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De Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen.
ER wordt thans geijverd om de Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen weer
terug tot levenskracht te brengen. De oorlogsneurose had ook deze gilde ondermijnd.
Zij is nog niet genezen. De verschillende pogingen die tot heden werden in 't werk
gesteld om ze er weer boven op te helpen zijn vruchteloos gebleven. Af en toe trad
Herman Teirlinck, als voorzitter, voor haar op, bij de begrafenis van Hugo Verriest,
bij de ontvangst der Vlaamsche Letterkundigen op het Stadhuis te Antwerpen, nu
nog pas bij de viering van Lodewijk van Deyssel te Brussel, en hij deed dit telkens
op uitstekende wijze. Maar de Vereeniging zelf bleef een slap en vlottend element.
Er is geen eensgezindheid. Verbittering, wantrouwen, misverstand verdeelen de
leden onder elkaar. De naoorlogsche vertroebeling der geesten, de oogendienst, die
als van zelf woekert in een bureaucratisch ingericht land, hebben voor gevolg gehad
dat enkele leden een onrecht werd aangedaan dat door de gemeenschap met een
onverschillig oog werd aangezien en tot heden niet hersteld. De oorlog heeft ook
voor gevolg gehad dat een nieuwe generatie die toen opkwam en thans aan het woord
is geen plaats vond in de Vereeniging, er zelfs vijandig tegenover staat omdat de
geest die de jongste Vlaamsche literatuur bezielt - bekommernis om den volksnood,
opstandigheid tegen de bestaande toestanden, streven naar eenheid van leven en
kunst - onvereenigbaar blijkt met vroegere opvattingen van kunst om de kunst, kunst
om de schoonheid, kunst als uitdrukking van het individu, zonder meer.
Alle pogingen om de Vlaamsche Letterkundigen weer tot een sterk aaneengesloten
lichaam te groepeeren zullen vruchteloos blijven, wanneer de oorzaken tot
verdeeldheid niet eens ernstig worden onder de oogen genomen en er niet naar
middelen wordt uitgezien om die oorzaken weg te nemen.
Het zijn niet de stoffelijke belangen als daar zijn bescherming van auteursrecht,
toelagen van regeering of openbare besturen, prijskampen en dies meer die voldoende
kunnen worden geacht om de Vlaamsche schrijvers bij elkaar te houden in een soort
van winstgevend syndicaat. Onze eigen materieele belangen, als letterkundigen, zijn
op zich zelf te gering. Het zal nog heel wat duren eer iemand van ons uitsluitend met
zijn pen en zijn schrifturen het dagelijksch brood zal verdienen.
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Het gaat ook niet op de schrijvers te groepeeren tot een kring van vrienden die op
geregelden tijd bijeen komen om wat te praten of een fuifje te houden. Daar zijn de
tijden in Vlaanderen toch te ernstig om geworden. Daar kunnen overigens de
Vlaamsche clubs voor zorgen die te Brussel en te Antwerpen reeds werden opgericht
en nog elders zullen in 't leven worden geroepen.
Er moet wat anders op gevonden worden en nu dat het werk der herinrichting en
uitbreiding der Vereeniging zoo krachtig werd in hand genomen dient er ook eens
onderzocht wat wij onder het woord letterkundige verstaan, wat zijn plaats is of zijn
rang in de huidige maatschappij en vooral wat zijn plaats is in het huidige Vlaanderen.
In de orde der zuivere gedachte, en mits alle persoonlijke bescheidenheid, kan er
gerust gezegd worden dat de letterkundigen in een land het hoogste vertegenwoordigen
van wat daar bestaat. Het is niet wat men gewoonlijk daarvoor aanziet en door
uiterlijke praal of eerbewijzen door eenvoudige menschen daarvoor aanzien kan
worden: het parlement of de raad der Kroon die wisselen met de schommelingen der
partijen en dikwijls toevallig, in groot-menschelijken zin gesproken, uit zeer vage
individuën zijn samengesteld; noch de generale staf van een leger, noch het opperste
gerecht die tijdelijk zeer veranderlijke strategieën of wetten toepassen. Het zijn niet
de handelslui of de technici, hoe groot ook de kapitalen zijn die zij weten te
draineeren, hoe menigvuldig ook de verbeteringen zijn die zij in de praktische
levensinrichting van het individu of van de gemeenschap weten in te voeren. Het is
ook niet de loutere wetenschap waarvan de bevindingen slechts menschelijke waarde
krijgen door de toepassing bij stoffelijke noodwendigheden. Het is zelfs niet de kunst
in den meer plastischen zin die wanneer zij niet rechtstreeks inwerkt op het gevoel
en de verbeelding, ook de meer praktische doeleinden van het leven dient.
De letterkundige in de ruimst mogelijke beteekenis van het woord staat daarboven.
Hij is het denkend bestanddeel, het intellect van een volk, zijn stuwende kracht naar
grooter en ruimer ontwikkeling op alle gebied. Niet alleen de dichter, de romancier,
de novellist, de dramaturg, de essayist, maar al wie gezegend met de gave van het
woord, in schoonen vorm, gedachten uitdrukt, beschouwingen meedeelt, over welk
onderwerp ook, door middel van het boek, het tijdschrift of het dagblad moeten
letterkundigen genoemd worden. De staatsman, de legeraanvoerder, de mathematicus,
de wijsgeer kunnen het worden. De schrifturen van Xenophon, Julius Caesar of
Napoleon behooren tot de letterkunde, zoowel als de pleidooien van Demosthenes
of Cicero; Plato is een dichter evenals Dante, Shakespeare of Vondel; Henri Poincaré,
Bergson, Jacques Maritain
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hebben hunne plaats in de Fransche literatuur naast Romain Rolland, Paul Claudel
of Jean Cocteau.
In en vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen moet er naast een Buysse, een
Van de Woestyne, een Vermeylen ook plaats zijn voor een Lodewijk de Raet, een
Dr. Schamelhout, en Pater Callewaert of een Prof. Daels omdat zij denkende harten
zijn die in de Nederlandsche taal iets mede te deelen hebben aan het Vlaamsche Volk.
Al deze die door het gedrukte boek licht brengen in het duistere Vlaanderen zijn
letterkundigen te noemen en in den huidigen stand der Vlaamsche beschaving hebben
wij meer aan een denker die zijn bezieling uitspreekt dan aan een dichter of een
novellist, want deze toch hebben maar waarde naar mate der gedachte die hun boeken
deed ontstaan.
Wanneer wij deze hoogere en ruimere beteekenis van den letterkundige en in 't
bizonder van den Vlaamschen letterkundige hebben aanvaard, dan wordt het van
belang dat zij allen tot één macht geordend wezen in een gilde. Doch zoolang de
Vlaamsche letterkundigen zich niet zullen aanzien, met hoogen moed als het beste
en noodigste in den lande, hebben zij, naar mijn bescheiden meening, geen enkele
reden om zich te groepeeren. Er bestaan reeds societeiten genoeg in Vlaanderen.
Doch als wij waarachtig een hoogen dunk hebben van onze taak, dan mag het niet
langer meer duren dat de vele varieteiten van letterkundige talenten die zich in
Vlaanderen openbaren chaotisch door elkaar blijven woelen, dan moeten zij
georganiseerd worden in een Vereeniging die, boven alle politieke of godsdienstige
verdeeldheden, de geestelijke Raad van Vlaanderen zou kunnen worden.
Vermits de letterkundigen alleen het kunnen mogen zij het niet verwaarloozen
hier in Vlaanderen voor hun Volk, het hoogdenkend lichaam te vormen dat zijn
bezorgdheid zou laten gaan over alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks de cultureele
belangen van het Vlaamsche Volk aanbelangt. Wij hebben ons nooit rechtstreeks in
te laten met politiek, maar zullen steeds voor zedelijke principes moeten opkomen
die met het bestaan en de ontwikkeling van ons volk en zijn taal betrekking houden
en aldus onrechtstreeks hun weerslag kunnen hebben op het politiek gebeuren.
Zoo doende zullen wij niet langer vijandig of achterdochtig tegenover elkaar
hoeven te staan, omdat wij iets zullen gevonden hebben waar wij allen in
verbroederen. De kunstopvattingen mogen ons nog verdeelen. De romantiek, de Van
Nu en Straksgeneratie, de jongeren van thans staan nog naast elkaar en vechten tegen
elkaar hunne theorieën uit. Maar er is iets dat ons allen vereenigt. Wij schrijven in
de Nederlandsche taal, wellicht in de eerste plaats uit innerlijken aandrang maar niet
minder toch om door ons Volk gelezen te worden. Wij brengen zoo de schoone
Gedachte tot het Vlaamsche volk. Wij willen ook dat Vlaan-
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deren door zijn taal iets te beteekenen krijgt in de wereldliteratuur. Wij kunnen niet
zonder ons Volk en wij moeten er meê bekommerd zijn in den tijd van geestelijke
misere die het nog doormaakt. In al wat het bestaan van ons Volk raakt moeten wij
dan ook positie durven nemen en daadwerkelijk met ons gezamentlijk prestige
optreden, zelfs wanneer dit optreden tegen een tijdelijke politieke Staatsregeling zou
ingaan. In dit geval luidt het Salus Populi suprema lex!
Sedert den oorlog en tijdens de jaren die in de geschiedenis van ons volksbestaan
eens zullen blijken van de grootste beteekenis geweest te zijn, hebben wij die de
hoogste levende Gedachte van Vlaanderen vertegenwoordigen niets gedaan dat van
belangstelling getuigt met wat er met ons Volk, met de zonen van ons Volk gebeurde.
Wij hebben dooden begraven en academische redes uitgesproken.
Zou het met een sterk-georganiseerde onafhankelijke en hooggeplaatste Vereeniging
van Letterkundigen denkbaar geweest zijn dat er zooveel onrecht, onbesproken, kon
geschieden in Vlaanderen na den oorlog? Het gebrek aan zin voor werkelijkheid, de
vertroebeling der geesten, de oogendienst moeten wel groot geweest zijn dat er in
een land, waar enthousiasme kon gevonden worden onder de schrijvers voor een
Dreyfuss of een bedenkelijk apostel als Ferrer, geen enkele stem van een
gezaghebbend Vlaamsch denker opging wanneer ‘idealisten’, menschen die dus,
naar het woord zelf van den aan het bewindzijnde minister van Justitie, door de
Gedachte hadden gefaald, ter dood werden veroordeeld en nog gekerkerd zitten of
in ballingschap vertoeven.
Want het kwam de Letterkundigen als vertegenwoordigers der Gedachte in eerste
plaats toe, zonder op eenigen uitslag te rekenen, zich op een hoog standpunt te
plaatsen, het rijke leven te stellen tegenover een treurige tekstenknechtschap, er op
te wijzen dat in dit land, wanneer het die idealisten betrof, geen feiten meer werden
beoordeeld maar slechts menschen veroordeeld, eens duidelijk te verklaren dat
mitsgaders eerbied voor de wetten een wetgeving als deze van Havere die in vele
rechtbanken van ons land onbekend was gebleven in twijfel mocht worden getrokken
en in volle vrijheid beoordeeld, de plechtige vermaning over het land te laten gaan
dat de geschiedenis in Vlaanderen weleens de rechtbank van de rechtbanken zou
kunnen worden. Dan ware er eene historische daad gesteld geweest, waarvan de
naklank nooit zou zijn uitgestorven.
Doch zonder deze hooge belijdenissen, gebood het meest elementaire
solidariteitsgevoel niet dat de eigen collega's onder bescherming werden genomen?
Is er niet gesproken geweest van zeven kogels voor het eerbiedwaardig hoofd van
Hugo Verriest? Werd Stijn Streuvels niet lastig gevallen om zijn oorlogsdagboek?
Werden niet aktivistische letterkundigen en leden van het
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bestuur der Vereeniging verzocht om hun ontslag te nemen omdat de Vereeniging
in nauwe betrekking met de openbare besturen moest leven en deze relatie door het
aanblijven van aktivistische leden bemoeilijkt werd? Waar anders zoo niet in de
Vereeniging van Letterkundigen moest de vrijheid van denken, de vrijheid van het
woord worden gehandhaafd? Hebben wij niet de treurige geschiedenis bijgewoond
van dichter Eugeen van Oye die in de gevangenis werd geworpen en nog voor het
Hof van Assisen over zijn geval uitspraak had gedaan uit de Koninklijke Vlaamsche
Academie werd gesloten en na de vrijspraak, nadat dus de onschuld werd erkend,
nog steeds niet in eere werd hersteld? Moest niet de Vereeniging van Letterkundigen
de witte haren van dezen beminnelijken collega doen eerbiedigen? Dit zijn zoovele
voorbeelden van treurige tekortkomingen aan haar taak die vooral de jongere generatie
afzijdig zal doen staan zoolang die fouten niet erkend worden en geen nieuwe koers
gevolgd.
Carlyle heeft het reeds gezegd: ‘De natie wordt bestuurd door ieder die kan spreken
in de natie’. De letterkundigen zijn de woordvoerders bij uitnemendheid. Werkelijk
georganiseerd, zouden zij aan het hoofd der zaken staan in Vlaanderen.
Is het niet de tijd nu dat de Vereeniging heringericht wordt, die herinrichting van
uit dezen gezichtshoek te beschouwen.
Gaarne wordt de meening van andere letterkundigen daarover ingewonnen en
welke ook deze meening zij, ‘Vlaamsche Arbeid’ staat voor hen open.
Jozef Muls.
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Stilstand op aanvraag
SCHARLAKEN leed
in malle mantel
narrenkleed
op dolledans der dingen en milde mijmerij
Gods brauw is de strenge welving der brugbogen
hal van vertroosting heilig en onbewogen.
Vreemde zendeling in zotskap en pij
treed aan met ons en maak drinkgelag
wij schenden de vree onzer zielen
die zindelik zijn als een zaterdag.
Rinkeling van karnavalbellen rond de baziliek
bombantie en mystiek
zijn mengelingen
van nachtrabauwen die hosannah zingen.
Jacht door pracht wijl treurviolen
met fijne smart doorrijgen het wezenhuis der dromen
leven van gloed en zonde
rol door riolen
meegedreven gekke giertij
oeverloos
holle hoos
laat dit vrak omstuwen
maar Heer, mijn toeverlaat, ontwar het kokasse kluwen
waar ik moog' uitmonden
langs ondergrondbanen naar het hoge licht
dat kome onze ziel het wankel kleihuis majestatelik omdomen.
Maar paarse pijnen
wandelen in en uit de modemagazijnen
modellen onbruikbaar voor modeshow.
Een ledepop knakt over de toonbank.
Dit is het sein voor het groot breakdown.
O wil herrijzen almachtige clown
afgronden zijn onder u bij de dans op het slappe touw wee de val te pletter
een aangefloten goalguetter
heeft doel gemist en ogen liggen diep: verlaten voetbalvelden.
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Dool dool dool
fosforressens farandool
Parijs poel
gekrioel
ritmenrilling raterslang
omwentel mijn leden, prent de felle giftbeet in mijn vlees.
Vervoering slaat alle gorgels hees.
O, neergaan in gezang!
Knipper van de metro geef geen acht doe stil voort
doorheen het ticket werd mijn hart doorboord.
Victor J. Brunclair.

