig en ijdel en egoïstisch wreed. Het beeld van den
wandelenden Jood... zoekend, hulpeloos, naar een onmogelijke oplossing. Totdat
het kruis verschijnt, glorieus, en de zang weerklinkt van Gods barmhartigheid.
Verpletterd valt Geerten Gossuit neer vóór het levensoffer van den Heiland wiens
triomf zijn ziel heeft aangetrokken naar 't heilige licht. Het epiloog is de zang van
den Mensch die in Jezus' liefde eindelijk heeft gevonden de berusting en den zin des
levens.
Dirk Van Sina geeft ons in zijn derde deel een oorlogsdrama waarin de brutale
realiteit niet wordt verdoezeld achter dithyramben op ingebeelde krijgsmansgrootheid.
Een flinke brok. Maar het komt nogal moeilijk liggen in het kader van zijn grootsch
doek. Het vizioenaire van proloog en epiloog, het romantische van het einde der twee
laatste deelen, het realisme van de overige tooneelen maken van 't werk, in zijn geheel
genomen, een onevenwichtig samenstel. Het is terzelfdertijd én een tooneelstuk naar
den eisch der realistische school, én een ideeën-drama met felle bewogenheid, én
een spel van hooge en fijne fantazie. De opvatting is één. Maar de uitwerking is een
dissociatie. Machtiger had Van Sina's werk geweest waren de vier deelen op één
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zelfde plan komen te staan. Mij dunkt: er is een verwarring van perspectieven. Juist
daarmee volgt niet alles geleidelijk uit den ontwikkelingsgang van Geerten Gossuit's
karakter. Daar is verstrooidheid in de psychologie, naar den zin van het Latijnsche:
distractio. Het licht dat schijnt en fungeeren moet als ontknooping van de felle
ziels-intrigue, wordt niet door Geerten Gossuit gevonden, het wordt hem opgedrongen.
Van buiten uit werkt de verschijning van Jezus' beeld. Niet innerlijk vergroeit ze met
de verzuchtingen dier gefolterde ziel. En dát maakt de eindtriomf onvolledig bij
gemis aan inwendig-beleefde intensiteit.
Maar de ‘Deemstering der zielen’ blijft: hooge, serene kunst. Wie zooveel aandurft
en zooveel verscheiden temperamenten weet te spelen doen hun driftenspel van
diep-menschelijke tragedie, heeft recht op duurzame bewondering. Daar is bizonder,
naast een levendigheid van voorstelling, ook een lyrische gloed in dit tooneelwerk
die wakker roept in ons de zuiverste aandoeningen van ons hoogste zieleleven.
Tooneel dat zóó iets vermag wordt tot een zegen!
K.E.

Dr. Eugeen van Oye: ‘Godelieve van Gistel’, 2de uitgave. (Excelsior,
Brugge.)
In 1910 bekwam deze gedramatiseerde legende uit de XIe eeuw den driejaarlijkschen
Staatsprijs voor tooneelletterkunde. Bij de Vlaamsche koppen van Hugo Verriest
hoorde de kranige grijsaard thuis. Het moet hem een troost zijn te zien dat zijn volk
hem trouw blijft al hebben officieele academies hem weggeschopt. Nu, dit drama in
vier bedrijven verdient ruimschoots een tweede uitgaaf. Al klinkt het wat romantisch
in onze ooren, daar zit spel in en dramatische kracht en edel goed-betrachten.
K.E.

Hilarion Thans: ‘België's Kruisweg’. (Mechelen,
Sint-Franciscus-Drukkerij.)
Deze nieuwe uitgave kan enkel maar gebillijkt worden door wat Pater Adjutus Drieghe
zegt in het korte voorwoord: het is een ‘psychologisch monument dier dagen’, zegge
1916. In plaats van ‘monument’ las ik liever, minder pretentieus: ‘document’.
K.E.