Herfstlandschap
IN de mist is trage een os met een ossewagen
stappend naast de mist nooit mist zijn maat
de os van de ossewagen.
Uit de mist in de mist met de hortende wagen
dut de wagenvoerder zich niet vast
in een spoorloze slaap.
Achter aan de wagen drijft lantaarnlicht
een geringe wig van klaarte in de donkerdiepstraat.
Paul van Ostaijen.
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Gustaaf Vermeersch †
TE Aalst overleed op 10 December 1.1. Gustaaf Vermeersch, en volgens zijn laatste
wilsbeschikkingen heeft de begrafenis in alle stilte plaats gehad.
Voor de kleine schaar van vrienden, voor den Vlaamschen lezer ook, zal het
verscheiden van den armen schrijver toch nog een pijnlijke verrassing geweest zijn.
Immers niemand wist dat hij zoo zwaar belast was; hij leefde schuw en teruggetrokken
van de wereld die hem, de onbezonnen man met kinderlijk gemoed, zóó dikwijls en
zóó scherp getroffen had. Hij dacht niet meer aan letterkundigen omgang, ging op
in den strijd om zijn mager kostje te verdienen, maar toch hoopte hij nog steeds weer
eens opnieuw aan het schrijven te gaan... 't Was een brief vol hoop op genezing en
nieuw werk die hij me schreef in het voorjaar.
Hij had sinds enkele maanden een schuilplaats gevonden ten huize van goede
vrienden die zijn laatste levensdagen hebben verlicht...
Over heel zijn leven hangt een noodlot en een grauwe zwaarmoedigheid.
Hij werd te Veurne geboren op 20 Mei 1877 en verloor zeer vroeg zijn vader. Het
is een schrijnend verhaal van armoe dat hij neerschreef in ‘Den Gulden Winckel’
(Mei 1907) onder den titel ‘lets over mijn Leven’.
‘Enige tijd na mijn geboorte’, schreef hij, ‘kreeg m'n moeder de pokken. Ze ontving
voor alle voedsel wat water en voor alle menselik zicht het schuwe wezen van een
buurvrouw die haar het vocht in een kom, snel, ademinhoudend, op 'n tafel zette, die
daarvoor opzettelik tegen de deur geplaatst was. En toch gaf ze mij de borst, ik kreeg
haar ziekte niet; ze genas en we bleven samen leven.
‘Later was het niet beter. Mijn moeder werkte bij de boeren, ik liep en doolde er
eenzaam door weilanden en over velden, kreeg de enkele aanbeveling, voor ik
heenging, niet te dicht bij de grachten te loopen. Ik was er gans alleen, geen enkel
speelmakker, alleen met de wijde natuur, in het vlakke Veurneambacht, waar de
grenzen van het verschiet wijd uitstaan.’
De vogels zongen er in de eenzaamheid, en de eenzaamheid werd hem lief. De
leerzuchtige knaap wordt, 12 jaar oud, als telegramdrager aangenomen.
Het stationpersoneel bestond uit louter Walen en zoo moest de telegramdrager
wel Fransch leeren.
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‘Het eerste half jaar ontving ik lessen in 't Frans van de toenmalige telegrafiest.
Daarna leerde ik verder alleen, niet alleen Frans maar een buitengewoon mengsel
van allerleis, zonder methode of leerplan, met boeken die ik ter leen kreeg.’
Zoo leerde hij onder meer Engelsch en Duitsch.
‘Mijn oversten beviel ik geenszins’, verklaarde hij verder. ‘Van zwijgenden aard
was ik steeds stil en afgetrokken: zij begrepen me niet.’
Een Vlaamsch dagblad wekt in hem iets van den Vlaamschen geest; aan de boekerij
van zijn geboortestad ontleent hij de werken van Conscience en zijn tijdgenooten.
Nog voor hij zijn examen van treinwachter heeft afgelegd, probeert hij te schrijven.
Maar... ‘Er verliepen echter nog enige jaren alvorens ik eindelik lucht kreeg van
het bestaan van een moderne letterkunde. Dit gebeurde door in te schrijven op de
Duimpjesuitgave. De heer Delille schreef me dat hij volstrekt wenste kennis te maken
met die treinwachter die belang stelde in Vlaamse letterkunde, want dat zo'n kerels
ten minste even raar waren als witte kraaien. Ik beantwoordde z'n uitnodiging en
geraakte aldus aan bizonderheden over Streuvels - van wie ik nooit had horen spreken
- en kreeg zijn ‘Oogst en ‘Zonnetij’. Bijna gelijktijdig miek ik ook kennis met
Teirlinck's werk. De ‘Oogst’ miek een overgrote indruk op me. Ik woonde toen te
Brugge en had het gemakkelik eens naar Maldegem over te steken. Een paar oude
herinneringen werkte ik uit en las ze bij de heer Delille voor, die ze ongenadig afbrak.
Het waren slechts stukjes van een paar bladzijden. Daarna schreef ik nog ‘Karel de
Goeie’ dat hij opnam als mengelwerk in zijn blad ‘'t Getrouwe Maldegem’.
Vermeersch leert onderscheiden en leert zien.
‘Dageliks liep ik te Brugge door de stille Boeveriestraat met haar “godshuizetjes”
waar de oude kantwerkstertjes 's zomers in de schaduw aan hun huisje zitten. Op
zekere dag werd ik getuige van 't heengaan van zo'n oud vrouwtje naar 't oud
vrouwenhuis. Dat gaf aanleiding tot het schrijven van “Klosjes, Klosjes”, mijn
eersteling.’
Deze vertelling, die later in Duitsche vertaling verscheen, werd in ‘Vlaanderen’
opgenomen en vestigde de aandacht op den jongen treinwachter.
Zijn eerste roman ‘De Last’ heeft hij tweemaal geschreven. Een donker boek.
Schreef niet Vermeylen (Vlaanderen, 3o j. Blz. 331): ‘een afschuwelijk boek, - en 't
is een zeer sterk boek, een uitstekend boek... een verhaal van zielsellende, van ziekte,
van verdierlijkende onmacht, van gewond en langzaam verkankerend leven’.
Aanleiding gaf er toe een man die den schrijver dagelijks over zijn ellende
onderhield... Maar de held was hem niet alleen
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vertrouwd, hij begreep zoo goed de donkere poelen van die eenzame ziel.
Was hij zelf anders? Was hij niet verwant aan dien zwaarmoedigen zwakke?
Telkens denkt men aan de grauwheid en de treurigheid van Dostojewski. De waanzin
is de mensch zoo eigen en vertrouwd.
Een paar jaar later verscheen ‘Mannenwetten’. Over dit werk en zijn ontstaan
verklaarde de schrijver: ‘Dit was op enkele weken af daar ik toen buitengewoon
begunstigd werd. Ik woonde reeds te Monceau. (Bevorderd tot hoofdtreinwachter
werd hij in 1905 overgeplaatst naar het Walenland en ging hij zich te
Monceau-sur-Sambre vestigen). De handeling grijpt plaats te Brugge. Notas had ik
weinig of niet genomen, behalve voor wat het kantwerk betreft. Ik leefde op in
herinneringen voornamelijk daardoor omdat ik zozeer mijn geliefkoosde
omzwervingen in de mooie stad van Memlinc betreurde. Aanleiding ertoe gaf me
eenerzijds een artiekel van Jacques Dhur in de Parijzer Journal (vandaar
Mannenwetten), anderzijds een toneel - of liever twee toneelen - die ik bijwoonde
bij 'n kantkoopvrouw. De berthe (kraag), waarvan in 't werk spraak is zag ik door de
vrouw kopen voor de prijs van 246 fr. en veertien dagen later woonde ik de verkoping
er van bij: ze werd verkocht voor 1250 fr.’
Zoo ontstond ‘Mannenwetten’, een Brugsche roman waarvan Herman Robbers
schreef dat ‘de afwisselende tooneeltjes elk op zich zelf zoo prachtig van vinding en
zuiver van schriftuur zijn, de psychologische opmerkingen telkens van zoo'n treffende
innigheid, de beschrijvingen zoo diep aandachtig’.
Zijn kennismaking met het land der mijnen en der hoogovens heeft Vermeersch
beschreven in een zijner allerbeste schetsen ‘De Avend’ (De Vonk, 1905).
Einde 1906 klaagt hij van overspanning en uitputting door onafgebroken
nachtdiensten. ‘Mijn letterkundige bezigheid had daar natuurlik ook invloed op,
bekende hij, ik wilde mijn geestesarbeid niet staken, moest te veel van mijn slaapuren
ervoor opofferen. Van een andere kant sliep ik natuurlik altijd overdag, dan belette
het gerucht me veeltijds nog een oog toe te doen. Ik werd zenuwachtig en prikkelbaar
en had gestadige hoofdpijn.’
In dien tijd sticht hij nog een Vlaamschen Bond, afdeeling van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, te Charleroi, werkt een kleine roman ‘Nazomer’ af waarin
een ‘geval van hysterie verhoogd door godsdienstwaanzin dat ik hier waarnam’
behandeld werd.
In 1907 werkt hij reeds aan een groot roman over het leven van het
spoorwegpersoneel: ‘Het rollende leven’. Naast ‘Le Rail’ van P. Hamp een donker
beeld van het rollende leven.
Van Monceau-sur-Sambre vertrekt hij naar het rustige Ingelmunster in
West-Vlaanderen. Zijn gezondheid is reeds erg ge-
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schokt en door tusschenkomst van invloedrijke literatoren bekomt hij een plaatsken
in de bibliotheek van het Ministerie van Spoorwegen. Van Ingelmunster trekt hij nu
naar Brussel. Het geluk schijnt hem niet te kunnen begunstigen. Einde 1913 schrijft
hij over zijn ziekte en zijn kommer o.m.: ‘Ik ben hier zeer goed en heb maar een
dingen te kort (behalve meer senten) dat is mijn benoeming. Daartoe wacht ik geduldig
een verandering af van Minister...’
De benoeming zou nooit komen. In 1915 is hij een der getrouwe medewerkers
van ‘De Vlaamsche Post’ die zijn artikels met vollen naam onderteekent: Zwijgen,
De Nederlanders en Wij, Onze Hoogeschool, De Nederduitsche Taal- en Letterkunde,
De Schoolmeester-Moordenaar, e.a. alsmede zijn roman ‘Een ras dat herleeft’.
Spoedig daarna richt hij zijn ‘Oproep tot de Vlamingen’.
De arme autodidact was immer aangetrokken tot uitersten. Zijn geest en zijn hart
werden gekweld door vreemd verlangen en door een hunkeren naar het nieuwe. Zoo
kwam hij er toe de vereenvoudigde spelling te aanvaarden, zoo werd hij een overtuigd
spiritist, zoo verdiepte hij zich tijdens de bezetting in het vraagstuk der staatkundige
mogelijkheden van Vlaanderen en schreef vol sympathie over het Platduitsche volk
en over de Nederduitsche taal.
Nog voor den wapenstilstand verloor hij zijn vrouw, die hem zoo dapper en
liefderijk had terzijde gestaan.
Daarna wandelde hij weer alleeen door de duistere gangen van het leven! Zijn ziel
vol medelijden en vol menschelijkheid, zijn hart gewond door tegenslag en
ontgoocheling, ziek en verlaten... Een beetje bitterheid was hem niet vreemd.
Hij doolt in het buitenland rond maar komt zich spoedig, door heimwee gedreven,
gevangen geven. Ook daar wou men hem niet hebben! Na een kort voorarrest werd
hij ontslagen zonder vervolging want, wat hem werd aangerekend, viel niet onder
toepassing der Besluit-Wetten.
Dan plaagt de angst voor het dagelijksch brood. Op 4 Oogst 1920 meldt hij mij:
‘Ik ben eindelik! aan een betrekking geraakt. Het is nog niet de beloofde, het is een
andere en ze betekent al niet veel, maar nu kan ik toch bestaan en verder afwachten.
Het was hoog tijd. Ik was reeds aan 't uitzien om een deel van mijn laatste meubels
te verkopen. 't Is in de “Agence de renseignements” X... De Bestuurder van de
Brusselsche sukkursaal is een Waal, hij kent mijn toestand, hij heeft me enkel
gevraagd aan niemand in de bureelen te zeggen wat ik geweest ben. 275 fr. per maand
en... een soort detektief spelen! Wat een mens al moet doen om aan de kost te
geraken!’ De opmerkingsgeest was niet verloren waar hij er bijvoegt: ‘De zaak is
echter niet zonder haar lichtzijde: ik vermaak me nogal eens
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kostelik met die “inlichtingen” en de wijze waarop ze ingewonnen en vooral
geformuleerd worden!’
Op 2 November 1920 is zijn stemming minder opgewekt. ‘Ik heb al weinig tijd,
klaagt hij, en dan komt er soms nog een en ander bij. Ik heb ook nog altijd van die
ogenblikken dat ik alles voor nutteloos beschouw en maar liever vijf voet onder de
aarde zou liggen... Toch ben ik ook weer beginnen te werken... Ik ben met niemand
in betrekking en weet niets. Mijn wantrouwen tegenover de mensen belet me overigens
ergens te gaan aankloppen, ik verkies te blijven zoals ik ben.’
Rond dat tijdstip woont hij te Vilvoorde. Na geruimen tijd, op 25 Januari 1923,
schrijft hij: ‘Ge hebt zeker gedacht dat het weer voor een jaar of langer was vooraleer
ik moed genoeg bijeen zou hebben om weer eens teken van leven te geven. Dit is
voor mij niets verwonderliks, ook mijn naaste bekenden zien of horen van mij niets
meer - één enkele uitzondering toch in het tijdsbestek van een paar jaren: ik ben n.l.
mee geweest naar het graf van De Raedt...
‘Wat wilt ge er aan doen? Alles gaat zoo stilletjes aan dood in mij, opgeslorpt als
mijn geest is door de drukke bezigheid om het dageliks brood.’
Een jaar later later, op 2 Januari 1924, klinkt het hoopvoller: ‘Ik woon sedert een
viertal maanden te Aalst; ik ben hier opgenomen in een familie en ben dus niet langer
meer alleen. De verandering heeft een gunstig uitwerksel op me, er is wat méér moed
in gekomen en ook mijn lichamelike toestand is wat verbeterd: de toevallen blijven
geleidelik weg.
‘Wat het werk betreft: dat blijft nog altijd hetzelfde, ik ben nog altijd in dezelfde
betrekking. Toch ben ik nu weer stof aan 't verzamelen en hoop wel eens gelegenheid
te vinden met letterkundige arbeid te herbeginnen.’
Daarna schreef hij nog opgewekt over de plannen om een bundel uit te geven
waarin zijn beste schetsen en vertellingen zouden verzameld zijn.
Mijn onderhandelingen met den uitgever mochten niet vlotten en weer hield de
briefwisseling op. Toen kwam het laatste bericht...
En terwijl ik zijn arm menschenleven in een paar bladzijden besloot, dacht ik aan
hem met warme genegenheid... Hij was zoo eenzaam en zoo trouw. Hij heeft zoo
oprecht het beste van zijn leven gegeven aan de Vlaamsche letteren en aan den
Vlaamschen strijd. Diende hij de zaak verkeerd volgens sommigen, hij was maar
een arme jongen met een nobel hart die al gaf wat hij te geven had.
Ik denk nu aan hem en zie hem weer in het verleden. Ik denk aan den dag toen hij
als voorzitter van het A.N.V. te Charleroi mij verwelkomde, hoe wij samen door den
donkeren avond naar huis wandelden en keken naar de gloeiende heuvelen
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van sintels nabij koolmijnen en hoogovens. 's Avonds nog moest hij weer met zijn
trein de baan op. Zijn vrouw en zijn oude moeder vertelden mij, na zijn vertrek, over
zijn onverpoosd werken, hoe hij zich geen rust gunde...
Ik herinner me een zomerdag te Cappellen toen hij met zijn vrouw op bezoek
kwam en hoe hij droomde van al wat hij niet heeft kunnen schrijven of verwezenlijken.
En later nog, wanneer hij een lezing hield te Antwerpen... Hij droeg toen een
kroezelenden haarbos die hem over den kraag zat en zijn smal, wasbleek gelaat
omlijste. Zijn donkere oogen hadden een vreemde schittering. Na de lezing ging het
gezelschap naar het café ‘Flora’. Daar zat hij stil en eenzelvig onder de menschen
en werd niet gewaar dat pierewaaiende sinjoren in hun Zaterdagavondroes hem de
kartonnen schijfjes, waarop de Münchener potten stonden, naar het hoofd wierpen...
Te Brussel voor een paar jaar liep hij naast me door de Middenstad en vertelde
van al zijn tegenslag en wedervaren. Hij liep zoo wat gebogen en soms hield hij plots
op en begon haast zonder overgang over iets anders te praten. Uit de diepten van zijn
ziel was een nieuwe schaduw gerezen en die verdrong den zin van zijn verhaal.
En zijn ziel zat vol schaduwen, vol geheimzinnigheid en troebelen angst. In zijn
ziek gemoed ging de rauwe realiteit samen met fantastische verbeelding en de arme
geteekende kon zich nooit uit de levensverwarring los maken.
Hadden het leven en de omstandigheden anders voor hem kunnen zijn?
Het werk dat hij ons naliet bewijst dat Vermeersch een der weinigen was die
instinctmatig wist hoe een roman gebouwd moet worden.
‘Ik heb, schreef mij een trouwe vriendin, hem met het leven en met zichzelf
verzoend. Hij heeft het zelf zoo prachtig beschreven in een werk in twee deelen,
waarvan het handschrift nog boven, onaangeroerd, op zijn schrijftafel ligt...’
‘De avond voor zijn dood schreef hij nog nota's voor “Aan den Zelfkant”, waarvan
ruim 400 blz. afgewerkt werden.
‘Voor maanden was hij verplicht door ziekte zijn betrekking te verlaten: Hij leed
aan een zware zenuwziekte en maakte verschrikkelijke crisissen door, en hij had
bovendien een hartkwaal die hem heeft weggenomen, bruusk maar zacht, o zoo
zacht!... Door die hartkwaal was hij heelemaal dik geworden van 't water, en kon hij
moeilijk ademen...’
De verbitterde en pessimistische Vermeersch zag zijn laatste levensdagen verlicht
door warme vriendschap en ‘niettegenstaande zijn zware ziekten, was hij uiterst
gelukkig en opgeruimd tot zijn laatsten snik’.
Zoo is dat donkere leven opgeklaard in zachte berusting waarmee het einde verbeid
werd.
Lode Baekelmans.
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Proeve eener bibliographie der werken van Gustaaf Vermeersch.
In Boekvorm:
De Last (2 deelen)

C.A.J. Van Dishoeck Bussum - 1904.

Mannenwetten (2
deelen)

C.A.J. Van Dishoeck Bussum - 1906.

Zielelasten (De
Schuifelaar Klosjes, Klosjes De oude Visscher De Aanslag)

C. Moeyaert - Brugge - 1906.

Nazomer (Nazomer
- Van Nood een
Deugd)

Meindert-Boogaerdt Rotterdam - 1907.

Het Wederzien

Nr. 76 der Duimpjesuitgave:
V. Delille - Maldegem - 1909.

Het Rollende Leven
(2 deelen)

C.A.J. Van Dishoeck Bussum - 1910.

Een Oproep tot de
Vlamingen

P. Hoeben - Brussel - Z.j.

In Tijdschriften:
Vlaanderen.
1903, blz. 193

Klosjes, Klosjes }

Zielelasten.

389

De oude Visscher }

Zielelasten.

1904, blz. 394

De gewone gang

1905, blz. 289

De Aanslag

445

Geknakt.

1906, blz.
335-366-417

Het Raadsel

1907, blz. 273

Kuddegeest

Vrije Tribune.
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1904, blz. 1-60

Marktdag

241

Sissen van Djake's

497

De Schuifelaar

1906, blz. 61

Het Portret (onvolledig)

1907, blz. 7 en
vlg.

Donkere Machten

Mei 1905

De Avend

Mei-Juni 1905

Witte Donderdag

De Vonk.

Het Leven.
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Elsevier's Maandschrift.
1907 (II)

Langs Passie's Weg

1909 (II)

Dood

1912

Het Laatste Bezoek

April-Mei-Juni 1908

De Hanekamp (uit een
onvoltooid roman)

1908, blz. 137

Ontgin u zelve

1909, blz. 57-105

Een onverwacht voorval

1910, blz. 693

Stil leven

1914, blz. 888

Vergeefse verwachting

Nieuw Leven.

Ontwaking.

De Nieuwe Gids.

Almanak ‘De Vlaamsche Treinwachter’.
1910

De Dodenwaak

1912, blz. 181

Kokefabriek

1913, Feb.-Maart

Meneer Furneau

De Zaaier.

De Tijd.
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De Telegraaf.
1913

De Volksroman

1915, Oktober

Boertje Verhelst

Vlaamsch Leven.

De Vlaamsche Post.
7 Dec. 191511 Maart 1916

Een Ras dat herleeft

De Nieuwe Rotterdamsche Courant.
19 Maart 1905

Jan de Zot
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Verder opstellen en artikelen in Vrije Tribune, Neerlandia, Ontwaking, Handelingen
Taal- en Letterkundig Congres te Brussel (1906) en Antwerpen (1912), Vlaamsche
Post, Dietsche Stemmen, Gulden Winckel (autobiografie: 15 Mei 1907), De Beambte,
orgaan van de bedienden der Staatsspoorwegen.
In handschrift: Het geheimzinnig Pak, Het verholen Huis, Aan den Zelfkant (2 deelen,
onvolledig).

Interieur
TINTEL
tere teetas
aan puike kruik buik
presentblad overbouwd met kanten katedralen
kimono hemelsblauw
O. Lievevrouw ter Sneeuw.
Ronde
stiltestonden
rustrotonde
vlindering van vree
heimkeer der trekvogelen overzee
het vroede verbond der verven
en loutering: snuisterij superb tot kleinood
wit wonder
daarvoor vallen de lompe lepels morsdood
kabouterkadans
over het lustig wiel der uren
kas

kokas
pandoradoos
raak niet aan
maar duik de parelen na
die de tijd alomstrooit in het effen meer van zilver
stilte
bodemloos.

Dec. 1924.

Victor J. Brunclair.
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De Opkomst der Finsche Republiek
I.
VELE en belangrijk zijn de wijzigingen door den wereldoorlog in het economische
en politieke leven van ons werelddeel teweeggebracht. Het was een komen en gaan
van staten, in vele gevallen zoo ingewikkeld in zijn onderling verband, dat diepgaande
studie, vaak eeuwen teruggaande, noodig is, om den samenhang van oorzaken en
gevolgen bloot te leggen.
Te bevreemden behoeft ons dit niet: wat bestemd is om te blijven, heeft immers
altijd diepe wortels. Van dit standpunt bezien, vertoonen lang niet alle gebieden, die
als gevolg van den wereldoorlog tot politieke zelfstandigheid geraakten, hetzelfde
type.
Zooveel is echter zeker, dat, naarmate de nieuw opgekomen staten op een eigen
eeuwenoude traditie kunnen bogen, daarmede eene onmisbare voorwaarde voor een
bestendig welzijn, in cultureel en in economisch opzicht gegeven is. Die traditie is
intusschen niet anders dan de typische uiting van den volksgeest en zoo wordt het
verstaanbaar, dat juist in de opkomst van staten als de hier bedoelde de nationaliteit
een rol van beteekenis heeft gespeeld.
De geschiedenis van Finland, de opkobliek levert van het bovenstaande het bewijs:
een eigen cultuur, eigen nationaliteit, eigen traditie, het waren deze factoren, welker
samengaan ten slotte, toen de wereldoorlog ten einde liep en het Russische rijk
uiteenviel, als vanzelf de meest natuurlijke oplossing der Finsche kwestie: het ontstaan
van een zelfstandigen Finschen staat teweegbrachten. De oplossing van de Finsche
kwestie, zooals deze in de opkomst van het zelfstandige Finland gegeven is, kwam
niet onvoorbereid, doch is het eindpunt van een langdurigen ontwikkelingsgang, die
zeker bij een blijvende Russische overheersching een ander verloop zou hebben
gekregen, doch nimmer voor het Finsche volk een bevredigender of meer verdienden
afloop zou hebben gehad.
Het is inzonderheid als eindpunt van dezen ontwikkelingsgang, dat wij de opkomst
der Finsche republiek willen bezien.
***
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De door Rusland ten opzichte van Finland gevoerde politiek was zoo al niet
bewonderenswaardig, dan toch in ieder geval verklaarbaar. Tweeërlei moet daartoe
worden bedacht.
In de eerste plaats, dat het Rusland van voorheen de gevaarlijkste vijand was der
nationaliteiten, die Rusland aan zijn grenzen omsloten. Dezen moesten tot elken prijs
worden gerussificeerd. En dat daarbij in het bijzonder het oog viel op het van zoo
groote vitaliteit blijk gevende Finsche volkje, ligt voor de hand. Het nationaal besef
der Finnen, hun saamhoorigheidsgevoel tegenover de Russische overmacht, hun
eigen taal, school en opvoeding en staatsinstellingen, dat alles wekte te St. Petersburg
ergernis en moest ter wille van de Russische grootheid uit den weg worden geruimd.
Een tweede niet minder gewichtige overweging deed zich daarenboven gelden.
Rusland wenschte tot eiken prijs in westelijke richting over Scandinavië tot den
oceaan voorwaarts te dringen. Het had, zoo werd beweerd, in dit opzicht een nationale
taak. Van een oprukken naar Scandinavië kon voor Rusland geen sprake zijn, tenzij
het op Finland blijvend staat kon maken en hoe zou dat mogelijk zijn, zoolang Finland
niet gerussificeerd was.
De richtlijn van de Finsche politiek van den laatste der Romanoffs is hiermede
gegeven.

II.
Gaan wij in het kort na, hoe de Russische politici ten opzichte van Finland ter
bereiking van hun doel te werk gingen en in hoeverre zij slaagden. Een korte inleiding,
waarin tot het begin van de vorige eeuw teruggegaan wordt, is te dien einde
noodzakelijk.
In 1809 werd Finland na meer dan zeshonderd jaren nauw met Zweden vereenigd
te zijn geweest, bij Rusland gevoegd. De Russisch-Zweedsche oorlog, die in dat jaar
eindigde, viel ten nadeele van Zweden uit. Het Zweedsche rijk, waarvan Finland
altijd een zeer zelfstandig onderdeel was geweest, moest laatstgenoemd gebied aan
Rusland afstaan. Alexander I, de toenmalige tsaar, was evenwel een te goed staatsman,
dan dat hij meende Finland zonder meer bij zijn rijk te kunnen inlijven. De heldhaftige
wijze, waarop de Finnen hun land tegen zijn overmacht verdedigden, had indruk op
hem gemaakt. De tsaar, die zich westersche opvattingen had eigen gemaakt, liet de
bestaande Finsche autonomie en staatsinstellingen dan ook ongerept. Nog voordat
met Zweden vredesonderhandelingen waren aangeknoopt, riep hij in Maart 1809 de
Finsche stenden tot een Landdag te Borga bijeen, waar hij in eigen persoon zich
plechtig verbond, Finlands godsdienst en grondwetten te handhaven; niet als tsaar
aller Russen, doch als groothertog van Finland
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nam hij het gezag in handen. Finland werd dus geenszins bij het Russische rijk
ingelijfd. Veeleer droeg de rechtsverhouding tusschen beide staten het karakter eener
unie; van incorporatie was geen sprake.
Alexander I deed zijn woord gestand. Krachtens besluit van den Landdag werd
als hoogste bestuurscollege een regeeringsraad ingesteld, die in 1816 den naam
‘Keizerlijken senaat voor Finland’ ontving. Een gouverneur-generaal werd benoemd,
die tevens als president van den regeeringsraad zou fungeeren. Voor de behartiging
der Finsche aangelegenheden bij den tsaar werd in 1811 een secretariaat van staat
ingesteld, een ambt, waartoe evenals trouwens voor alle andere Finsche openbare
bedieningen uitsluitend Finnen benoembaar waren. Alleen de gouverneur-generaal
mocht als vertegenwoordiger van den tsaar een Rus zijn.
In 1811 werd een klein reeds vóór 1809 Russisch deel van Finland (Viipuri) weer
bij het groothertogdom gevoegd, hetwelke dientengevolge zijn historische grenzen
herkreeg, zoodoende een des te inniger eenheid vormende, van het Russische rijk
ook door taal en volksaard wel onderscheiden.
Alexander I werd opgevolgd door Nikolaas I (1825-1855) die op zijn beurt door
Alexander II werd vervangen. Van politiek leven was tijdens de regeering van
eerstgenoemden vorst evenmin als tijdens het bewind van zijn voorganger in Finland
evenmin als in zoovele andere landen een zweem te bespeuren; de
volksvertegenwoordiging kwam nimmer bijeen, de landsbelangen werden uitsluitend
door de ambtenaren behartigd, terwijl de censuur (uit Rusland geïmporteerd) alle
staatkundig debat in den kiem verstikte.
Eenig geritsel op politiek gebied werd in Finland tijdens den Krimoorlog merkbaar;
de politieke stroomingen van 1848 hadden er slechts een zwakke deining gevonden.
Alexander II ging voor wat liberaler door dan zijn voorganger. Hij was het, die voor
het eerst na langen tijd weer de volksvertegenwoordiging bijeenriep en haar op
deugdelijker grondslag organiseerde. Een langdurig tijdperk van cultureelen opbloei
- sedert den tijd van Nikolaas I was het land ook economisch gaandeweg
vooruitgegaan - scheen voor Finland aangebroken. De Finsche taal, die tijdens de
vereeniging met Zweden gedurende langen tijd door de beschaafde klasse
veronachtzaamd was, begon ook onder de intellectueelen weer meer en meer terrein
te winnen.
Men was en bleef zoodoende in Finland zooals niet met het Russische regime, dan
toch met den persoon van Alexander II bij voortduring ingenomen. In tegenstelling
met het tijdperk van den Krimoorlog waren dan ook in den Russisch-Turkschen
oorlog (1877-1878) de sympathieën der Finnen onbetwistbaar aan de zijde van
Rusland.
Aan een systematisch opgezette los-van-Ruslandbeweging
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dacht in deze jaren nog schier niemand; van een bewustwording van het
onafhankelijkheidsideaal in de breede lagen des volks waren nergens symptonen
merkbaar. Toenemende grondige afkeer van het zoo geheel anders geaarde Rusland
werd intusschen, naarmate bij het opbloeien der nationale cultuur het volk ontwaakte,
in de politieke zienswijze der leidende figuren meer en meer het hoofdmoment. Het
was E.G.W. Becker, een in den vreemde levende Fin, die in zijn in 1880 te Parijs
uitgegeven brochure ‘Finlande, indépendante et neutre’ voor het eerst met groote
openhartigheid voor de Finsche zelfstandigheid pleitte. Met profetischen blik wees
hij op het gevaar voor Finland in de allengs optrende panslavische stroomingen
gelegen en voorspelde het verloren gaan van 's lands autonomie en de komende
Russificatie-politiek. Zeer wel zag Becker evenwel in, dat het oogenblik om zich
van Rusland los te maken toenmaals voor Finland nog niet gekomen was. Zijn
bedoeling was slechts een waarschuwend ‘para bellum’ te doen hooren.
Dat Becker juist had gezien, bleek maar al te duidelijk, nadat (in 1881) Alexander
III aan het bewind was gekomen. Pobedonostzeff, procureur-generaal van de Heilige
synode, een der sterren van het Panslavisme, deed meer en meer zijn invloed op den
tsaar gelden. Zoo werd in het begin van de negentiger jaren de eerste aanslag op de
Finsche staatsinstellingen ondernomen: nog in 1890 werd de Finsche postdienst
onder het hoofdbestuur der Russische posterijen en telegrafie gebracht en daarmede
de eerste tak van den Finschen openbaren dienst onder vreemde leiding gesteld. Een
tweetal in hooge staatsbetrekkingen werkzame Finnen, von Weissenberg en Mechelin,
legden, toen van hunne protesten tegen dezen onwettigen maatregel geen notitie werd
genomen, hun ambt neer. De volgende stap van Russische zijde liet niet lang op zich
wachten: enkele maanden later werd de uitvoering der op wettige wijze tot stand
gekomen Finsche strafwet, welke begin 1891 in werking zou treden onder druk van
de Russische pers, zonder meer opgeschorst. Een aantal Finsche rechters gaven
niettemin aan de wet uitvoering - op de onwettige suspendeering wenschten zij geen
acht te slaan, - het begin van een langdurig, met groote volharding volgehouden
lijdelijk verzet.
Het optreden van Nikolaas II (1894), die bij het aanvaarden der regeering op de
gebruikelijke wijze de Finsche rechten en vrijheden beloofde te eerbiedigen, deed
aanvankelijk in Finland de stemming tegenover Rusland iets opklaren. Men trad den
jongen tsaar niet zonder vertrouwen tegemoet. Weldra bleek echter, dat men zich
aan misplaatst optimisme had overgegeven. De invloed van Pobedonostzeff op den
nieuwen tsaar was zoo mogelijk nog grooter dan op diens voorganger. De regeling
van de militaire verhouding tusschen Finland en Rusland, in 1898 aan de orde gesteld,
bracht dit duidelijk aan het licht.
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De Finsche legerorganisatie berustte op een wet van 1878, die aan de weermacht
opdroeg ‘troon en vaderland (Finland) te verdedigen, en daardoor ook bij te dragen
tot de verdediging van het keizerrijk’.
In Juli 1898 riep nu de keizer-groothertog de Finsche stenden tegen 19 Januari
daaropvolgende tot een buitengewonen landdag bijeen en maakte daar een ontwerp
aanhangig, dat overeenkomstig de eischen der Russische nationalisten afschaffing
der eigen Finsche weermacht inhield. Weinige weken later volgde de benoeming tot
gouverneur-generaal van Bobrikoff; die benoeming geschiedde in strijd met het
Finsche staatsrecht, bijaldien zij niet op voordracht van het Finsche secretariaat van
staat, doch van Kuropatkin, den Russischen minister van oorlog, geschiedde. De
gezindheid van laatstgenoemde ten opzichte van Finland, van welks autonomie hij
een verklaarde tegenstander was, was voldoende bekend; wie en wat Bobrikoff zijn
zou, was daarmede tevens duidelijk.
Gelijk voor de hand ligt, gelukt het deze niet het legervoorstel in Finland langs
parlementairen weg aangenomen te krijgen. Integendeel stuitte het op hevig verzet,
waarbij men zich van Finsche zijde begrijpelijkerwijze op de constitutie beriep.
Het mocht evenwel alles niet baten. Een coup d'état volgde: het keizerlijk z.g.
Februari-manifest van 1899.
Wat behelsde dit manifest? Naar het voorgaf, bedoelde het enkel een bestaande
leemte in de vigeerende wetgeving aan te vullen. Voor de regeling van
aangelegenheden, die Finland en Rusland gelijkelijk raakten, bestonden, zoo heette
het, geen voldoende voorschriften. Bij gebrek aan organieke bepalingen werd daarom
deze materie thans bij keizerlijk manifest geregeld: de bestaande rechtsonzekerheid
behoorde immers een einde te nemen!
De Finland en Rusland gelijkelijk rakende aangelegenheden werden om te beginnen
aan de Finsche wetgevende macht onttrokken. Het initiatief kwam ten deze voor het
vervolg uitsluitend aan de Russische autoriteiten. Hetzelfde gold zelfs voor de zuiver
Finsche zaken, voor zoover zij geacht konden worden met de belangen van het rijk
van den tsaar-groot-hertog in zijn geheel verband te houden. Of zulks het geval was,
zou de tsaar zelf beslissen. De Finsche stenden zouden voortaan ten aanzien van een
en ander geen andere dan adviseerende bevoegdheid bezitten.
Met groote ontsteltenis namen volk en overheid in Finland van dit decreet kennis.
Men sprak van een weigering door den Senaat om de getroffen regeling af te kondigen,
teneinde zoodoende hare onwettigheid te accentueeren. Hierover staakten evenwel
in dit college de stemmen, niet omdat men het over de onwettigheid van het staatsstuk
oneens was, doch uit hoofde
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van meeningsverschil, met betrekking tot de ten opzichte van Rusland te volgen
taktiek.
Protesten door Senaat en Landdag bij den tsaar ingediend, vermochten, gelijk te
verwachten was, niets uit te werken. Een volkspetitionnement, waarbij met
ongelooflijke snelheid meer dan een half millioen handteekeningen werden
bijeengebracht, had evenmin resultaat. Wij citeeren hier Prof. van der Vlugt, die in
zijne brochure ‘Voor Finland’ (1898) van deze beweging een treffend relaas geeft.
‘Het manifest van 15 Februari was nauwelijks openbaar gemaakt van wege den
Senaat, daar begon te Helsingfors een kringetje van twaalf het werk der voorbereiding.
Drie uit dien kring belastten zich met het inzamelen van geld tot dekking der te maken
kosten; zij brachten binnen twee dagen in giften en toezeggingen eene som bijeen,
gelijkstaande met bijna twee en eene halve ton gouds naar Nederlandsche berekening.
Daar men op post noch telegraaf staat kon maken, moest men zonder die beide zich
helpen. In een oogwenk had men tweehonderd vrijwilligers beschikbaar om afschriften
te maken van het ontwerpadres met eene toelichtende inleiding; hun werk was pas
afgedaan, of driehonderd stonden weer klaar om die afschriften in persoon te gaan
verspreiden door het land. Den 5den Maart werden, aan alle hoeken des
groot-hertogdoms te gelijk, de eerste samenkomsten gehouden, om op te wekken tot
onderteekening. De weerklank was even hartstochtelijk als eenparig; vele ouden van
dagen leerden nog hun naam schrijven, om toch maar mee te kunnen doen. Een der
boden, die vreesde zich wat te hebben verlaat, doorliep in 18 uur den afstand van
honderd mijlen tusschen twee dorpen, binnen den poolcirkel gelegen; in het
noordelijkste dier beide (Kittila) gaven nog van de wijd uitgespreide bevolking
zeventig aan de noodiging tot eene samenkomst gehoor. Alleen te Helsingfors, waar
onder de oogen van generaal Bobricov eene vergadering onraadzaam werd gekeurd,
verwierf des ondanks het adres nog 34.000 namen. Op de ternauwernood toegankelijke
visscherseilanden ten oosten en ten westen der stad werden er duizend verzameld.
Zoo was in tien dagen het eindcijfer van 523.931 bereikt.
De afgevaardigden, die het verzoekschrift overbrachten naar Petersburg, werden
- men weet het - door den tsaar niet ontvangen.’
Groot was de teleurstelling van het eenvoudige goedhartige Finsche volk. Het
vertrouwen in den tsaar-groothertog ging door den hevigen schok voorgoed verloren;
de Finsche kwestie was op eenmaal in een accuut stadium gekomen.
Het jaar 1899 beteekent dan ook een keerpunt in de loyale gevoelens van het
Finsche volk. De krenking, welke deze toenmaals ondergingen, bereidden in breede
kringen in Finland den weg voor een werkelijk separatistische gedachtenrichting.
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III.
De gang van zaken in Finland was intusschen in het buitenland meer en meer de
aandacht gaan trekken. Het onrecht aan het Finsche volk aangedaan leidde tot eene
internationale protestbeweging, die in het z.g. ‘cultuuradres’ hare bekroning vond.
Dit tot den tsaar gericht adres, door meer dan duizend mannen van naam uit geheel
West-Europa geteekend, kwam in klemmende bewoordingen voor het goed recht
van Finland en zijne zelfstandigheid op.
Een zestal warme vrienden van Finland reisde in Juni 1899 naar Petersburg,
teneinde het stuk persoonlijk aan den tsaargroothertog aan te bieden. Het waren
Trarieux, de Fransche senator, Nordenskiöld, de bekende poolreiziger, Emilie Brussa,
hoogleeraar te Turijn, Brögger, een Noorsche geoloog, Norman Hansen, een Deensch
geleerde, en de Leidsche hoogleeraar Prof. van der Vlugt. De deputatie werd door
den tsaar niet in gehoor ontvangen. Het gold hier een Russische aangegelegenheid,
zoo heette het, waarin geen vreemde inmenging kon worden geduld. De houding van
den tsaar was hiermede voor de rechtbank der publieke opinie van beschaafd Europa
geoordeeld.
Voor de Finnen volgde nu een lange reeks van jaren van moeizaam verzet tegen
de overweldigende overmacht. Weliswaar bleef als gevolg van de ontstane agitatie
de militaire kwestie voorloopig rusten, maar reeds spoedig volgden nieuwe
maatregelen, die geen twijfel lieten, dat men te St. Petersburg vast besloten was,
Finland als autonomen staat ten onder te brengen.
Nog in 1899 volgde de benoeming van den Rus von Plehwe tot staatssecretaris
voor Finland, eene benoeming in flagranten strijd met het bovenaangehaalde organieke
voorschrift, krachtens hetwelk ook voor dit ambt uitsluitend Finnen benoembaar
waren. Nog geen jaar later, in Juni 1900, werd voorts het Russisch aan de Finsche
ambtelijke bureaux opgedrongen, een maatregel, welks beteekenis men beseft met
het feit voor oogen, dat van de drie millioen Finnen nauwlijks 8000 het Russisch tot
moedertaal hadden. Russisch was in Finland, gelijk nog op dit oogenblik, een
volslagen vreemde taal, waarmede men nergens terecht kon. De dagbladen, die
waagden hiertegen te protesteeren, werden door den gouverneur-generaal geschorst.
Meer en meer steeg de spanning onder de bevolking. Erger nog werd het, toen
men in 1901 van Russische zijde op de militaire kwestie terug kwam en een regeling
doorzette, die onder schending van de nationale rechten der Finnen het Finsche leger
geheel met het Russische samensmolt en o.m. de bepaling inhield, dat de Finsche
miliciens bij de Russische troepenafdeelingen (ook buiten het vaderland) konden
worden ingelijfd. Een lijdelijk verzet in vrijwel alle deelen van Rusland was het ant-
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woord der lang getergde bevolking; de Finsche boeren weigerden de keuring, de
recruten gaven geen gevolg aan de oproeping onder de wapenen (1901). Bestraffing
was gezien het groote aantal der nalatigen onmogelijk.
De Finsche ambtenaren, die weigerden aan de onwettige maatregelen uitvoering
te geven, werden in grooten getale door den gouverneur-generaal, die inmiddels door
den tsaar met dictatoriale macht was bekleed, uit hunne bediening ontzet. De
Russische gendarmerie, die in Finland rechtens niet de minste bevoegdheid bezat,
verleende ijverig hand- en spandiensten; tal van Finnen uit de voornaamste kringen
des lands, die in de nationale beweging de leiding hadden, werden gedeporteerd.
Psychologisch verklaarbaar, hoewel niet te verontschuldigen, kwam het in Juni
1904 tot een crisis; op den zestienden dier maand werd Bobrikoff, de
gouverneur-generaal, door een ambtenaar, Eugen Schauman, met een pistoolschot
om het leven gebracht.
De nieuwe gouverneur Obolensky ging voor wat zachtzinniger door; zijn optreden
gaf dan ook aanvankelijk eenige verademing. Daarbij kwamen in 1905 tijdens den
oorlog met Japan de binnenlandsche woelingen in Rusland, die het tsaristisch regime
met schrik vervulden. Bij het z.g. November-manifest van dit jaar trok de tsaar de
onwettige maatregelen der vorige jaren mede onder indruk van de algemeene staking
in Finland zonder meer in. Ingrijpende hervormingen in vrijzinnigen geest werden
aan het Finsche volk in het uitzicht gesteld. De Finsche kwestie had hiermede hare
eerste stadium doorloopen.
De tsaar vermocht niet zich van zijn beloften af te maken: in 1906 kwam in Finland
een herziening van het kiesrecht tot stand, zoo radicaal als toenmaals in Europa
nauwelijks mogelijk zou zijn geacht. Het algemeen kiesrecht voor mannen en
vrouwen, evenredige vertegenwoordiging volgens het lijstenstelsel, het waren alles
factoren, die de democratiseering van den Finschen staat in een oogwenk voltrokken.
Nagenoeg veertig procent van de zetels in de volksvertegenwoordiging werden
aanstonds onder het nieuwe systeem door de sociaal-democraten bezet.
De reactie bleef begrijpelijkerwijze niet uit: al heel spoedig nam de Russische
nationalistische pers weer als voorheen een dreigende houding aan. Stolypin, in 1906
in Rusland als minister-president opgetreden, had de russificatie van Finland als een
voornaam punt op zijn regeeringsprogram staan; in generaal Seyn, den nieuwen
gouverneur-generaal, vond hij voor de uitvoering zijner plannen een gewillig werktuig.
Zoo trad dan het Finsche vraagstuk eene nieuwe phase in. Andermaal vormde de
militaire kwestie het uitgangspunt. De raadslieden van den tsaar door ervaring geleerd,
begrepen, dat het een hopelooze zaak was, te pogen de Russische legerwetgeving
zonder meer ook op
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Finland toepasselijk te maken. Daarom werd in October 1909 bepaald, dat Finland
wegens het vervallen van den persoonlijken dienstplicht per jaar een op den duur tot
twintig millioen Finsche marken stijgende afkoopsom in de schatkist van het tsarenrijk
zou hebben te storten. Daar dit voorschrift op onwettige wijze - l'histoire se répète tot stand kwam, weigerde de Finsche Landdag het te erkennen. De gelden werden
niettemin aan de Finsche openbare middelen onttrokken en buiten den Landdag om
ter beschikking van de Russische autoriteiten gesteld.
Ook van een anderen hoek uit was intusschen de aanval beproefd: de
rechtsverhoudingen tusschen Finland en Rusland werden opnieuw in het geding
gebracht. Een eerste poging in deze richting was een in 1908 uitgevaardigd voorschrift,
krachtens hetwelk de Finsche zaken niet rechtstreeks - gelijk tot nu toe op grond van
de bestaande organieke bepalingen terecht het geval was geweest - door den secretaris
van staat voor Finsche zaken aan den tsaar-groothertog werden voorgedragen, maar
door tusschenkomst van den Russischen ministerraad. Alle intern-Finsche zaken
gingen op deze wijze in het vervolg door vreemde handen, een oogmerk dat eveneens
voorzat bij de regeling van de behartiging der gemeenschappelijk Finsch-Russische
zaken, een kwestie, die in 1909 aan het oordeel eener gemengd Russisch-Finsche
commissie werd onderworpen. Overeenstemming werd in deze commissie, zooals
te verwachten is, niet bereikt.
Stoylpin maakte in 1910 een desbetreffend wetsontwerp bij de Doema aanhangig.
Een groot aantal zaken werden daarbij aan de Finsche wetgeving onttrokken en
zouden voortaan uitsluitend door de Russische autoriteiten worden beslist. Wij
noemen er slechts enkele: Finlands aandeel in de uitgaven van het Russische Rijk,
de militaire verplichtingen der Finnen, het gebruik der Russische taal in Finland, de
organisatie der rechterlijke macht en van het onderwijs in Finland, de tarief- en
muntwetgeving, enz. De Finsche Landdag zou inzake genoemde aangelegenheden
nog slechts van advies mogen dienen en mocht vier afgevaardigden voor de Doema
(442 leden tellende) aanwijzen en voorts twee in den Rijksraad.
De protesten van Finsche zijde tegen deze regeling bleven niet uit. Ook in het
buitenland trok men zich het lot van Finland wederom aan. Het mocht evenwel alles
niet baten. De Doema nam het voorstel aan, door een der leden als ‘Finis Finlandiae’
gekenschetst.
De geweldenarijen tegen de vaderlandslievende Finnen namen opnieuw hand over
hand toe en verkregen afmetingen, die al wat tijdens de vorige periode in dit opzicht
gepresteerd was, ten eenenmale in de schaduw stelden. Daartegenover ontbrak de
mogelijkheid tot daadwerkelijk verzet; het Finsche volk
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scheen welhaast ten doode opgeschreven. Slechts het onwankelbaar vertrouwen in
het goed recht der eigen zaak was het, die het nog staande hield. Hulp van buiten
scheen uitgesloten, de kans op een gunstige wending gering.