J. Verschueren, s.j.: ‘Algemeene Atlas voor België’, met medewerking
van Dr. H. Balieus en L. Heylen. (J.B. Wolters, Groningen, 1924.)
Deze atlas levert het bewijs van gezond werk, vol frischheid en streeft naar aangename
impressie, duidelijkheid en goeden wil. Alle middelen werden aangewend om dat
doel te bereiken, en zooveel mogelijk het noodige materiaal daartoe gebruikt: papier,
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inkten, kleuren, druk. Dit alles contrasteert met het onhebbelijk werk dat wij hier in
deze specialiteit te zien kregen en waarop onze jonge geslachten leerden droomen.
Met voldoening en aangename verrassing slaat men zoo een atlas open, en het
zoeken wordt een spel. Het gansche werk is zoodanig
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ingericht om op den geest blijvende en vaste indrukken te maken, vooral door
welgekozen ruimte, fijne kleuren, fijn afgeteekende grenzen, bakens, rivieren, enz.
die allervoordeeligst op oog en geheugen werken.
Het doel der bewerkers om de aardrijkskunde systematisch door logisch-volgende
gegevens aanschouwelijk te maken is meer dan voldoende bereikt. Er is niets te veel,
en wat er is, is noodzakelijk. Terloops kan worden aangehaald: Uit het Heelal, die
voortreffelijke Noordelijke Sterrenhemel, met zijne fijn geteekende hoofdfiguren of
constellaties, bevattende alleen deze sterrenbeelden die ieders oog treffen. De puike
demonstratie van eb en vloed. Het kompas. De plaatsbepaling en kaartprojecties
worden met minimum van materiaal meesterlijk voorgesteld.
Verder hebben de bewerkers uitdrukkelijk aangeduid voor alle landen in
demonstratieve en synthetische volgorde, aard van den bodem, bodembedekking,
klimaat, regenval, temperatuur, dichtheid van bevolking, en de hierdoor eventueel
bevorderde economische toestanden, landbouw, nijverheid, enz., de groote natuuren kunstbanen, de voornaamste internationale spoorwegen. Bijzonder interessant
zijn nog de Geologische kaart van België - België, volken en talen - de in het oog
springende en uitmuntende economische bijkaarten - België, groote verkeerswegen
- De landbouw, visscherij, nijverheid en delfstoffen der Europeesche staten en
werelddeelen - de kaarten der Noordzee en Congostaat. Het Alphabetisch index mag
niet verzwegen worden. Het gansche is een flink bestudeerd werk.
In eene nieuwe uitgave ware het wellicht wenschelijk sommige kaarten volgens
de schematische methode uit te geven, zooals dat geschied in atlassen der militaire
school. Het is de uiterste syntetische uitdrukking der lijnen die ruimte en belemmering
sparen, zich gemakkelijk laten afteekenen en licht onthouden.
F.v.S.
LETTERKUNDIGE PRIJSKAMP. - De uitgeverij ‘Lectura’, Generaal
Capiaumontstraat, 26, Antwerpen, deelt ons mede dat zij een prijskamp uitschrijft
voor een prozawerk. De bedoeling is in de eerste plaats om de jongeren, die vaak
moeilijk hun werk gepubliceerd zien, een gelegenheid te geven om het Vlaamsch
lezend publiek te bereiken. Er wordt de mededingers geen verplichtingen opgelegd
voor wat betreft genre of strekking. Alleen wordt gevraagd een onuitgegeven
prozawerk, in het Nederlandsch gesteld. Het mag de 80 bladzijden van het gewoon
‘Lectura’-formaat niet overschrijden. De werken dienen ingezonden vóór den 1e
Februari a.s. De Keurraad bestaat uit de H.H. Maurits Sabbe, Jozef Muls, Lode
Baekelmans. Het bekroonde werk zal plaats vinden in de nieuwe reeks, die de
Maatschappij ‘Lectura’ nu in voorbereiding heeft. Benevens de uitgave van het werk,
zal de laureaat een som van fr. 250 ter hand gesteld worden.
Verdere inlichtingen zijn bij voormelde uitgeverij te bekomen.
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