IV.
Zoo ongeveer was de toestand in Finland in 1914. Troosteloos ving ook dit jaar voor
de Finnen aan, toen plotseling de Augustus-gebeurtenissen de Finsche kwestie in
een nieuw, ditmaal een beslissend stadium brachten. Een smartelijk verleden kwam
betrekkelijk plotseling tot afsluiting: nog enkele rukken en Finland was van het
wankelende Russische wereldrijk vrij.
Aanvankelijk, in de eerste maanden van den oorlog, viel in Finland nog niets van
een kentering waar te nemen. Integendeel gaf de staat van beleg, die tengevolge van
de algemeene gisting weldra in alle deelen van het tsarenrijk werd afgekondigd, aan
de Russische overheersching in Finland een welkome gelegenheid tot verscherpt
optreden.
In 1914, terzelfdertijd dat aan Polen zelfbestuur in het uitzicht gesteld werd,
bekrachtigde de tsaar een nieuw program voor de russificatie van Finland. Svinhufvud,
de gewezen voorzitter van den Landdag, in Finland een zeer bekende en beminde
figuur, werd naar Siberië verbannen, een daad van grove willekeur, die niet geringe
opschudding verwekte.
Intusschen kwam de Finsche academische jeugd gedruischloos in beweging. In
afwijking van de oudere generatie, die niet aanstonds daadwerkelijk durfde optreden,
rijpte in studentenkringen het besluit tot gewapend verzet. De jagersbeweging, een
der schoonste momenten uit de worsteling der Finnen, greep - door de Russische
politie en hare spionnen onverklaarbaar genoeg, geruimen tijd onopgemerkt - in stilte
met groote snelheid om zich heen. Ongemerkt bijna weken deze jonge mannen,
weldra gevolgd door jongelui van gelijken leeftijd uit alle andere klassen der
bevolking, boeren en arbeiders niet te vergeten, naar het buitenland uit om zich in
den wapenhandel te oefenen, teneinde straks, wanneer het beslissend uur geslagen
zou zijn, met het geweer in de hand de Russische verdrukkers over de grenzen te
drijven.
Zweden en Denemarken wenschten geen steun te verleenen; zoo kwam men dan
in verbinding met Duitschland, waar men de jonge Finnen niet dan na eenige aarzeling
in Holstein bijeenbracht en hun een militaire opleiding gaf. Zoo kon in Augustus
1915 uit hen een Pruisisch jagerbataillon worden geformeerd, geen avonturiersbende,
doch een schare vastberaden jonge mannen, die voor de onafhankelijkheid van hun
geteisterd vaderland hun leven wenschten te wagen. Door dienst aan het oostfront
werden zij met de strijdwijze der Russen vertrouwd.
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Tegen het einde van 1915 kreeg de Russische gendarmerie van de Jagersbeweging
lucht: verscheidene Finnen, die van de in Finland wijdvertakte organisatie deel
uitmaakten, werden gevat en in de Petersburgsche gevangenissen opgeborgen. Ook
ouders, wier zonen als ‘jagers’ hadden dienst genomen, werden in grooten getale
gevankelijk naar Rusland gevoerd. De organisatie zelf en haar raderwerk kwamen
de Russen merkwaardig genoeg niet op het spoor: heel het Finsche volk was
stilzwijgend met de Jagersbeweging solidair.
Maart 1917 bracht aan het verbaasde Europa de Russische revolutie. Het voorloopig
bewind onder vorst Lwoff erkende gereedelijk Findlands autonomie; de Finnen, die
in Russische gevangenschap zuchtten, werden bevrijd, Svinhufvud keerde onder
geweldig enthousiasme naar Helsingfors terug. Finland herademde, zij het ook slechts
voor korten tijd. De Russische bezettingstroepen, die nog steeds in het land verblijf
hielden, demoraliseerden namelijk dagelijks meer en leverden, waar zij zich veelal
met de twijfelachtigste elementen der bevolking in anarchistische geestesverwantschap
verbroederden, een voortdurend gevaar op. De soldatesque werd van uit Rusland
krachtig gesteund en maakte zich langzaam aan gereed om de Finsche samenleving
naar het voorbeeld der partijgenooten in Rusland te gronde te richten. Diegenen onder
de leiders van het Finsche volk, die van meening waren, dat een algeheele afscheiding
van Rusland en niet slechts de erkenning als autonoom onderdeel van het Russische
rijk voor Finland noodig waren, werden zoodoende door de feiten in het gelijk gesteld.
Daartoe was de verdrijving van de revolutionaire Russische troepen een eerste
vereischte. Met groote omzichtigheid begonnen de Finnen zich in 1917 daarop voor
te bereiden: talrijke sportvereenigingen en vrijwillige brandweerbrigades ten platten
lande zoowel als in de steden, ofschoon in de laatste met het oog op de aanwezigheid
van de Russen en de met hen gemeene zaak makende roode elementen steeds in stilte
moest worden geoefend, vormden mede onder leiding van daartoe gerepatrieerde
‘jagers’ een over het geheele land vertakte organisatie.
De verkiezingen voor den landdag, in October 1917 gehouden, vielen ten gunste
ten gunste van de burgerlijke partijen uit; begin November daaropvolgende kwamen
in Rusland Lenin en Trotski aan het bewind, alles feiten, die de binnenlandsche
spanning in Finland hand over hand deden toenemen. Svinhufvud, die toen onder
deze omstandigheden de Landdag voorloopig het hoogste gezag in handen nam, als
chef der regeering werd aangewezen, zag zich voor een zware taak geplaatst.
Doortastend en vastberaden, bleek hij de rechte man op de rechte plaats te zijn; op
6 December 1917 zette hij de onafhankelijkheidsverklaring der Finsche republiek
door, daarbij door alle politieke partijen, de sociaal-democraten inbegrepen, onder-
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steund. Begin Januari 1918 werd de jeugdige republiek door Zweden, Duitschland
en Frankrijk de jure erkend, daarbij al spoedig door de voornaamste overige staten
van Europa gevolgd.
Gelijk wij zeiden, stonden echter nog moeilijke dagen te wachten: de Finsche
vrijheidsoorlog was noodig om het land te zuiveren van het uit Rusland uit gesteund
en aangemoedigd revolutionnair bolsjewisme, een burgeroorlog, die bloed en tranen
zou kosten.
In Januari 1918 luidden roode arbeiders en soldaten hunne revolutie in. Het ‘witte’
Finland kwam aanstonds tegen het roode in het geweer. De Finsche Generaal baron
Mannerheim, kort te voren terugggekeerd uit Rusland, waar hij tijdens den oorlog
in het leger een leidende functie had vervuld, werd door Svinhufvud tot
opperbevelhebber van het ‘witte’ leger berend gevaar op. De soldatesque werd van
Rusland uit krachtig noemd. Met de bijzonderheden van den bloedigen moeizamen
strijd, die volgde, zullen wij onze lezers niet vermoeien. Reeds in April was de
hoofdmacht der rooden mede met hulp van uit Zweden toegesnelde vrijwilligers
gebroken en Tampere (Tammerfors), een belangrijk industrie-centrum, het Finsche
Manchester, genomen. Ongeveer tezelfder tijd was te Hangö een Duitsche
hulpexpeditie geland, met welker steun de Finsche jagers en witte garden het oproer
dempten. In Mei 1918 werd baron Mannerheim onder daverend gejubel te Helsingfors
ontvangen: de strijd was dank zij het eenstemmig optreden van volk en overheid tot
een goed einde gebracht.
De regeling van 's lands staatsinrichting was thans nog slechts een kwestie van
enkele maanden: Finland kreeg den staatsvorm eener republiek. De in Mei 1919 voor
het eerst gekozen Rijksdag benoemde in Juli 1919 tot president der republiek K.J.
Stahlberg, een man, die tijdens de Russische overheersching zich in een jarenlange
loopbaan als abtenaar, hoogleeraar in het administratief recht en lid van de rechterlijke
macht als een bekwaam en overtuigd vaderlander had doen kennen.
De in 1920 tot stand gekomen vrede van Dorpat beëindigde ten slotte den oorlog
met Rusland: de Finsche kwestie was opgelost; de taaie volharding van het Finsche
volk had het eindelijk zijn doel doen bereiken: een onafhankelijk Finland.
Als een voorpost tegen het bolsjewisme, met een volkskarakter en een verleden
die tegen bolsjewistische infectie de beste waarborgen bieden, ligt thans aan Zwedens
oostgrens de jeugdige Finsche republiek, de nationale staat van een volk, dat zich in
een jarenlange dapper volgehouden strijd zijn onafhankelijkheid ten volle waardig
betoonde.
***
De Finsche republiek heeft nog eene historische taak te vervullen, een taak, die
zij aanstonds met kracht heeft aangevat.
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Wij denken hier aan Oost-Karelië. Wie Finlands naar Rusland gekeerde oostgrens
overschrijdt, merkt aanvankelijk geen verschil in taal op: hier wonen de dappere
Oost-Kareliërs, de naaste stamverwanten der Finnen, èn door hun verleden èn door
hun taal en afkomst tot Finland behoorend. Geen wonder dan ook, dat de Finnen
geen onbewogen toeschouwers konden blijven, toen het Sovjet-bewind de eenvoudige
goedhartige bevolking van Oost-Karelië tot wanhoop bracht. Het is bekend, dat de
diplomatieke stappen door Finland in het belang van Oost-Karelië ondernomen, nog
niet tot definitieve resultaten hebben geleid. De Volkenbond houdt zich nog steeds
met de zaak bezig: het feit, dat de Sovjet-regeering zich nu eenmaal niet tot naleving
van bij tractaat gegeven plechtige geloften gebonden acht, is de oorzaak, dat het
Oost-Karelische vraagstuk nog niet tot oplossing kwam.
Arne Sohlman.
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Kronieken
Franse Letterkunde.
Paul-Gustave van Hecke: Poèmes, 1920-1923. Ed. ‘Sélection’, 1924.
ROND de jaren 1910 scheen het zo dat de vlaamse dichter Gust. van Hecke zich
onder de jongeren van het tijdschrift ‘de Boomgaard’ als de meest begaafde zou
onderscheiden. Maar toen reeds, vóór de oorlog, leden die jongeren aan een soort
oorlogsneurose. Zonder iets te presteren ging deze generatie, eerstens voor
Vlaanderen, verloren. Waren de gedichten die Gust. van Hecke in ‘de Boomgaard’
publiceerde geniaal en gingen zij enkel verloren omdat zij, als nederlandse gedichten,
een te klein taalgebied bereikten? Neen, deze overtuiging is wel niet de reden waarom
de heer van Hecke tans franse ‘Poèmes’ dicht. Dat hij tans in 't frans dicht zal hij
door de ambiance motiveren. Juist deze motivering perifraseert de heer van Hecke
en zijn generatie. Zij zijn loom. Zolang een dichter niet is spanning tegenover de
atmosfeer, zolang hij niet is het levend, zich steeds meer koncentrerende verzet,
zolang hij niet al de anderen voor ezels houdt en alleen zijn eigen mening, in een
hardnekkige strijd tegenover zijn eigen menselike neigingen tot eclectisme, ze
disciplinerend, staande houdt, zolang een dichter deze spanning niet verpersoonlikt,
zolang is de ruimte waarin gedichten kunnen ademen, niet geschapen.
Daarmee wil gezegd zijn dat de ruimte die deze ‘Poèmes’ van van Hecke omgeeft,
er een is van kleine verhoudingen. Maar kleine verhoudingen zijn nog niet dekadens;
- met het praten over dekadens wordt ook de heer Opdebeek, die in een epistel de
idealistiese zijde der dekadens van de heer van Hecke belichtte, geen Lautréamont.
Neergang en opgang zijn gelijkwaardige krachten. Het futloze is niet bekentenis tot
dekadens. Van het criterium der dekadens zijn de gedichten van van Hecke niet te
benaderen. Zij staan buiten de bekentenis tot neergang of opgang en daarom zijn ze
ten slotte zonder lyriese energie.
Tussen zijn voorstelling en zijn skepse om zijn voorstelling is het zoeken naar
evenwicht slechts zelden passionant; het wekt niet tot een hoge lyriese vlucht. Maar
het is geestig, af en toe op een lyriese wijze geestig. Om te vergelijken: het biedt veel
détailsverrassingen, zoals wij deze b.v. in een roman van Mac Orlan eveneens vinden;
doch de voorstelling van de samenhang die, in het onderbewustzijn bij deze romancier
zo sterk is, ontbreekt bij van Hecke bijna volkomen. Over de voorstelling van de
dichter van Hecke kan ik derhalve moeilik inlichten: een gevoel van chaos,
onzekerheid of débâcle kan men evenmin als de dominante betrachten. Neen, daartoe
bleef dan toch te veel vette Laethemse aarde aan de schoenen van de heer van Hecke
kleven. Ik
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geloof dat hij zelf om zijn voorstelling zeer erg in moeilikheid is. Van daar dit tasten,
deze loomheid in het afbakenen der voorstellingsfeer, deze hybris.
De uitdrukking wisselt af tussen naturalistiese aantekening en een meer naar
a-prioriese wetten der lyriek geordende beweging. ‘Harmomaar dan toch niet volledig,
tot de tweede; daarin komen enkele zeer maar dan toch niet volledig, tot de twede;
daarin komen enkele zeer zuivere associaties voor, louter op de ritme van het gedicht.
De gemakkelikheid van het vers-librisme wreekt zich in de moeilikheid
voorstellingen lyries aan elkaar te verbinden. Neem b.v. het gedicht ‘Harmonica’;
de dichter vindt er geen ander lyriese weg dan de blote nomenclatuur van verscheidene
harmonica-episoden: haven, kermis, volkswijk. Een opeenvolging is in zulke
voorwaarden nooit suggestief; zij is te veel à l'enfance de l'art en lijkt wel op een
schoolopstel, waarvoor de steller geen andere steun vond dan de ontwikkeling in de
tijd.
De techniek van van Hecke is over het algemeen het ‘vers-libre’; in ‘Fraîcheur de
Paris’ zelfs het losse vers-librisme van Verhaeren. Hier moeten wij even halt maken
ter wille ener algemene precisering. Op ene algemeen-geldige wijze uit te drukken
waarom wij gedichten van Cocteau (Poèmes 1920) niet vers-librisme noemen en
deze gedichten van van Hecke wel is een moeilike, vooralsnog onmogelike taak.
Toch moet het, duidelikheidshalve, worden beproefd. De kriticus van vroeger had
het op punt prosodie vrij gemakkelik. Hij kon zeggen: ‘elf sylben in dit alexandrijn,
pas op, Jantje, dat het niet meer gebeure’. Het vers-librisme daarna had het nog
gemakkeliker. Het zei ongeveer zo: ‘Dicht maar zoals je gebekt bent (A midi - le
sacristain de Loochristi - vide douze verres de bière); as je goed gebekt bent, dan zal
het natuurlik ook wel goed gedicht zijn. Ben je integendeel slecht gebekt, dan helpt
ook geen prosodie. Toe, Janmaat, vooruit, probeer je talent maar’. De schijn na
behoort de moderne dichtkunst tot het vers-librisme. Nochtans valt het te betwijfelen
dat de afstand tussen Verhaeren en Cocteau, ook prosodies, geringer zij dan deze
tussen Verhaeren en Bellay of tussen Bellay en Cocteau. Het standpunt der moderne
poëzie in zake prosodie kan misschien als volgt worden voorgedragen: geen wetten
der prosodie kunnen de wetmatigheid van de lyriese ritme uitdrukken. Nochtans is
er een wetmatigheid. Het is ons niet gegeven de wet van deze wetmatigheid anders
dan bij empiriese benadering te geven; wij kunnen ze niet ‘herausschälen’. (Op
transcendente wijze: God, die achter de koelissen van de wereld staat weet alleen
door welke lichtwerpers het licht en de duisternis op het toneel worden verdeeld).
Wat wij wel kunnen - en dit is gave, ‘la part de Dieu’, een der imponderabilia der
kunst - is de manifestatie van het wetmatige van deze van het onwetmatige
onderscheiden; empirisme na het vooropstellen ener niet-empiristiese hypothese.
(‘Anfangsgründe der Metaphysik ad usum poetarum’, een onuitgegeven werk van
Kant-Immanuel). De jongere dichtkunst verkiest het dus de wetmatigheid tastend te
benaderen dan wel een wet te accepteren
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waarvan zij weet dat zij het vraagstuk onopgelost laat; een wet dus die, waar zij
nochtans de voorstelling wil wekken dat de wetmatigheid door haar wordt uitgedrukt,
niets anders is dan een jammerlik boerebedrog. (Wat natuurlik niet belet dat deze,
die volgens de wet dicht, tevens de zin voor de wetmatigheid kan bezitten, - b.v.
Ronsard, Hooft, Poot (Mingedichten); - alleen: door de identiteit met de wet wordt
geen identiteit met de wetmatigheid bewezen. De jongere dichters nu verwerpen het
te dichten op de wijze van klinkt het niet zo botse het, zoals Verhaeren en opmerkenswaard - de rastaqouères der franse symbolistiese literatuur dit deden.
‘Integendeel, oordelen zij, span u in deze wetmatigheid te vinden waartoe wij,
evenmin als welke ars poetica, u de formule kunnen geven. Ge kunt het vergelijken
met de begrippen recht en gerecht die zich evenmin schitterend dekken. Maar het
vers-librisme is slechts wat daarna komt: het nagerecht’.
Wanneer moderne dichters als Soupault, Aragon, Cocteau het typografies verband
onderbreken, hetzij door aan de regel te gaan, hetzij door wit binnen een lijn, meer
dan naar gewoonte, te plaatsen dan is dit onderrbeken ver verwijderd van het
vers-librisme van Verhaeren met de onderbreking na het rijm. De spanning tussen
de twee gedeelten, gescheiden door het wit, is maatstaf van het scheiden. Deze
spanning is assonans of dissonans, als assonans is zij versterken of verdoven van het
voorafgaande. Deze spanning nu ontbreekt meestedeels bij van Hecke. Ziehier de
tegenstelling.
1. Cocteau:
‘Un dahlia
c'est lourd penché
après la pluie
le téléphone
raccroché
laisse l'aventure détruite.
Ma tête éponge lourde
au bord du corridor.’

2. Van Hecke:
Belle est ma race
Et son passé tenace
Un jour que ciné
S'égarera à opérer
En Flandre
A quels beaux films inviteront..... enz.

Ik geloof dat het werkelik niet oneerbiedig is te zeggen: u hou op, in Godsnaam, op die wijze kan je een tunnel leggen onder het Kanaal’. Zo is het bijna in al deze
gedichten, behalve in de ‘Enfantines’. Zelden is er spanning, zelden staat een regel
tot de voorgaande hetzij een trede hoger, hetzij een trede lager. Gewoonlik blijft de
ritme loom en vlak, b.v.:
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‘De discuter à coups de gueule
Cubisme
Contre
Immédiatisme.’

Naast een slap gevoel voor ritme, treft bij van Hecke een sterkontwikkeld gevoel
voor kadans. (De kadans is de apache der lyriek). Bizonder treffend is de manifestatie
van dit gevoel bij het afsluiten van een gedicht:
‘... Qui est aussi de découvrir l'harmonica
Poussant le lamento de la Tosca
La destinée de Puccini
Ci-gît.’

Voor de ‘Enfantines’ maakte ik reeds een uitzondering. Daarin treft ge: scherpe
situering der voorstelling soms, en dit veel minder op de wijze van vondsten of
quasi-vondsten. (Want de vonst is feitelik nooit gevonden. Met de vondst is het als
met de sneeuwbal die je op zak steekt. Sic transit...) ‘Jean le Peintre’ hou ik voor het
beste gedicht uit deze bundel. Elke zin is gesloten en gaaf, en van zin tot zin is er
een spanning die in dit geval stijgt, met zeer juiste flitsen, b.v. ‘Je tire au sort pour
les couleurs’ en het afsluiten is dieper en rytmies-gracievoller dan in de
‘Miousic’-stukken:
‘Mais le soleil sera vert uniquement
Pour le plaisir de mes yeux.’

Ook is het alleen in deze ‘Enfantines’ dat de dichter van Hecke het niet nodig vond
al de interpretaties die hem door het hoofd gingen bij het denken om een bepaald
thema op te tekenen. Hier treft men uitgedunde gevoeligheid. In de andere gedichten
integendeel is het weer de toestand die op zich-zelve als voldoende lyries wordt
beschouwd:
‘Après les boudoirs en gris-versailles
Redécouvrir la rue canaille
Et y revivre une crapuleuse jeunesse.’

Een toestand is op zich-zelve nooit voldoende lyries. Het blijft bloot noteren.
Over het algemeen: gemakkelikheid is de grote ondeugd van deze dichter... et ce
n'est pas un vice suprême. Ondeugd die in het praktiese leven hoedanigheid mag
worden, doch zulke dubbelzin wreekt zich in het scheppende. Het scheppende leven
is oernaïef. Met dezelfde gemakkelikheid waarmee agioteerders van het ene standpunt
tot het andere overgaan, gaat de heer van Hecke van het ene lyriese taalgebied
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tot het andere over. Doch een taal is geen belgiese frank, zelfs niet een dollar. Haar
pregnans winnen nooit literatuuragioteerders.
A bas le modernisme métèque.
P. v. O.

Geschiedenis.
De zwarte dood.
Dr. K.O. Meinsma. De Zwarte Dood, 1347-1352. - Met drie afbeeldingen
naar miniaturen uit dien tijd. - Zutphen (W.J. Thieme & Cie), 1924.
‘Het aantal jaren na de heilzame vleeschwording van den Zoon Gods was alzoo
geklommen tot 1348, toen in de schoone stad Florence - mooier dan één andere in
Italië - de verderfelijke pest arriveerde, die, hetzij door den invloed der
hemellichamen, hetzij door den rechtmatigen toorn Gods verwekt, wegens hunne
booze daden over de stervelingen werd uitgestort om hen te verbeteren’. (Boccaccio).
Van waar zij kwam wisten de ongelukkige slachtoffers zelf niet al te best. Bij de
belegering der stad Kaffa, in de Krim, door de Mongoolsche en Tataarsche benden
van de Gouden Horde (1344), zou zij in hun leger zijn uitgebroken. Zij kwam dus
uit den Oost. Genueesche schepen brachten ze over naar Constantinopel (1347) en
vandaar ging de tocht door gansch het Westen. Over de kuststreken van de Levant
en de eilanden der Middellandsche zee, kwam de pest nog vóór het einde van het
jaar te Venetië en te Genua aan. 13 Januari 1348 was zij te Ragusa; in het voorjaar
van 1348 te Padua en Verona; begin April te Florence. Reeds had zij, over zee, rond
Kerstmis 1347 Marseille bereikt. Vandaar kroop zij langzaam naar het Noorden en
het Zuid-Westen. Langs het Rhône-dal besprong ze Lyon, einde Augustus werd
Genève aangetast en in de lente van 1349 was gansch Zwitserland besmet. Door de
dalen van Saône en Doubs ging de kwaal meer Noorderwaarts op: ook
Noord-Frankrijk werd er, begin 1349, het slachtoffer van. Langs de Languedoc had
zij reeds in het najaar van 1348 Normandië aangegrepen; en over zee droegen de
schepen haar in den zomer van 1348 naar Engeland. Na het Zuid-Westen was het in
November 1348 de beurt aan Londen. Andere schepen voerden ze mee naar Bergen
in Noorwegen en in de lente van 1350 was ze in Zweden, vanwaar ze oversprong
naar de Zuid-Kust van de Oostzee. Intusschen waren ook de Nederlanden en
Centraal-Europa reeds besmet.
Waar zij voorbijkwam werd het land herschapen in een reusachtig kerkhof. Wie
aangetast werd, was bijna onherroepelijk veroordeeld. Bij de eenen zette ze zich vast
op de longen: hun ademhaling was
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‘verpest’ en na een aanhoudend bloedspuwen stierf de zieke reeds den tweeden dag.
Bij de anderen ontstonden pestbuilen onder beide armen en schenen ze aldus te
verstikken; bij anderen nog ontstonden zij aan den onderbuik, in de lies. Meestal
werden al die symptomen te gelijk waargenomen. In de volksbuurten kwamen de
menschen bij duizenden om; bij de rijken stierven gansche geslachten uit. Meer dan
7.000 huizen werden te Avignon gesloten; van de voorstad bleef zoo goed als niets
over; tusschen 13 Maart en 27 April werden 11.000 slachtoffers aldaar begraven.
In huis en op den openbaren weg, bij dag als bij nacht, stierven de menschen,
onverzorgd, als honden. De buren werden door den stank van het verrottende lijk
verwittigd van den dood van hun buurman: het lijk werd uit het huis gesleept en voor
de deur gelegd waar de dragers het kwamen weghalen. Op lijkbaren, tafels zelfs en
planken werden de lijken weggevoerd en zonder ceremoniën begraven; toen de
kerkhoven vol waren, werden allen te zamen in groote kuilen en grachten geworpen
en met een laagje aarde bedekt.
De menschen waren radeloos. Men wist niet hoe aan de vreeselijke kwaal te
ontkomen. Alle middelen werden beproefd. De eenen zochten het heil in een matig
leven en het vermijden van alle overdaad; opgesloten in een pestvrije en afgelegen
villa, brachten zij den tijd door met muziek en passende vermaken. Anderen gooiden
zich hals over kop in het genot en brachten hun dagen door in braspartijen en plezier.
De kiemen van hart vluchtten zoo ver mogelijk weg van de besmetting; huis en erve,
vrouw en kinderen verlatende, waren zij maar alleen bekommerd om hun eigen
bestaan. De gezonden van geest bleven den gulden middenweg bewandelen als te
voren, want niemand was er zeker van aan de ziekte te zullen ontsnappen.
De geleerden zochten te vergeefs naar de oorzaak van die kwaal. De Parijssche
hoogleeraren meenden de dieperliggende oorzaak er van te vinden in den zeer grooten
samenstand van Mars, Jupiter en Saturnus in het teeken van den Waterman ten jare
1345. Hun wetenschap putte zich uit in het zoeken naar de passende voorbehoed- en
geneesmiddelen. Men moest de plaatsen opzoeken waar de lucht zuiver en helder is,
droog en met geen verdorven dampen vermengd. Wie niet gewend is aan
lichaamsoefeningen moet er in deze droeve tijden niet mee beginnen; wie het gewend
is, moet het zoodanig doen dat de noodzakelijkheid om lucht te happen niet
vermeerderd wordt. Veel baden, bizonder in warm water, wat het lichaam open maakt
en vochtig, is niet aan te raden. Men ete gemakkelijk en lichtverteerbare spijzen: zij
doen goed bloed ontstaan. Bij de minste ongewone beweging in het bloed, ga men
aanstonds over tot aderlatingen. Zoo klonk hun advies. Maar onweerstaanbaar spreidde
de pest zich verder en verder uit.
Ook het volk zocht naar de oorzaak van zijn ellende. En het vond ze! Nog sneller
dan de pest zelf liep de mare gansch Europa door. Uit Toledo was aan alle Joden het
bevel gegeven de bronnen der Christenen te vergiftigen: de moordenaars van den
Heiland hadden dit mid-
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del uitgevonden om hun vijanden uit te roeien. Toen vlamde de volkswoede hoog
op: Gansch Europa door werden de brandstapels aangestoken, de Joden doodgeslagen
of verbrand. De bronnen werden dichtgemetseld en afgesloten opdat niemand er uit
zou drinken of zijn spijzen in hun water koken. Waar de overheid een beschermende
hand over de Joden wilde uitsteken, dwong het volk haar tot hardhandig optreden.
Te Straatsburg moest de oude raad aftreden; de nieuwe besloot in geen honderd jaar
meer Joden aan te nemen, liet alle panden en schuldbrieven, bij de Joden gevonden,
teruggeven en verdeelde hun overige schatten tusschen de gilden. Zoo vonden ook
het eigenbelang, de roof en plunderzucht er baat bij. Rijke Joden die naar den
brandstapel werden geleid, zag men de kleederen van het lijf scheuren, om de
ingenaaide goudstukken te bemachtigen. Maar niet overal bleven de Joden weerloos:
bloedig en hard was soms de wederstand, en waar zij geen uitweg meer zagen hebben
velen - zoo te Worms en te Erfurt - zich in hun huizen opgesloten en deze daarna in
brand gestoken, aldus soms heele kwartieren der stad vernietigend. Ook bij ons - te
Brussel namelijk - werden de Joden doodgeslagen.
Vruchteloos had de paus zich tegen die schreeuwende onrechtvaardigheden verzet.
In twee achtereenvolgende bullen had Clemens VI - op straf van kerkelijken ban verboden de Joden zonder rechterlijk vonnis te dooden, met geweld te doopen of van
hun goederen te berooven. Hij bepleitte te vergeefsch hunne onschuld en het kon
niet helpen dat hij de geestelijkheid bevel gaf ze onder hun bescherming te nemen.
Het volk wilde nu eenmaal de oorzaak zijner ellende gevonden hebben!
Tot de ergste vijanden der Joden behoorden de benden geeselaars die gansch
Europa doorkruisten in hun boetedoening. Over Duitschland, Hongarije, Bohemen
en andere Oostelijke landen, Friesland, Brabant, Henegouwen, Vlaanderen en Picardië
waren ze verspreid. Gillis li Muisis zag ze te Doornik toestroomen uit alle hoeken
der Nederlanden: uit Brugge, Gent, Sluis, Dordrecht, Luik, Damme, Edingen, Namen,
Leuven, Thienen, Nieuwpoort, Eekloo, Kassel, Deinze, Dixmuiden, Bergen,
Oudenaerde, Rijssel, Genappes, Maubeuge, Bailleul, Valenciennes... Met hunne
vaandels voorop trokken zij, onder gelui der klokken, de steden binnen. Twee aan
twee naast elkaar; met hun manteltjes aan en hun hoedjes op met roode kruisen,
trokken zij de steden en dorpen binnen, om zich daar, het bovenlijf naakt en het
onderlijf met een wit doek omgord, ten bloede te geeselen. Hun geeselvaart duurde
33 dagen en half, gebonden aan een strengen regel:
‘Zij moeten hunne schulden betalen en oneerlijk verkregen goed teruggeven. Verlof
vragen voor de geeselvaart van hunne vrouwen. leder moet eerst biechten bij zijn
geestelijke en ook van hem verlof vragen. Van hem moet hij ook het kruis ontvangen.
Wie 't kruis ontvangen hebben, mogen geen aalmoezen meer vragen. Een knecht
moet ook verlof hebben van zijn meester. Elke troep moet vier bestuurders of meesters
hebben. Tegelijk moeten zij de steden binnengaan. Wanneer zij onder elkaar kwestie
of oneenigheid hebben, moeten zij daar-
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over klagen bij hun meester. Zij zullen twee aan twee optrekken. Geen hunner zal
wapenen dragen. Overal zullen zij aalmoezen geven aan de arme scholieren. Zij
mogen niet spreken met vrouwen. Alleen hun meester mag spreken met hun gastvrouw
of hare dochter. Van vrouwen mogen zij niets aannemen. Onder den maaltijd mag
niemand hunner spreken, behalve de oudste. Wanneer zij natuurlijke verrichtingen
te doen hebben, moeten zij de kleeren afleggen, waarop kruisen bevestigd zijn. Tegen
den wil van den waard zullen zij geen herberg binnengaan. Niemand hunner zal bij
den disch aanzitten, zonder verlof van den gastheer. Niemand zal wasch water of
een handdoek anders aannemen dan van den grond... Wanneer iemand hier of daar
ter maaltijd genoodigd wordt, mag hij alleen diengene meenemen, dien zijn meester
goed vindt. Zij mogen geen bedden gebruiken... Hun zieken mogen ze niet achterlaten
in de een of andere stad, waar zij doorkomen, maar moeten zij met zich voeren.
Niemand hunner mag zich geeselen ten doode of tot ziekwordens toe... Aalmoezen
mogen zij niet afwijzen. Geduldig moeten zij beschimping verdragen en bidden, voor
wie hen vervolgen. Op kussens zullen zij niet zitten. De broederschap zal 33 1/2 dag
duren. Overtreders zullen door den meester gestraft worden. Niemand zal het kruis
op eigen gelegenheid aannemen. Op Goeden Vrijdag zullen zij zich driemaal over
dag en eenmaal 's nachts geeselen, zoolang zij leven’.
Maar de welwillendheid, waarmede zij in 't begin overal werden ontvangen, duurde
niet lang. Het meerendeel onder hen was onbeschaafd en weinig ontwikkeld:
zonderling en alles behalve gematigd waren hun uitspraken over monnikken en
geestelijken, sacramenten en andere kerkelijke instellingen. De geestelijkheid trad
scherp tegen hen op, maar alle vermaning werd door hen van de hand gewezen: zij
beweerden onmiddellijk geleerd en gezonden te zijn door den Heer en den geest
Gods. Het kon dan ook niet anders of de paus moest ze veroordeelen: dit gebeurde
bij een bul van 20 October 1349. Ook de wereldlijke overheid keerde zich tegen hen,
zoodat ze langzamerhand verdwenen.
Ook de pest trok stilaan uit het land. Langzamerhand kwamen de rust en de vreugde
weer terug in het zwaar geteisterde Europa, dat, volgens zekere beramingen, wel de
helft zijner bevolking verloor. Weer hernam het leven zijn gewonen gang: ‘terstond
na het eind van de groote sterfte - zoo verhaalt ons een chroniekschrijver - waren zij,
die in 't leven gebleven waren, weer vroolijk, en toen ze met het leger optrokken,
hadden ze pijpers en harpenaars bij zich en zongen en dansten en dreven den spot
met het gedoe der geeselaars:
Wie onze boete willen plegen
Die moeten paard en runders nemen,
De gans en ook het vette zwijn:
Daarmee betalen wij den wijn...’
*

**
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Over dat alles vertelt ons Dr. K.O. Meinsma in dit lijvig boek van 487 blz. Maar
lieve hemel! wat een hutspot. Een inhoudstafel om uit die LXIII kapittels uit te
geraken is niet te vinden. Over de historische feiten heeft schrijver zijn fantasie laten
spelemeien en geeft ons aldus een heele boele zaken die met de pest niet anders te
maken hebben dan wat de schrijver er wel heeft willen over uitvinden. Voor de lezers
van de ‘Zutphensche Courant’, waar deze opstellen eerst in verschenen, kon dat wel
zeer geestig geweest zijn, maar in een boek dat zich voor wetenschappelijk wil
uitgeven kan dat er werkelijk niet door. Zoo zouden wij wel eens graag willen weten
wat in Hoofdstuk VI eigenlijk staat over de pest, tenzij wat, van grond ontblootte,
fantazie. Zoo zal ook alwie maar eenigszins middeleeuwsche chronieken heeft gelezen
niets nieuws leeren in Hoofdstuk XIII, waar het gaat over bijgeloof, evenmin als
iemand het zou aandurven in een ernstig werk een tirade te schrijven van zijn ‘oude
tante’ als bij den aanhef van Kap. XXIII. Men leze eeveneens het begin van Kap.
III. En indien schrijver even zijn historische litteratuur had willen instudeeren, zou
hij in L. Van der Kindere's Le siècle des Artevelde nog heel wat anders gevonden
hebben over den toestand bij de geestelijkheid, als wat hij ons vertelt in Hoofdstukken
LXI en LXII.
Met een ontzettende lichtzinnigheid draaft hij door, waar hij maar de minste sporen
van pest denkt te vinden. Wij hebben aldus in Kap. IV - behalve den laatsten tekst niets gevonden wat met zekerheid in verband met de pest moet worden opgevat. Zoo
mag de interpretatie van het Zutphensche Kondichboek ook werkelijk voor zeer
eigenaardig doorgaan. Een voorbeeld? Nr. 43 schrijft voor ‘Iemand die zwanen schiet,
wilde of tamme, binnen een mijl van de stad Zutphen, die verbeurt twee pond boete’.
Waarop Dr. Meinsma volgend commentaar laat volgen: ‘Er was dus op geschoten!
Er waren er gevallen! Waarom? Niet om ze te eten: want alle vogelsoorten, die in 't
water leven, moest men mijden, volgens de dokters en de professoren van Parijs.
Waarom dan? Omdat de schrik, de vrees, de angst en ontzetting bij ons Zutphensch
voorgeslacht gestegen waren tot het kookpunt en ze, in hun opwinding, de kalmte
en rust van die dieren niet langer konden aanzien’ (blz. 350). Werkelijk zeer
eigenaardig! Men leze ook b.v. met welk een fantazie - zonder het minste bewijs Willem V, graaf van Holland, ter geeselvaart wordt uitgestuurd en welk een uitgelezen
gezelschap hem daarbij wordt meegezonden. Zoo mag ook de uitleg over den
oorsprong der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten wel zeer simplistisch worden
genoemd. Hadde Dr. Meinsma zijn teksten, uit geloofwaardige chronieken en andere,
in plaats van ze opeen te stapelen, gecritiseerd en bij mekaar vergeleken; hadde hij
daartoe de noodige litteratuur laten aanrukken en van dat alles een boekje van een
honderdtal bladzijden gemaakt, dan zouden de lezers van de ‘Zutphensche Courant’
hem misschien wel wat saai en minder geestig gevonden hebben, maar dan zou zijn
studie wellicht een goede bijdrage geworden zijn tot de geschiedenis der zwarte dood.
Over kleinere details zullen wij niet vitten; zijn embryonnaire bibliographie
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zullen wij niet aanvullen, al vonden wij nergens de flinke studie van P. Fredericq.
De secten der geeselaars en dansers in de Nederlanden, tijdens de XIVe eeuw. Brussel,
1897. (Verhandelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Letteren
en Schoone Kunsten. Overdruk); wij zullen het boek laten voor wat het is: een
miskraam. Bij het overlezen ervan denken wij onwillekeurig, aan wat Dr. Meinsma,
blz. 394, zelf schrijft: ‘Er zijn menschen, wier oogen zóó zijn ingericht, dat ze altijd
meer zien, dan er te zien is. Dezulken zijn erg geschikt voor het vak van
romanschrijver; maar van de geschiedenis moesten zij liever afblijven. Want, als
men van de ééne helft van hun boek niet meer weet of 't waarheid of verzinsel is,
dan gaat men onwillekeurig ook twijfelen aan de betrouwbaarheid van de andere’.
Heel juist, maar: Medice...
Waar echter de vraag bij hem opduikt (blz. 487) ‘of het geen tijd wordt, al onze
“vaderlandsche” geschiedschrijvers eens goed na te rekenen. Want, als ze alle tijden
behandeld hebben met dezelfde kennis van zaken, die ze bij deze jaren ten toon
spreiden, dan zal het noodig zijn weer van meet af te beginnen’, waar die vraag bij
hem opduikt, zijn wij na lezing van zijn werk daar ten volle mede eens. Wij zouden
zelfs voorstellen met het boek van Dr. Meinsma te beginnen.
Dr. H.J. Elias.

Bibliographie
Alfried de Geest: Gedichten. (Antwerpen, L.J. Janssens en zonen, 1924.)
Gedichten die door een woordenschat met ‘Almacht, Al-liefde, Al-hoge, waarheid,
licht, plicht, mensdom, eindeloze sferen, eindloos gebied’ als uitblinkers worden
bepaald. In het gedicht ‘Idealen’ zegt de auteur over zich-zelf:
‘Een dichter ben ik, een dichter alleen
een ander ambacht... ik ken er geen
dan droomen, minnen en loven...’

Je zou kunnen menen: ‘een fraaie mijnheer die geen ander ambacht kent dan minnen’,
maar, spijts het er wel staat zwart op wit, moet je het toch niet zo precise nemen.
Trouwens neemt de dichter een hogere vlucht dan bij dit ambacht van minnen het
geval kan zijn, waar hij schrijft:
‘Wij denkers, zijn der toekomst smeden.’
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Deze denker dan ontpopt zich in een ander gedicht tot minnaar van de vrijheid (hoe
graag had ik hier Vrijheid met hoofdletter V gelezen):
‘Daar (in ons land) zwierden én vrijheid én vrede de staf.’

Wanneer zullen de dichters, als mensen van tucht, een vertoog opstellen om de
vrijheid, de gemeenste slet die er is, te doen opsluiten?
P. v. O.

TER-LASNE (Malgrétout): Vingt-deux poèmes belges, précédés de
quelques considérations sur l'avenir de la poésie. (Bruxelles, Somers,
1924.)
Twee-en-twintig gedichten in proza, - de auteur altans meent dat het gedichten zijn
en proza is het zeker - met bovenaan het heroïese motto: ‘nous-mêmes ou périr’. De
auteur van deze twee-en-twintig poemata heet met zijn eerste schuilnaam Ter-Lasne
en met zijn tweede, tussen haakjes dan, Malgrétout, een koppeling die insgeliks het
heroïese uitdrukt. Wij hebben dus blijkbaar met een held of ten minste met een
heldeziel - zulke tref je ook vaker dan helden - te doen. Daarenboven wordt de lezer
door een voetnota verklaard dat hij Ter-Lasne, de eerste schuilnaam van de auteur,
Ter-Lanne moet uitspreken, omdat, aldus de voetnota, Ter-Lasne, als auteursnaam,
terugslaat op Ter-Lasne, een dorp van die naam en dat dit Ter-Lasne Ter-Lanne wordt
uitgesproken; de auteur, een goede Belg, kent blijkbaar zijn franse fonetiek op zijn
duimpje. Buiten de twee-en-twintig poemata biedt de auteur nog een fraaie keus
voetnota's om de lezer te verduideliken wat radio-golvingen zijn, wat ‘smoel’ in het
frans betekent, waar de ‘Monumentbruecke’ is gelegen en dies meer. De heer
Ter-Lasne is een modern dichter. Hij wil van verzen niet meer horen spreken en zal
de verskunst uit haar laatste gebied verdringen. ‘Il ne reste plus au vers que la poésie
proprement dite et ce domaine - ce dernier domaine - doit à mon sens lui être ravi’.
Wie zou de heer Ter-Lasne (Malgrétout) niet toewenschen dat hij in deze poging
moge slagen?
P. v. O.

Aanteekening
Dr. O. DAMBRE, onze medewerker, werd tot laureaat uitgeroepen in den
Universitairen wedstrijd 1921-1924 met zijn verhandeling over Justus de Harduyn
en de daarbij behoorende drie stellingen waarvan belangrijke deelen in ‘Vlaamsche
Arbeid’ werden opgenomen. Onze beste gelukwenschen.
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De Polen en de Wereldoorlog
IN Augustus 1914 stonden weldra achthonderdduizend Polen in de Russische
gelederen, driehonderdduizend in het Duitsche en evenveel in het Oostenrijksche
leger. De volkenmoord werd in de Weichsellanden een broedermoord. Noch aan den
Russischen noch aan den Duitschen kant streden de Polen voor hun eigen zaak.
Rusland en Pruisen waren hun erfvijanden; zij hadden geen middel onbeproefd
gelaten om hun Poolsche onderdanen te denationaliseeren. Alleen in het Oostenrijksch
kroonland Galicië waren de onmisbare voorwaarden aanwezig voor de handhaving
van het Poolsch volkswezen.
Tusschen de oorlogvoerenden kiezen was voor de Polen een neteliger dilemma
dan voor de andere verdrukte volksstammen, aangezien een Oostenrijksche
overwinning ondenkbaar was zonder een Duitsche zegepraal en de Duitsche regeering,
die zelfs niet voornemens was de uitzonderingswetten tegen de Poolsche bevolking
in te trekken, niet anders dan gedwongen de Oostmarken zou opgeven. De hereeniging
van het Poolsch volksgebied onder Russisch gezag anderzijds zou het einde der
Poolsche toekomstdroomen beduiden, want klaarblijkelijk zou Rusland zijn
assimilisatiepolitiek voortzetten.
In Russisch-Polen vond het manifest van Grootvorst Nikolaas geen weerklank
behalve bij de flauwhartigen, die naar een uitvlucht voor hun lijdzaamheid zochten,
bij degenen die uit afschuw voor de Pruisische Oostmarkenpolitiek in de armen van
Rusland waren gedreven, bij de knechten van het Russisch bewind, die uit eigenbelang
het idealisme van hun volk hadden verzaakt, bij hen die hunne Poolsche volksziel
uit gemakzucht met de Russische hadden geruild. De anderen, sociaaldemokraten
en leden der geheime onafhankelijkheidspartij luisterden niet naar de lokstem, welke
Rusland in zijn nood deed hooren. Zij wisten grootvorstelijke en tsaristische
toezeggingen naar waarde te schatten. Een grootere zelfstandigheid dan de
voorgespiegelde had Congres-Polen vóór 1830 gekend. Plechtigere verbintenissen
dan het manifest van 14 Augustus had Nikolaas II, de verkrachter van Finland's
grondwet, met de voeten getreden. Alleen in de kranten, die de Russische oogmerken
dienden en in de officieele toespraken der woordvoerders der Entente was de belofte
van zelfbestuur als gemeend opgevat. Maurice Maeterlinck(1) erkende in 1916, dat
zelfs de bevestiging van het mani-

(1) Pour la Pologne. Lausanne, 1916.
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fest door de regeering en de doema het voor de Russische natie niet verplichtend
maakte. Trouwens het verzet van het ministerie tegen de opheffing der anti-Poolsche
wetten herleidde de toegezegde zelfstandigheid tot minder dan een stukje papier
(Maart 1916). Naar de meening van Dr. N. Rubanin, een vooraanstaanden Russischen
publicist, zouden de Polen ongelijk hebben gehad zich op de belofte der toenmalige
regeering te verlaten. Een vrijzinnig Rusland, dat de onafhankelijkheid van Polen
zou aanvaarden, was in 1914 en later iets onbestaanbaars voor de in het revolutiejaar
1905 zoozeer teleurgestelde Polen.
Toen de tsaar op 28 Juli de mobilisatie gelastte, begaven zich niet alle Poolsche
dienstplichtigen goedschiks naar hun regiment. Zeer weinigen vluchtten echter over
de goedbewaakte grens naar Galicië, dat sedert vijftig jaar door hunne gelukkigere
stamgenooten bestuurd was en waar Jozef Pilsudski, de grondlegger der Poolsche
republiek, sedert jaren den tijd afwachtte, dat hij gewapenderhand zijn landgenooten
zou helpen bevrijden.
Zooals Kosciusko en Mickiewicz is Pilsudski in Midden-Litauen geboren, - te
Zulow in 1866. Wegens zijn deelneming aan studentenrelletjes werd hij van de
Kharkovsche universiteit weggejaagd. Hij keerde dan naar Wilno terug en sloot zich
bij de Poolsche revolutionaire jeugdorganisatie aan. In 1887 verzette hij zich tegen
de deelneming van zijn groep aan een beraamden aanslag op het leven van Alexander
III; hij was te schrander om niet te beseffen, dat al was de strijd tegen de Russische
verdrukking een zedelijke plicht voor de Polen, een verandering van den Russischen
staatsvorm voor hen van weinig belang zou wezen. Hij werd niettemin tot vijf jaar
verbanning naar Oost-Siberië veroordeeld, toen de samenzweerders werden vervolgd.
Pilsukski kwam in 1892 terug en was een der stichters der Poolsche socialistische
partij, welke o.m. de onafhankelijkheid van het land nastreefde. Van 1894 tot 1900
was hij opsteller en drukker van het geheim blad der partij Robotnik (de Arbeider),
waarmee hij zelf rondleurde. In 1900 werd de drukkerij ontdekt en Pilsudski in het
berucht paviljoen X van het Warschausche kasteel opgesloten en vervolgens naar
Petersburg vervoerd, waar hij uit het ziekenhuis vluchtte zooals voorheen Peter
Kropotkin. Tijdens den oorlog in Mandsjoerije trachtte hij van uit Japan muiterijen
in het Russisch leger aan te stoken. De Russische omwenteling van 1905 riep hem
naar Polen, waar hij vrijwilligers vereenigde, die in kleine groepen de Russen
aanvielen en bij gelegenheid de goevernementsgelden in beslag namen. Na de
beteugeling van den opstand, begaf Pilsudski zich naar Krakau, waar hij de
schuttersvereeniging (Zwiazek strzelecki) oprichtte, om soldaten te vormen voor den
strijd tegen Rusland. In 1910 werd zij door de Oostenrijksche regeering goedgekeurd
en wettelijk verklaard. Onder Pilsudski's leiding werd de jeugd voor den oorlog
voorbereid en werden scholen voor officieren en
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onder-officieren ingericht. In 1912-13 stond hij met zijn mannen klaar om over de
grens te trekken. Na den Balkanoorlog verzwakte de organisatie onder de aanvallen
der tegenstanders van den oorlog tegen het Tsarenrijk.
Volgens Pilsudski was de strijd tegen Rusland het eerste bedrijf van het drama
waarvan het laatste tooneel de uitroeping der onafhankelijkheid zou wezen! Eerst
moesten de Russen uit Warschau verdreven worden. De afrekening met Pruisen zou
later komen.
Op 6 Augustus 1914 overschreed de latere voorzitter der Poolsche republiek met
zijn schutters de grens. De Zwiazek Strzelecki, door hem als de kern van het
toekomstig Poolsch leger beschouwd, werd door de legeroverheid gedwongen in de
legioenen op te gaan. Op 16 Augustus werd hij tot hun bevelhebber aangesteld en
op denzelfden dag legde hij den grondslag voor de oprichting eener geheime militaire
organisatie, Polska Organizacya Wojskowa (P.O.W.) in Congres-Polen, die niet
verzuimde het Russische leger in den rug te schieten en allerlei inlichtingen aan den
vijand verstrekte.
Het activisme, dat gebruik maakt van de aanwezigheid van den vreemden bezetter
om voor het volk de nationale rechten te verkrijgen, welke het door de eigen
staatsregeering worden onthouden, heeft zich vooreerst in Congres-Polen
veropenbaard. Het heeft daar een staatsvijandelijken, militairen vorm aangenomen,
dat in Vlaanderen onbekend is gebleven. De hulp aan de vijandelijke legers, ofschoon
niet het einddoel van Pilsudski en de zijnen, was aanvankelijk een noodwendigheid,
die gevaarlijk voor de wezenlijke oogmerken kon worden en het feitelijk zou
geworden zijn, indien de bevelhebber zich niet schrap had gezet tegen de pogingen
van de Duitsche en Oostenrijksche overheid om na de Russische nederlagen in het
Weichselgebied een groot Poolsch leger op de been te brengen, dat onder Duitsche
leiding op het Westelijk front aan de krijgsverrichtingen zou deelnemen.
Zooals zeer vele Tsjechen voor de Habsburgers, hebben honderdduizenden Polen in
de Russische gelederen voor den tsaar dapper gevochten. Inzonderheid in oorlogstijd
is het zeer moeielijk zich aan de legertucht te onttrekken en slechts op zeer sterke,
zuivere of geestdriftige karakters oefent de staatsmacht geen overwegenden invloed
uit bijaldien wederspannigheid vroeg of laat kan gestraft worden. Bovendien is onder
alle verdrukte volken de openbare meening verdeeld, vooral wanneer de kans op
goed slagen van het verzet gering is. Men begrijpt gemakkelijk dat in Galicië, waar
de Polen het heerenvolk waren, de meesten de overwinning der Donaumonarchie
wenschten en voor de vereeniging van Congres-Polen met Galicië onder de
Habsburgsche kroon iets voelden. Een hunner leiders, Graaf
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Bilinski(2), O.H. minister van geldwezen, was niet zoo veel minder dan Graaf Berthold
aansprakelijk voor de oorlogsverklaring aan Servië.
Ofschoon men in Congres-Polen van de proclamatie van Grootvorst Nikolaas geen
ingrijpende hervormingen verwachtte(3), uitten de meeste doemaleden hun
dankbaarheid, misschien om niet zooals de zes Russische sociaaldemokraten naar
Siberië verbannen te worden. De twee afgevaardigden, die buiten het bereik der
Russische politie waren, verklaarden zich daarentegen voor een zelfstandig Polen
onder een Habsburgschen koning. De radikalen, m.a.w. de Poolsche
onafhankelijkheidspartij en de Poolsche socialistische partij, bleven hun verleden
getrouw en waren niet te vinden voor de geringste betuiging van aanhankelijkheid
aan den tsaar.
Bij hun binnenrukken in de guberniën Kielce, Radom en Piotrków vonden
Pilsudski's legioenen de bevolking in haar sympathieën verdeeld. De bedenkingen
en weifelingen, die belichaamd zijn in het besluit door 28 vooraanstaande Polen op
28 Augustus te Warschau genomen, waren in alle gewesten van Russisch-Polen en
in het buitenland bekend gemaakt. De leden der nationaal demokratische partij, welke
naar het woord van Belarius(4) nationaal noch demokratisch was en waarvan de leider
Roman Dmowski uit haat tegen Duitschland tot Rusland neigde, keurden Pilsudski's
kloekzinnig optreden af. Het herstel der staatseenheid onder Russisch gezag woog
bij realisten en nationaaldemokraten op tegen het herstel der onafhankelijkheid,
voorloopig zonder Pruisisch-Polen.
Onthullingen van Kerenski in den Manchester Guardian (Febr. 1920) bevestigen,
dat de Poolsche club der Oostenrijksche rijksraadsleden blijk van een beter inzicht
in de mogelijkheden gaf, toen zij op 16 Augustus 1914 alle Polen aanzette de wapenen
tegen Rusland te richten. Volgens den gewezen Russischen minister hadden Engeland
en Frankrijk Polen onvoorwaardelijk aan den tsaar overgeleverd. Op de
vredesconferentie zou het Poolsch vraagstuk, als een binnenlandsche Russische
aangelegenheid, niet besproken worden. Het Nationale Komiteit van Krakau, uit
leden der Poolsche club en leiders der onafhankelijkheidspartij samengesteld, sprak
de meening van alle Polen uit, wanneer het verklaarde, dat het Poolsch vraagstuk
internationaal was. De eendracht onder de leden was echter van korten duur, dewijl
een sterke groep te zeer in het Oostenrijksche vaar-

(2) Bilinski werd later minister van finantiën der Poolsche republiek.
(3) J. Lebreton, La Résurrection de la Pologne. Paris, 1920, spreekt van den diepen indruk door
de proclamatie teweeggebracht, doch hij was te zeer door het bondgenootschap met Rusland
ingetoomd, om vrij te kunnen schrijven.
(4) Das polnische Problem. Zürich, 1915.
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water stuurde. Het centrum, de nationaaldemokraten en de Oost-Galicische
behoudende partij traden uit het komiteit. Na de ontbinding van het Oostelijk Poolsch
legioen, dat den eed van trouw aan keizer Frans-Jozef had geweigerd, aangezien de
vrijheid van Polen er niet in was vermeld, leidde het komiteit een kommerlijk bestaan.
In Pruisisch-Polen bleef tijdens den oorlog den toestand onveranderd. Alle vrije
uitingen van den volkswil werden als te voren onderdrukt. De Polen hadden er alle
rechten, behalve het recht om bewust Pool te zijn, wat den Gnesener aartsbisschop
Likowski niet afhield een Russisch vijandigen zendbrief te schrijven, waarin hij de
Polen aanwakkerde voor het Duitsche Rijk te vechten. A. Gorski(5) zegt van de
Duitsche regeering, dat zij blijk van goede smaak gaf door den Polen de vrijheid niet
te beloven, welke zij besloten was te weigeren. Zij koesterde overigens geen illusies
over de geheime wenschen van haar Poolschsprekende onderdanen.
De in Amerika gevestigde Polen verklaarden zich aanstonds tegen Duitschland
en voor de Entente, doordat hunne leiders hoofdzakelijk uit Pruisisch-Polen afkomstig
waren en derhalve Duitschland voor hen de ergste vijand was.
Poolsche sympathieën waren in Frankrijk immer theoretisch gebleven. De groote
dichter Mickiewicz walgde van die Fransche burgers, welke voor de verdrukte
volkeren niets anders over hadden dan holle woorden en die voor de gekroonde
despoten den rug bogen. Om door de Russische regeering erkend te worden zond
Louis-Philippe den tsaar afschriften van zijn briefwisseling met de Poolsche
vluchtelingen en verried op ploertige wijze de geheimen der Poolsche omwenteling(6).
Namelijk sedert 1870 was Rusland voor scherpzinnige Franschen de begeerde
bondgenoot in den revanche-oorlog, die niet lang zou uitblijven. La République
française, het blad van Gambetta en van de radikale partij, schreef in 1871, dat de
Polen niets van Frankrijk moesten verwachten, zoolang Rusland hun onafhankelijkheid
niet herstelde. De drang naar zelfbestuur mocht bij de Polen niet aangewakkerd
worden. Polen had zijn rol uitgespeeld, het moest zich in zijn lot schikken en den
huidigen toestand aanvaarden(7). Cynisch is Prof. Louis Leger's voorrede voor de
vertaling van het boek van L. Niederle over het Slavisch ras: De Polen mochten niet
aangemoedigd worden, aangezien de Russen talrijker zijn en derhalve machtiger en
nuttiger in den strijd tegen Duitschland(8).
Het was voor de Franschen, die zoo vreemd tegen de belan-

(5)
(6)
(7)
(8)

La Pologne et la Guerre. Paris, 1922.
Polonus, Poland and Europe. Londen (1916?).
A. Gorski, t.a.p. blz. 73-75.
L. Niederle, La Race Slave. Paris, 1911.
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gen van andere volken opzien, wanneer deze met de hunne niet strooken, haast
onbegrijpelijk, dat de Polen hoogere verwachtingen koesterden, dan het door
Grootvorst Nikolaas toegezegd zelfbestuur. Iets meer mocht Polen niet verlangen.
Deschanel beschouwde de proclamatie van 14 Augustus als de charta van het bevrijd
Polen. Coudurier de Chassaigne schreef in de Fortnightly Review, Aug. 1916, dat
het onrechtvaardig zou wezen Polen iets minder dan home rule te verleenen en
krankzinnig het iets meer te geven. Zóó was de algemeene meening in Frankrijk naar
het getuigenis van G. Bondel in Polonia, dat bevestigd werd door Henri Morin, Louis
Leger, P. Boyer, A. Chuquet (Russia, una salus), Maurice Muret (la Pologne aux
Russes, malgré leurs erreurs passagères et leurs échecs non moins passagers) e.a.
Slechts enkele zwakke stemmen, die van Seignobos, Compère-Morel, Yves Guyot,
deden zich voor de onafhankelijkheid hooren. Nadat Rusland machteloos ineengezakt
was en de bolsjevisten met Duitschland den vrede hadden gesloten kwam de
zwenking, aangezien Frankrijk voortaan bij een sterk en zelfstandig Polen belang
had.
Evenmin als in Frankrijk wantrouwde de openbare meening in Engeland de
Russische belofte. Noch van Lord Grey noch van Bonar Law vernamen de Polen
opbeurende verklaringen. Iets verder waren in 1863 Lord Russel en Lord Palmerston
gegaan, doch Engeland liet de Poolsche opstandelingen ten slotte in den steek. Volgens
Lord Napier, Britsch gezant te Petersburg, bleef Groot-Brittannië toen werkeloos
omdat een onafhankelijk Polen, als Roomsch-katholieke mogendheid, in geval van
oorlog vermoedelijk Frankrijk zou bijspringen. Moet het hier worden herhaald, dat
zelfzucht de eenige drijfveer der hooge politiek der groote mogendheden is? Het zijn
de kleine, die niet zelfzuchtig mogen zijn. In een nijdig artikel in La Victoire van G.
Hervé ging de beroemde romanschrijver H.G. Wells hevig te werk tegen de kleine
natiën, die onafhankelijk willen blijven of worden en voornamelijk tegen de Polen,
wien hij hun nationale zelfzucht verweet. ‘Trouwens, aldus Wells, beschouwt de
Engelschman die nationaliteitsideeën als een groot lastpost en de groote bewegingen
der nationaliteit als tamelijk idioot en onzinnig’ (October 1916). Dit brengt ons ver
van de ideologie van den oorlog, waarin de onafhankelijkheid der kleine volken een
hoofdrol speelde. Zoomin naar het inzicht der Engelschen als der Franschen mocht
Polen weer onafhankelijk worden. Lord Salisbury had vroeger reeds gezegd: An
absolutely independent Poland is a mere chimera. There is no power that can set it
up. I. Ellis Barker in Peace und the Polish question is niet minder beslist: ‘Alleen
de “excentrics” kunnen de volledige onafhankelijkheid van Polen wenschen. Het
zou gevaarlijk en krankzinnig wezen het volkomen onafhankelijk te maken’.
Italië, dat den tsaar niet naar de oogen moest zien, snoerde
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in zijn parlement noch elders den mond der voorstanders van Polen's herstel toe,
wanneer zij o.a. op 8 December 1915 den wensch uitten, dat Polen hereenigd en
bevrijd zou worden. De Italianen schreven niet zooals Coudurier de Chassaigne, dat
Polen door de gebreken van het volkskarakter weer zou ondergaan en dat zijn
ondergang dan voor Europa gevaarlijk zou zijn, integendeel zij roemden zijn verleden
en moedigden zijn streven naar vrijheid aan, wat in het Westen bijna als een verraad
aangerekend werd.
Ontnuchterend voor wie in de Russische belofte geloofden was het geheim
rondschrijven van den minister van binnenlandsche zaken Makhlakov na de groote
overwinning in Galicië (December 1914). Het toegezegd zelfbestuur zou in het
Weichselland niet worden ingevoerd, maar slechts in de veroverde gewesten. De
russificatie moest voortgezet, al zij het dan op minder brutale wijze. Acht dagen na
de inneming van Przemysl (30 Maart 1915), werd de Russische stedelijke status aan
het ‘koninkrijk Polen’ - tot dusver het Weichselgebied geheeten - verleend, eenigszins
geminimaliseerd om het Russisch element te bevoordeelen. In acht steden mocht het
Poolsch in het bestuur niet toegelaten worden en het land van Chelm werd definitief
van Congres-Polen afgerukt om volkomen te worden verrust. In het veroverd Galicisch
gebied trof de landvoogd Graaf Bobrinski de kraste anti-Poolsche en
anti-Oekrajiensche maatregelen en zijn medegebrachte popen oefenden een sterken
druk op de Uniaten (Grieksch-katholieken) uit om ze tot de orthodoxie te doen
overgaan. Goremykin, het hoofd van het ministerie, verklaarde na de nederlaag in
Juni 1915, dat Polen geen zelfbestuur zou krijgen indien zijn eenheid niet kon hersteld
worden. De vrijzinnigen (kadetten) kwamen niet tusschenbeide en lieten de Polen
aan de tsaristische dwingelandij over. De standpunten der Russische en Poolsche
leden der toenmaals ingestelde commissie voor Poolsche aangelegenheden stonden
zoo ver van elkaar, dat zij spoedig uiteenging, na niets meer te zijn geweest dan
uiterlijk vertoon om op het buitenland indruk te maken.
Wien dan de schuld, dat vele klaarziende Polen, tijdelijk hun hoop op den intocht
der centralen in Warschau hadden gesteld en luider los van Rusland dan los van
Pruisen riepen? J. Daszynski, een vooraanstaande sociaaldemokraat, vertelde in Juli
1915 te Stockholm aan een medewerker van Socialdemokraten, dat het lot van de
Polen in Pruisen vrij dragelijk zou wezen, wanneer de regeering van het verduitschen
afzag en de uitzonderingswetten introk. In Pruisisch-Polen waren geen analphabeten
en de welstand van de massa stond daar hooger dan in Russisch-Polen en in Galicië.
Voorloopig afstand maken van Posen en Pommerellië om van Oostenrijk en
Russisch-Polen een onafhankelijken staat te vormen, met het Duitsche Rijk en de
Do-
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naumonarchie verbonden, was volgens Daszynski een goede oplossing om het
Russisch gevaar voor Midden-Europa af te weren.
W.R. Gizbert-Studnicki(9) beschouwde de hereeniging der drie deelen van het land
als iets onbereikbaars, maar deed, vooraleer Rusland verslagen was, het vaandel van
het Poolsch imperialisme reeds over de guberniën Kovno, Vilna, Grodno, Minsk,
Podolië, Volhynië en een deel van Koerland (toegang tot de Oostzee) wapperen.
Deze gewesten met Congres-Polen en Galicië vereenigd zouden een derden staat in
de Habsburgsche monarchie zijn.
In een uitgave van het Poolsch nationale komiteit begroette Moritz Straszewski(10)
het Habsburgsche huis als de erfgenaam der Jagiellonen en gaf eveneens Silezië,
Oost- en West-Pruisen op, als zijnde te zeer verduitscht en ekonomisch te zeer met
Duitschland verbonden, om van het Rijk afgescheurd te worden. Hij maakte zich
ook warm voor de zoogezegde Oostenrijksche oplossing van het Poolsch vraagstuk.
In Zwitserland deden zich in 1915 onder de uitgewekenen stemmen hooren voor
die oplossing en de aanleuning van het derwijze hereenigd Polen aan de
middenmachten. Het optreden van Graaf Bobrinski tegen de R.K. Kerk en zijn
dwingelandij(11), alsook de dubbelzinnige houding der Britsche en Fransche regeeringen
wonnen daar niet weinig aanhangers voor het activisme, dat den steun der centralen
aanvaardde. Buiten het bereik der Entente-overheden liet geen Pool zich afschepen
met de belofte van zelfbestuur. Te Bern en te Lausanne waren persagentschappen
gevestigd, het eerste (Agence polonaise de presse) meer anti-Russisch, het tweede
(Agence polonaise centrale) vooral anti-Duitsch, welke het buitenland over de
Poolsche toestanden en verlangens inlichtten. Het blad, dat te Lausanne uitkwam,
heette L'Aigle blanc. Onder het voorzitterschap van Henryk Sienkiewicz ontstond te
Vevey een algemeen hulpkomiteit voor de slachtoffers van den oorlog. Het haalde
zich hatelijkheden van J. de Bonnefon in L'Intransigeant, omdat het zijn
werkzaamheid niet tot Russisch-Polen beperkte, maar ook geld naar Posen en Krakau
zond. Te Freiburg bevond zich de redactie der breedopgezette Publications
encyclopédiques sur la Pologne en te Lausanne arbeidde onder de leiding van Jan
Kucharzewski het komiteit La Pologne et la Guerre.
Als uiting van een vergelijk tusschen de verschillende groepen is de verklaring
der in Zwitserland verblijvende Polen op de

(9) Die Polenfrage in ihrer nationalen Bedeutung. Wien (1915).
(10) Die polnische Frage. Wien, 1915.
(11) Rien ne m'a peiné plus profondément que les scènes d'oppression tyranniques auxquelles j'ai
assisté en Pologne russe et en Galicie dix mois après la proclamation du grand-duc Nicolas.
Ed. Privat, La Tribune de Genève, 28 Mei 1916.
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tweede Conferentie der Nationaliteiten te Lausanne (1916) tamelijk kleurloos. De
strijdvoerende staten worden er niet in vermeld. De vier groepen staan op het
standpunt van het zelfbeschikkingsrecht en nemen stelling tegen de onvrijwillige
inlijving van vreemde volken bij den Poolschen staat. Zij is onderteekend o.a. door
Jan Kucharzewski, die in 1917 hoofd van het activistisch ministerie werd.
Beslist anti-Russisch was de toespraak van het doemalid M. Lempicki op dezelfde
bijeenkomst. Hij beschouwde het Poolsche en het Russische volk als twee
onverzoenlijke staatkundige, maatschappelijke, kultureele en godsdienstige antithesen.
Lempicki en zijn medegedelegeerde Waclaw Sieroszewski zijn de twee Polen, die
den oproep van de Liga der vreemde volken van Rusland aan President Wilson
teekenden (9 Mei 1916).
Het voornaamste tijdschrift der Polen in Zwitserland, Le Moniteur polonais
(1916-1918) was zooals het betaamde tegelijk anti-Duitsch en anti-Russisch. Men
vindt in het derde nummer (15 Februari 1917) een felle bestrijding van het standpunt
der bondgenooten in hun antwoord aan Wilson en een afstraffing van Georges Lorand,
die als livreidrager van den tsaar den Polen hun streven naar onafhankelijkheid had
verweten. Volgens den Belgischen radikalen volksvertegenwoordiger moesten de
Polen met dank de autonomie aanvaarden, welke hun door Rusland was beloofd. De
noodzakelijkheid der overwinning onderdrukte in de Entente-landen elk objectief
oordeel over billijke eischen, zooals het vanzelfsprekend verlangen naar
zelfstandigheid. De houding der Russische overheid en der liberalen kwam zoo
weinig overeen met de proclamatie van Grootvorst Nikolaas, dat de openbare meening
noch in het binnen- noch in het buitenland misleid kon worden door de knechten van
het tsarisme(12).
In Congres-Polen had het Poolsch nationaal komiteit, ondanks zijn loyaliteit, nog
niets bereikt toen de Russen het land ontruimden. Zijn voornemen om legioenen met
Poolsch beveltaal te vormen, die op het Duitsch - niet op het Oostenrijksch - front
zouden vechten, werd in de kiem gesmoord, doordat de Russische machthebbers het
woord legioen verboden. Vóór de vlucht uit Warschau werden duizenden
intellectueelen van hun vrijheid beroofd. Het lag in het plan van den staf een woestijn
van het Weichselgebied te maken. Kozakken deden gebouwen, schuren en hofsteden
in de lucht springen en staken de voorraden in brand. Het opruimen der fabrieken
was in die omstandigheden een ontzaglijke schade voor de Poolsche nijverheid,
aangezien de meeste machienen niet meer weggevoerd konden worden, doch moesten
stuk geslagen. Door de haast waarmede de

(12) Ed. Privat, La Pologne attend. Quelques articles pour rompre le silence. Genève, 1916.
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troepen wegtrokken was de vernieling noch stelselmatig noch volledig. Anderhalf
millioen menschen(13) werden uit hun woonsteden verdreven. Duizenden en duizenden
kwamen op de eindelooze wegen om. Men kan aannemen, zegt Gorski(14), dat uit
strategische noodzaak een beperkte streek met puin wordt bedekt, maar heel het
doorgetroken land verwoesten, alle leeftocht vernielen, al wie het leger volgt tot den
bedelstaf brengen, degenen die in de bosschen schuilen tot den hongerdood doemen,
dat was een wederverschijning van het Mongoolsch stelsel in zijn bloote naaktheid.
De overheid behandelde de vluchtelingen bijna als vijanden en het landbouwministerie
was van plan hen neer te zetten in de onherbergzaamste streken van het Oeralgebied,
Siberië en Turkestan. Het Poolsch burger-komiteit was ondanks zijn bedrijvigheid
niet bij machte alle nooden te lenigen en vond geen doeltreffenden steun bij de
Russische ambtenaars. Duizenden Polen werden anderzijds gered door de Russische
hulporganisatie die van particulieren uitging. Het Poolsch komiteit slaagde er later
in een betere huisvesting aan meer dan honderdduizend landgenooten in Oost-Rusland
te verschaffen; het opende 220 lagere en eenige middelbare scholen.
In de spanne tijds tusschen de vlucht der Russen en den intocht van het Duitsch
leger (5 Aug. 1915) had het burgerkomiteit van Warschau autonome rechtbanken en
plaatselijke bestuurslichamen aangesteld, die weldra door Duitsche werden vervangen,
waarin Pruisische Polen zitting namen.
De aard van het bondgenootschap der Middenrijken bracht mede dat Congres-Polen
in twee bezettingszonen werd verdeeld en twee goeverneuren-generaal, één in
Warschau en één in Lublin. kreeg. De Duitschers behielden het Noorden en het
Westen met Warschau, Lodz en Czenstochowa. Zij die zoo luide hadden geroepen,
dat zij vrijheid en onafhankelijkheid brachten, konden niet minder doen dan het
gebruik van het Poolsch als bestuurstaal in de autonome instellingen toe te laten. Zij
bewilligden de herinrichting van de ‘Macierz szkolna’, de schoolvereeniging, welke
in 1905 voor het Poolsch onderwijs had gezorgd en die in 1906 door de Russen, in
spijt van de grondwet, was opgeheven.
Gorski erkent, dat de Duitschers zich anders gedroegen dan de Russen. Zij
bestudeerden het land, zonden vakgeleerden en deskundigen en stelden in alles belang.
Zij verzamelden allerlei gegevens en maakten ontwerpen om de rivieren bevaarbaar
te maken; zij bouwden bruggen, legden steenwegen aan en voerden hygienische
werken uit. Zij poogden natuurlijk een nieuw afzet-

(13) Te Lausanne sprak Lempicki van twee millioen Poolsche vluchtelingen en een bericht van
het Russisch blad Rietsj van 2.267.724, doch in dit laatste cijfer zijn waarschijnlijk alle
vluchtelingen begrepen (Febr. 1916).
(14) T.a.p. blz. 106.
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gebied voor hun nijverheid te veroveren door de vestiging van handelskantoren. Niets
bleef hun vreemd en Gorski geeft toe, dat hun verordeningen ondanks de
verduitschende strekking redelijk waren. Want deze strekking was er stellig. Namelijk
Lodz beschouwden zij als een stad, die voor het Duitschdom kon gewonnen worden
en zij voerden daar het Duitsch in de rechtspraak, ondanks het verzet der advocaten,
die ontslag namen. Voorts, de Jeddisch-sprekende Joden aanzagen zij voor Duitschers
en zij eischten, dat in de Joodsche scholen het Duitsch de onderwijstaal zou wezen.
Zij gedoogden slechts in eenige dezer scholen het gebruik van het Poolsch. De
bezettende overheid verleende anderzijds den steden een bestuurlijke autonomie,
welke de Russen hun hadden onthouden en zij richtte te Warschau in de plaats van
de Russische een Poolsche universiteit en een technische hoogeschool op.
De verpoolsching der universiteit was voorbereid door het burger-komiteit, dat
Prof. Mikulowski-Pomorski met de organisatie van het hooger onderwijs had gelast.
Dr. med. J. Brudzinski werd aangesteld als voorzitter der commissie voor de inrichting
der universiteit en door de bezetting als rector der hoogeschool, welke generaal von
Beseler, de veroveraar van Antwerpen, in den herfst plechtig opende. Zij telde
aanvankelijk 1104 studenten, 37 professoren en 14 assistenten en had slechts drie
faculteiten. De leerkrachten werden grootendeels ter plaatse aangeworven: eenige
kwamen uit Duitschland. Na Mei 1869 klonk het Poolsch voor de eerste maal in de
aula; de leergierige jeugd zou voortaan tot de hoogste akademische graden in de
moedertaal ongeleid worden, zonder Krakau of Lemberg te moeten bezoeken en
zonder in de professoren vaak ongeschikten en steeds vijanden van hun volk aan te
treffen. Gelukkiger dan de Vlamingen behielden de Polen na den aftocht der
Duitschers hun hoogeschool, doordat de wettelijke - Russische - regeering niet
terugkeerde en aangezien de Polen zonder de tusschenkomst van andere staatsgenooten
over de inrichting van hun hooger en lager onderwijs mochten beslissen. De tsaar
zou met dezelfde hardvochtigheid en kortzichtigheid van geen amnestie hebben
willen weten en zijn rechters zouden, zooals de Belgische, de hoogleeraars zoo niet
ter dood veroordeeld, dan toch met dwangarbeid hebben gestraft of ontslagen zonder
meer.
De Donaumonarchie deed nog iets om de Polen te winnen. Sedert 21 Januari 1916
had zij duizenden Russisch-Poolsche krijgsgevangenen naar hun woonsteden laten
terugkeeren.
Eenige dagen vóór de afkondiging van het koninkrijk Polen door beide keizers
ging een Poolsche delegatie naar Berlijn en Weenen om den rijkskanselier
Bethmann-Hollweg en den Oostenrijksch-Hongaarschen minister van buitenlandsche
zaken Baron Burián de nationale wenschen harer landgenooten mede te deelen. Prof.
Brudzinski, het hoofd der delegatie, zegde dat
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het de onverzettelijke wil van het Poolsche volk was de wederoprichting van zijn
onafhankelijken staat te bekomen en tevens dat Polen de trouwe bondgenoot zou
wezen der mogendheden, die deze taak op zich zouden nemen.
De uitroeping der zelfstandigheid had op 5 November 1916 te Warschau door den
Duitschen en te Lublin door den Oostenrijkschen goeverneur-generaal plaats. De
stemming der burgerij noemt Dr. M. van Blankenstein in de N.R. Ct. ‘ongeveer
tevreden’. Aleer zij ‘in geestdrift geraakte’ wilde zij eerst zien ‘hoe de gebeurtenissen
van den oorlog liepen’. In Warschau waren ‘de tienduizenden studenten en jonge
lieden de dragers van de eigenlijke geestdrift’.
Volgens Gorski - geen vriend der Duitschers - was de proclamatie der keizers een
groote stap vooruit in den ontwikkelingsgang van het Poolsch vraagstuk en zij stelde
eenigszins degenen gerust die vreesden, dat Polen terug onder den Russischen druk
zou vallen na de onafwendbare nederlaag der Middenrijken. Zij maakte de oprichting
van nationale instellingen en van een volksleger mogelijk. De bevolking was
anderzijds teleurgesteld, omdat de zoo hinderlijke indeeling in twee bezette gebieden
behouden bleef, omdat er geen spraak was van de Oostelijke grens en voornamelijk
omdat de Poolsche eenheid zoo weinig werd hersteld, dat zelfs Galicië buiten het
koninkrijk bleef. De toekenning van volledig zelfbestuur aan het kroonland Galicië,
die bedoeld was als een tegemoetkoming, werd afgekeurd als zijnde het bewijs voor
de mislukking van het plan der Oostenrijksch-Poolsche rijksraadsleden. Dezen hadden
als minimum-eisch de vereeniging van Galicië met Congres-Polen gesteld. Het besluit
van den Duitschen landvoogd (12 Nov. 1916), dat het gubernium Suwalki bij de
verkiezingen voor den landdag (sejm) en den raad van state uitschakelde, ergerde de
Polen, die geheel het Litausch taalgebied als Poolsch beschouwden.
Tegen de herleiding van den Poolschen staat binnen zulke enge grenzen
protesteerden de Poolsche doemaleden, de in Zwitserland en de Entente-landen
verblijvende Polen, alsook zij die in Amerika waren gevestigd, o.w. de
wereldberoemde pianist Paderewski.
Andere stemmen lieten zich ook hooren. Graaf Rostworowski, hoogleeraar te
Krakau, afkomstig uit Russisch-Polen en te dien tijde in Zwitserland, publiceerde in
den Berner Bund een open brief aan zijne ‘Russische vrienden’, waarin hij van hen
afscheid nam met weinig vriendschappelijke woorden. Het was zijn meening, dat de
proclamatie der keizers de geboorte van een nieuw Polen inluidde. ‘Thans zullen
wij, aldus Rostworowski, in de gelegenheid zijn de ziel onzer natie, die door de
gevangenschap van zoovele jaren troosteloos wegkwijnde, de gezondheid terug te
geven; nu het geraamte van een Poolschen staat gevormd is, zullen onze instructies
voor het grondvesten

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

53
en het instandhouden van dien staat opnieuw levenskracht krijgen. Wij zullen ons
weder vrije staatsburgers gevoelen en ons lot van paria tijdens de Russische
overheersching zal voortaan slechts een verren droom lijken, hoezeer het nog zoo
kort geleden een treurige werkelijkheid was’.
In Congres-Polen stonden twee groote politieke richtingen tegenover elkaar, de
activistische en de passivistische. Tot de laatste wordt de neutralistische gerekend.
De club der partijen omvatte de vroegere realisten aangevoerd door den geestelijke
Chelmicki, de nationaaldemokraten, wier leider Roman Dmowski uitlandig was, de
vooruitstrevenden, de Christendemokraten en nog twee kleinere groepen. Vóór den
oorlog waren vooral de twee eerste verzoeningsgezind tegenover Rusland. Niettemin
maakte het protest van in Lausanne en Parijs vertoevende Polen tegen de proclamatie
van 5 November een troosteloozen indruk op Chelmicki. Hij vertelde aan den
Zwitserschen publicist E. Privat, hoe gevaarlijk het voor de nationale zaak zou wezen,
in geval Rusland hunne stemmen met die van de natie gelijk stelde. In het land zelf
wilde geen mensch nog hooren van autonomie. Onafhankelijkheid was de algemeene
eisch en derhalve was de proclamatie een historische oorkonde van groote beteekenis.
Tegenover het standpunt der tsaristische regeering en harer bondgenooten stond het
vastberaden streven der natie naar zelfstandigheid. De uitlatingen van Chelmicki
kenschetsen het verschil tusschen Vlaamsche en Poolsche passivisten.
Onvoorwaardelijk onderwerping aan de staatsmacht was bij dezen onvereenigbaar
met hun sterk nationaal gevoel.
De behoudsgezinde vleugel der passivisten, de nationaaldemokraten waren evenals
de realisten bereid met de activisten te werken aan den opbouw van het nieuw
koninkrijk. Om het land tegen een mogelijken terugkeer der Russen te verdedigen
waren beide partijen van meening, dat een Poolsch leger moest ingericht worden,
doch zij wilden niet, zooals de activisten, het dadelijk naast Duitschers en
Oostenrijkers tegen de Russen laten oprukken.
De activistische richting was vertegenwoordigd door de linksche partijen. Onder
den invloed van Pilsudski stond de legerkwestie op het voorplan. Volgens de
socialisten moest zonder talmen een leger van 80.00 tot 100.000 man op de been
gebracht worden.
Begin 1917 waren de activisten te Warschau de meerderheid geworden, de provintie
aarzelde nog, maar het antwoord der Entente op de zelfstandigheidsverklaring van
Polen had een zwaren slag aan passivisten en neutralisten toegebracht. Een vriend
van Dmowksi vertelde aan Privat, dat niemand aan de Russische beloften nog geloofde
en dat de activistische propaganda spoedig heel het land voor zich zou winnen. ‘In
alle par-
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tijen, schreef de Zwitsersche publicist in de Tribune de Genève, zijn de sympathieën
voor Frankrijk en Engeland groot, maar aan deze wil men de vrijheid van het land
niet opofferen’.
Generaal von Beseler en Feldzeugmeister Kuk openden op 14 Januari 1917 den
voorloopigen Raad van State, welke na de afkondiging der zelfstandigheid door de
radikalen en socialisten was ingesteld. Deze Raad werkte gelijk de Raad van
Vlaanderen mede aan den opbouw van den staat op nationalen grondslag en was de
verbindingsschakel tusschen de bevolking en de bezettende macht. Den activisten,
die in den Raad zitting namen, werd verweten, dat zij handlangers van de Duitschers
waren; zij werden door een deel der bevolking en bijzonder door de in de
Entente-landen verblijvende landgenooten als verraders gehoond, doch Gorski twijfelt
niet of de geschiedenis hen zal vrijspreken, aangezien zij de Poolsche zaak hebben
gediend en hun oogmerken zuiver waren. Ondanks de gruwelen te Kalisz - het
Poolsche Leuven - in 1914 door de Duitsche soldaten bedreven, niettegenstaande
haar stoffelijk lijden en haar zedelijke marteling onder de bezetting kon, naar het
oordeel van den Poolschen schrijver die geen activist was, de Poolsche natie niet
weigeren deel te nemen aan het bestuur van het land, dat door den vijand uit het
Russisch staatsverband was gerukt. Trouwens Polen had van de Middenrijken
verkregen wat een overwinnend Rusland nooit zou hebben toegestaan: de
onafhankelijkheid. De tsaristische belofte van een Poolsche universiteit zou
waarschijnlijk zoo min werkelijk zijn geworden dan hier de koninklijke van een
Vlaamsche. Bovendien hadden de Duitschers het Poolsch als onderwijstaal hersteld,
het gemeentelijk zelfbestuur ingevoerd, het recht om vereenigingen te stichten erkend
en verkeerswegen aangelegd. De Franschman Lebreton, een oprechte Poolschgezinde,
verontschuldigt de activisten aangezien de houding der Entente dubbelzinnig en
weinig bemoedigend was, zoolang de tsaar regeerde.
De meeste neutralisten deden een stap vooruit en werkten met den Raad van State
mede en, zoodra Pilsudski er zitting in had genomen, verklaarde de geheime
legerorganisatie (P.O.W.), dat zij haar krachten en haar bloed ter beschikking van
den Raad stelde.
Dr. G. Schamelhout.
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Er Jaagt een Mens.
HEER - Heer - Heer De aarde is vol wandelaars
die niet weten vanwaar ze zijn gekomen
en niet weten waarheen ze gaan.
Eén van hen - hij was bij uitzondering wijs zei me dat de aarde niets meer was
dan een drupje slijk wentelend in de ruimte.
Toen de zon ten onder was
met haar licht dat ons belet het heelal te bekijken
en het klare nacht werd
- de wolken dreven over een ander stuk van de aarde ontdekte ik dat de wijze wandelaar gelijk had.
Dat was vreemd
want alles wat ik daarvóór gezien had
en gevoeld had
en geleerd had
en gedacht had
verdween.
En 'k werd een afgrond: steile, steile, hoge wanden
met wat stofjes om die leegte mee te vullen.
Heer - het is gevaarlik wijze mensen op z'n weg te ontmoeten.
Nu dwaal ik Heer in de diepte
van de wijde diepten die Gij geschapen hebt,
alleen en bang
en zoek het einde der oneindigheid
waarachter Gij verscholen zit - Gij de Ongekende Heer - ik ben maar een aardling
die op ingeboren bevel de aarde verlaten heeft.
Zult Ge hem uw hand reiken
of uw stem laten gaan door het heelal
Heer - Er jaagt een mens dolend door de ruimte.
Wil hem helpen.
Amaat Burssens.
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Exempel naar oude Trant.
DAAR was eens een abt op bezoek bij de oudere prior van een vreemd klooster.
Natuurlik werd er 's middags, te zijner eer, lang en goed getafeld en een wijntje
opgehaald, waar, volgens eensluidend oordeel, een glimlach van zaligheid door
hemelde...
Om beurte prezen de beide abten de vroomheid, de vlijt, de matigheid van de hun
onderhorige broeders.
Na 't eten brak het gezelschap óp. Daar 't oogsttijd was, spoedden de broeders zich
heen. De prior stelde zijn gast vóór samen op te wandelen. Korpulent in de geverfde
wol van hun pij, schreden de gelaafde abten de tuin door. De akkers lagen glooiend
rondom de hofmuur. De broeders waren er, te midden van het laaiende koren, aan
de arbeid, stilzwijgend, druk. Het staal van een zeis kletterde op een wetsteen. De
jongste abt keek een zielig wolksken achterna; de anedre blikte om zich heen. Plots
greep de prior zijn gast bij de wijde mouw.
- Kijk ginder!
Waar de gebonden schoven het gemaaide stuk koren afbakenden, traden drie jonge,
schone vrouwen, schel en triomfantelik, uit het blauw van de hemel. Ene, zij die vóór
de twee anderen uitstapte, was verrukkelik jong en schoon. Een samaar van teer
blauwe kleur omsloot hare leden, en haar gelaat straalde onder de aangesteven kap.
Wat mocht dát beduiden: broeders, vrome, heilige broeders in gezelschap van
jonge, bekoorlike vrouwen? O schande! Versteld gaapten de abten dat onstichtelike
spektakel aan. Bevreesd bij de gedachte aan demoniese verborgenheden van vrouwelik
overleg, beschaamd over de voortvarendheid, de nadrukkelikheid waarmee ze gewag
hadden gemaakt van de geloofsstandvastigheid der broeders, teleurgesteld in het
diepste van hun overtuiging, stonden ze daar, de beide zieleherders en het dacht hen,
dat de grond hen zou begeven onder de voeten. Ze waren sprakeloos van aandoening.
De schaamte gloeide hen op 't gelaat...
Hoe vrolik schenen die vrouwen niet? Schertsend mengden ze zich onder de
broeders.
Aandachtiger toekijkend echter, zagen de abten, dat de schone, jonge, in hare
blauwe samaar als gedrapeerde vrouw, een groot wit doek in de hand hield, en gevolgd
door de twee andere maagden, van broeder tot broeder ging, en dezen 't zweet van
het aangezicht wiste.
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De jonge abt kwam het eerst tot bezinning.
- Vader, zei hij tot de grijze prior, die vrouwen...
De echo van zijn woorden galmde op de lippen van zijn gezel ná, dof:
- ... die vrouwen!
- Het zijn heilige vrouwen. Kom, treden we hen te gemoet!
Ze gingen. Naarmate ze naderden, werd het hen benauwder om 't hart, nam hun
verwondering toe. Want nu eerst bleek ten volle, hoe zacht en rein van oogopslag,
hoe edel van aanblik, hoe kuis, hoe verheven in hun bewegen die vrouwen waren,
en inzonderheid die éne...
De grijze prior zonk op de knieën.
- Maria, moeder Gods, bad de jonge abt die nu ook knielde...
Want beiden hadden in die kleurige, majestatiese groep, de boven alle vrouwen
gebenedijde maagden herkend, zooals die afgebeeld waren op een groot schilderij,
in het klooster, boven het altaar: de Heilige Maria en hare twee zusteren, Elizabeth
en Katharina...
Een zoete stem sprak de zegen uit. Wanneer de abten het hoofd weer dorsten op
te richten, verblindde de glorie van zon en koren hun wenende ogen...
Fritz Francken.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

58

Kronieken
Nederlandsche letterkunde.
De windzijde van het Vlaams ekspressionism.
HET rozigste blad van Vlaanderen had bij monde (juister: bij penne) van zijn alzijdige
D-opsteller reeds een diagnose van het expressionism als tijdverschijnsel in
Vlaanderen uitgebracht. Het gezondheidsbulletijn dat aan de straat werd uitgehangen
luidde: Duitse griep!
Wij zijn van oordeel dat deze literaire medicus geen precies onderscheid maakt
tussen onze polsslag en de tiktak van het ouderwets zakuurwerk dat hij in dezen had
uitgetrokken, maar deze geluiden zo verwart, dat er inderdaad wel niet van Duitse
griep, maar stellig van acute koorts mag worden gewaagd.
Het wijslt inderdaad op een pientere dozis doorzicht de Vlaamse expressionisten
(puisqu'il faut les appeler par leur nom) lijnrecht te verbinden met overrrijnse
toonaangevers. Trouwens het bleef bij een blote bewering zonder bewijsmateriaal.
Want dit dient gezegd: ofschoon de handigheid van de D-opsteller hem niet
onverdiend van lieverlede de spreekwoordelike faam van politieke slangenmens
bezorgt, bleef hij met zijn incursie op het domein der letteren, bij gebrek aan staving
van zijn krities vernuft zeer verlegen. Willy de Hous, de politieke vogelschrik van
de Vlaamse minimalisten, wil zijn slagerspraktijken overbrengen op het veld der
fraaie letteren. Maar of hij een subtiele kenner is laat zich betwijfelen, nu hij distels
voor madeliefjes neemt.
Een aplomb die klakkeloos er op losstormt om luk of raak iemand af te maken is
alleszins lofwaardig voor zijn voortvarendheid, maar blijft erg groen. Zo zeggen wij
natuurlik niet duldzaam: amen, waar de Hous apodikties een gelijklijn aanlegt, tussen
Duits en Vlaams expressionism, dit met een gebaar van: Basta, want ik zeg het,
zonder daarbij een vertrekpunt te situeren.
Ik weet dat de literaire bagage van de Hous te sjofel is, opdat zijn uitspraak op
gezag moge aanspraak maken. Want dit is het kenmerk van kritici van zijn slach: er
ligt een logiese lijn in hun onverstand. Zo aarzelt de Hous niet het expressionism als
uitmodies te veroordelen, maar dan is zulks veeleer omdat hij er enkel een mode in
onderkent. Waaruit de konkluzie dat de Hous gewoonlik zeer onbewust feilen
aanklaagt die op zijn eigen kerfstok voorkomen. Wij hadden de gelegenheid stapvoets
en van zeer dichtbij de ontwikkelingsgeschiedenis van zijn prestaties te volgen, waar
deze als inzet bijdragen in het studententijdschrift ‘Jonge Tijd’ (jaargang 1915-1916)
begrijpen en als bekroning het vaderschap op den Scheldefeuilleton: ‘Een koninklike
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liefde’, inept en zouteloos produkt in macaroni-stijl, dat Vlaanderen als kulturele
teerspijs wordt voorgeschoteld, met het grove doel vijf lezers te vissen. Waar voor
zulke praktijk niet wordt teruggeschrikt, kan het niet anders dan de voorgenomen
‘Schelde-serie’ diskrediteren. Het ligt er, o heer, toch zo vingerdik op dat al deze
elukubraties en dit geliefhebber aan Vlaanderens kulturele ontvoogding geen ander
oogmerk inhouden dan de oplaag van de krant te verhogen om de winkel te doen
draaien. Maar hoe veil is het niet daarbij als idealisties raddraaier op te treden! De
voorwaarden waaraan wordt ingetekend zijn, kommercieel gesproken dan nog zo
ongelijk gesteld, dat zij de intekenaar tot een kapitaalbelegging aanzetten, in ruil
waarvan de uitgeverij zelfs de onogelikste humbug mag tegenpresteren zonder dat
daarop beroep bestaat. Dies blijft de keurraad anoniem. Met dezes bevoegdheid zal
het wel zo'n vaart niet lopen, want zozeer is de Hous wel geamerikaniseerd, dat hij,
indien er werkelik markante persoonlikheden tot die keurraad werden aanzocht,
daarover almachtig de trom zou roeren.
Wij zijn met enorm veel goede wil beslagen, en onze opperste wens is eenmaal
een onderneming te helpen grondvesten die de Vlaamse jongeren een afzetgebied
en publikatiemogelikheid verleent, maar de stichtelike precedenten van de
Schelde-uitgaven zijn er niet naar, om ons aan te zetten, ons al te zeer op de litteraire
toetsstenen van de naamloze keurraad te verlaten. (Lees: ‘de Bokkenrijders’ en ‘Dat
verdoemde geld’).
In de mond van de Hous klinkt het verwijt bizonder vreemd, dat het Vlaams
expressionism een puur plagiaat is op Duitse contemporaine letterkunde. Hij zou
beter helemaal niet van afschrijverij gewagen want deze kon hem zelf wel worden
aangevreven, ditmaal met het bewijsmateriaal ernaast, dat hij zo achteloos vergeet.
Ik denk me daarbij terug naar het tijdsgevricht 1915-1917 dat voor onze generatie
een kweekbodem van talenten in volle gisting is geweest. De Hous zwaaide toen de
plak in het reeds genoemd studentenorgaan ‘Jonge Tijd’ en zijn veelvormige
persoonlikheid ging er schuil onder een massa deknamen. Zo opent ‘Jonge Tijd’ zijn
jaargang 1915 met een stuk ‘Irialda’ door M. Van Huyze, dat een bedenkelik geval
van letterkleptomanie uitmaakt als men het vroeger verschenen ‘Elooi in 't Woud’
door Hugo van Walden ernaast legt. Dit is geen onthulling, enkel een pikante
bizonderheid om de geesteshouding te kenschetsen van een kritikus die mondvollen
woordenkramerij uitbazelt over de onzelfstandigheid van de huidige Zuidnederlandse
letterkunde. Wil de Hous zichzelf niet tot een bespotting maken, dat hij dan tekst
aan tekst onze z.g. literaire zakkenrollerij bewijst. Het vonnis over de voorhoede van
dit geslacht was trouwens vliegensvlug geveld; om u te dienen voilà: Wies Moens
wou heel de mensheid ineens omarmen (in hoeveel maal moet de humanitaire
zoethoutfabrikant van St. Gillis deze beweging dan wel uitvoeren om bij de Hous
‘persona grata’ te worden?) Paul van Ostayen was een belofte, maar hij is tans
onwerkzaam. (Troost u van Ostayen. G. Gezelle heeft dertien jaar lang gezwegen).
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Eindelik Victor J. Ja die is te kortademig om de ‘hoge ut’ te zingen. (Heer de Hous
wil mij verklaren: wat is de ‘hoge ut’?)
De lezer zal merken dat deze kritiek er zich met betrekkelik platte gemeenplaatsen
vanaf maakt, om ons een beentje te lichten. Wie verstoppertje speelt achter zulke
transparante nonsens, doet het stellig om onvindbaar te blijven. Vraag in dezen naar
geen maatstaf, geen methode. Het blijft beweenlik bekrompen en boordevol kwade
trouw, de potsierlike misgrepen natuurlik niet te vergeten. Want kijk: het
schiftingswerk van deze kritici gebeurt zo zorgeloos, dat zij sereen en met volle
plichtsbetrachting kaf voor koren aan de man brengen. Een staaltjen. De nieuwlichters
worden koud gemaakt): van Ostayen, Moens en tutti quanti, dat zijn gewone ganeffen,
maar Seuphor mijnheren (voor het nageslacht: Seuphor, ex-kwekeling van maëstro
de Mont) ziedaar een waardig vertegenwoordiger van het dadaïsm. Immers Burssens
kreeg van de Hous op zijn brood wijl hij Seuphor bral, larie en apekool noemde. Zo
is de redenering van de kritiek: iemand die bij de Mont de muze mocht aanschouwen,
kan verwaaien naar alle winden, hem werden toch de onvergankelike grondbeginselen
van de letterconste ingeprent. En daar beleef je het schouwspel: de kritiek zou
vasthoudisties zijn? Hier toont ze zich ‘plus catholique que le Pape’, en zij belijdt
de stelling: de man die het verste staat is de sterkste.
Het is jammer dat Seuphor zijn poëtiese kraambedden zo vlug achter elkaar
doormaakt, anders zou de kritiek in dit geval misschien even naar het vaderschap
zoeken. Laat ons hopen met goed gevolg. Welk is het kenmerk van ‘Vrijheid en
Geus’ en ‘Parijs in Trombe’? Impressionisties kortschrift. Daarbij narratief in
uitbeelding en zintuigelik inplaats vizioenair. Dichtkunst was altoos een voertuig om
de indrukken van den schepper naar buiten te keren. Als daaraan evenwel een
ordeningsfaktor ontbreekt (die daarom niet met de Rede en haar schakeling oorzaak
en gevolg moet saamvallen) dan ontaardt dichtkunst in een stijlloze mengelmoes,
een soldenhuis van beelden. Zo Seuphor. De kurve van zijn poëties ervaren slingert
tussen zigzags allerhande, dan als het zijn kon een rank ekwilibrism op de gerokken
zenuwen van het sensitieve.
Hij heeft daarbij de boze engel van het bizarre feestelik bij hem ingehaald, inplaats
van zijn komst te bezweren, en zo zijn pomperijen te ontgaan. Het opzet in zijn
spontaneïteit leidt trouwens heel de verswending naar dit éne richtsnoer: kokasserie,
karpelsprongen. Men leest zijn werk met de spijtige zekerheid over een mislukte
truc. Hulde aan de alchimist die zijn ingredienten zo vermengt dat men hem voor
een goudmaker verslijt, maar wee de gochelaar die vergat een valse bodem in zijn
hoge hoed te steken. Hem vergaat het falikant.
Seuphors ‘Kindeken Jezus’ heet Bébé Cadum. Het grootstadsbeweeg wordt door
hem heel aan het oppervlak ervaren. Dichtkunst is hem de afdruk van een vermogen
dat de omwereld zuiver reseptief waarneemt, en er zich niet met motoriese kracht in
beweegt. Dichtkunst ontstaat niet als de Leidse fles wordt bevoorraad, wel bij haar
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ontlading, niet als de wirrelwarrel van kaleidoscopiese indrukken zich in de
gezichtskegel afwentelt, wel waar een vizioenaire achtergrond doorbreekt. De boekjes
van Berckelaers bevatten het ruwerts dat nog tot kleinood is aan te slijpen. Maar niet
het inzamelen van dit materiaal kan functioneel dichtkunst worden, wel de slijperij.
Wij gruwen van het gild der literaire voddenrapers.
Juist de verwerpelike schakkering van Dada vindt in Berckelaers een suppoost.
Men kent de vleugels Picabia en Tzara. Deze laatste is Seuphor een meester. De
werkmethode van het huis is niet aanbevelenswaard alhoewel simplisties.
Krantknipsels in een urn en dan tombola met blindemannetjes net als voor de trekking
der Verwoeste Gewesten. De uitgekomen tekst is het toverwoord der Poëzie.
Tegenover dit procédé staat het werkelike Dada-vers dat openspat met de waaiering
van een kerstnachtsurprise uit haar ontplooide huls of het paasei dat men breekt op
zijn hart vol heerlikheden.
Op de Pier van Marseille werd Seuphor beetgenomen bij het Engels passespel met
valse stenen. Zijn werk is een bewijs dat zijn virtuositeit in het spel er niets is op
vooruitgegaan.
Het is een waarheid dat Dada uit de wirwar der sensaties kulmineert naar het
bovenwerkelike. Maar Seuphor kan ons niet bekoren als trapezist in het luchtledige.
Kortzichtigen ontwaren hier wellicht slechts een schakkering waar het grondverschil
integendeel zo diep werd gegraven. En het is geen bewijs van scherp doorzicht als
door de D-opsteller van de ‘Schelde’ deze fumist werd onder de arm genomen terwijl
hij de staf breekt over anderen die onmiskenbare raskunst hebben gepresteerd. Daarom
staat deze D-opsteller aan de windzijde van het Vlaams expressionism, stand die
zeer noodlottig verkeren kan als een tornada opsteekt rond kulturele pluimgewichten.
Victor J. Brunclair.

Fransche letterkunde.
Rimbaud's sonnet van de kleuren der klinkers.
RIMBAUD'S sonnet over de kleuren der klinkers is een teeken van tegenspraak in
de kritiek der moderne poëzie. Het speelt voor het tijdperk der Symbolisten dezelfde
rol als de onvergeetbare en onvermijdelijke scharlaken vest van Théophile Gautier
in de geschiedenis der Fransche Romantiek: het is gegroeid tot een symbool van alle
bekende en verholen buitensporigheden in het werk en in het leven der moderne
dichters. Of, beter, het speelt verschillende rollen. Het was en het is een mop voor
jonge journalisten die juist ‘de literatuur binnentreden’; het was een openbaring en
een evangelie voor
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jonge dichters die juist hun eerste Symphonie in Zilver-grijs en Appelgroen
neerpenden; voor verontwaardigde kritikussen is het een ander schrikwekkend
voorbeeld van de Decadentie der ‘moderne’ kunst; voor den psycholoog is het een
dokument over de associatie van kleur en klank, over het hooren der kleuren of het
zien der klanken. Niettegenstaande het wel door eenieder van buiten gekend is, druk
ik het hier opnieuw af:
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles,
Je dirai, quelque jour, vos naissances latentes,
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombillent autour des puanteurs cruelles,
Golfe d'ombre; E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles;
I, pourpre, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes;
U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux;
O, suprême Clairon plein de strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges,
- O, l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux!

Deze Variatie op de esthetische waarde van het alphabet heeft van tijd tot tijd een
kritikus doen oprijzen in lyrische en trillende verontwaardiging. Rimbaud wordt
beschuldigd van aan een zenuwziekte te lijden, van de grensperken der kunsten te
overschrijden en muziek en woord en schilderkunst te mengelen, van heele generaties
dichters te hebben betooverd en tot Decadentie te hebben gebracht!
Het sonnet verdient echter evenmin deze overdreven eer, dan al deze aanvallen.
Rimbaud schreef het niet als een nieuw evangelie, als een nieuwe esthetiek, maar
eenvoudig als de notatie van een vluchtige en voorbijgaande impressie. E. Delahaye
(Rimbaud, 1905, blz. 80, Noot I), een der vrienden van Rimbaud die hem best gekend
hebben, getuigt: ‘Est-il nécessaire d'ajouter que Rimbaud n'a jamais eu la moindre
prétention d'ériger cette sensation en système littéraire? Bien simplement il disait lui qui fut le simple par excellence. - J'ai cru voir, parfois j'ai cru sentir de cette façon,
et je le dis, je le raconte, parce que je trouve cela aussi intéressant qu'autre chose’.
Rimbaud overdreef hier tot het paradoxale het wel erkende feit dat zekere klanken
een vage en onzekere aanvoeling van kleur veroorzaken, ofwel dat zekere kleuren
een vage sensatie van muziek kunnen verwekken. We spreken elken dag van ‘een
schreeuwende kleur’, ‘een doffe toon’, enz., zonder dat we daarom naar een
zenuwspecialist verwezen worden.
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Verlaine heeft verklaard dat het sonnet van Rimbaud ‘était un peu fumiste’. Gustave
Kahn noemt het ‘een vermakelijke paradox, die nadruk legt op een der mogelijke
overeenstemmingen der dingen’. En Rimbaud zelf, in plaats van het te proclameeren
als een definitieve theorie, spot met zijn eigen gedicht korten tijd na het geschreven
te hebben: ‘Geschiedenis van een mijner zottigheden... Ik vond de kleur der klinkers
uit! A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert... Ik beeldde mij in een poëtisch Woord
te vinden dat, vroeger of later, aan elken zin zou spreken...’ (Une Saison en Enfer).
En hij voegt er bij: ‘Alle rechten van vertaling wilde ik voorbehouden...’ Het sonnet
der klinkers was voor Rimbaud niets meer dan een half-ernstig phantaseeren, waarin
hij geloofde als dichter alléén en zoolang als de prikkeling der zinnen duurde. In elk
geval, indien hij in zijn sonnet geloofde, duurde zijn geloof niet lang. Er is geen
bewijs dat hij het tot grondslag van een nieuwe esthetiek wilde maken. Het bleef een
persoonlijke notatie van de persoonlijke ondervinding van een oogenblik.
Ten andere, het is voldoende het sonnet eens aandachtig te lezen of te herlezen
om te zien dat de theorie van de kleuren der klinkers zelfs daar niet toegepast is. Hij
suggereert de kleuren niet door klanken maar door de opeenhooping van gekleurde
voorwerpen, zonder zich te bekommeren met den klank van het woord. Neem, bij
voorbeeld, den klank E:
E, candeur des vapeurs et des tentes
Lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles;

De klinker E komt hier maar een enkele maal voor, in het woord glaciers(1). De
suggestie van blanke kleuren werd niet verkregen door de orchestratie van den klinker
E, maar op een heel traditioneele wijze, door een serie van witte en schitterende
voorwerpen achter elkaar voor de verbeelding gebracht: misten en tenten, de lansen
der fiere ijsbergen, witte koningen, trillende bloemschermen. Hij volgde hier geen
andere methode dan die van Sainte-Beuve in zijn Rayons Jaunes.
Het heele gedicht is op dezelfde manier geconstrueerd. De verzen over den klinker
U bevatten maar een enkele U klank, terwijl, integendeel, den klank I er meer dan
twaalf maal in voorkomt:
U, cycles, vibrements divins de mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux.....

Sommige der ‘volgelingen’ van Rimbaud hebben later getracht van een systematisch
verband te vinden tusschen den klank der klinkers en een zekere kleur, b.v. René
Ghil in zijn Traité du Verbe, maar dat beteekent geenszins dat Rimbaud zulke
‘princiepen’ in eere

(1) De woorden fiers en ombelles worden niet met een E klank, maar met een E klank
uitgesproken.
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hield; dat beteekent niets meer en niets anders dan dat René Ghil op een dwaalspoor
was, en met hem een aantal dichters in alle landen die, meer of min oprecht,
kleur-visioenen in woorden vonden.
Wat is de oorsprong van het beruchte sonnet van Rimbaud? De associatie tusschen
klank en kleur, waarop het rust, is een wel bekend en veel bestudeerd onderwerp:
Het gaat onder den naam van Synesthesia. Rimbaud was misschien gezegend met
deze gift (of gebrek, als ge wilt), maar het is ook mogelijk dat het hem ingegeven
werd door zijn lezingen.
Het verband tusschen kleur en klank werd al beschreven in de Musurgia
Universalis, sive ars magna consoni et dissoni, van 1650, door den Duitschen Jesuiet,
Athanasius Kircher (1602-80). ‘Indien men, luisterend naar een fijn concert, de lucht
zien kon, omroerd door al de trillingen der stemmen en der instrumenten, dan zou
men verbaasd zijn ze gevuld te vinden met de scherpste en de meest harmonieuse
kleuren’, zegde hij. Newton in zijn Optics studeerde het phenomeen en met de groote
faam die hij verwierf werden ook deze denkbeelden gemeengoed der 18de eeuw.
Voltaire, die heelemaal niet mystisch, symbolistisch of decadent of sentimenteel
aangelegd was, neemt de gedachte over in zijn Eléments de la Philosophie de Newton
en heeft er niets dan lof voor over. Pater Castel, een zeer origineele geest, bracht in
de Mercure de France van 1725 zijn uitvinding der kleur-piano ter kennis van het
publiek. Dit Clavecin des Couleurs of Clavecin Oculaire was zoo gebouwd dat
wanneer men een zekere noot aanraakte, een zekere kleur op een witten wand
geworpen werd, door een licht dat door gekleurde glazen scheen. Bij het spelen van
een menuet bijvoorbeeld, zag men op den muur een mengeling van snel-wisselende
kleuren, die in tonaliteit met de noten van het menuet overeenstemden. ‘Groen, zegde
Pater Castel, stemt overeen met RE en zal zonder twijfel doen voelen dat deze noot
RE natuurlijk is en herderlijk, landelijk, vroolijk. Rood, dat met SOL overeenstemt
zal hun het gedacht geven van een krijgszuchtige noot, bloedig, vreeselijk en angstig.
Blauw, dat met DO overeenkomt, zal den indruk geven van een edele noot, hemelsch,
majestueus en goddelijk, enz. (Esprit, Saillies et Singularités du P. Castel, 1763).
‘Dooven zullen op deze wijze de muziek der oogen kunnen hooren, en zij die oogen
en ooren hebben zullen beide soorten muziek des te beter genieten’.
En, niet tevreden met deze uitvinding zette hij zich aanstonds te werk om een
Clavecin des Odeurs op te bouwen: telkenmale dat men een noot speelde werd
automatisch een doos met reukwerk geopend, zoo dat een vlaag van geuren zich
mengde met het weven der toonen, terwijl kleuren op de muren speelden die tezamen
den indruk der muziek versterken zouden. Hij dacht eraan, in werkelijkheid ‘een
concert van wierookgeuren’ te geven. Een ander zijner uitvindingen bestond in het
zoogenaamde muziekale wandpapier, waarop de festoenen, de teekeningen, de
patronen en de kleuren, denzelfden indruk moesten geven als muziek en dans.
Parenthese, niet zonder belang: Rimbaud en de Symbolisten heb-
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ben dus in 't geheel niets uitgevonden op het gebied van synesthesia, van het verband
tusschen kleur en klank. Zij zijn niet Decadent omdat zij van deze vage en onzekere
impressies hebben gesproken, want lang voor hen waren en de theorie en de praktijk
dezer overeenstemmingen veel verder doorgevoerd dan zij er ooit aan gedacht hebben
van ze uit te werken. De filozoof Locke, die wel niemand van decadentie zal
beschuldigen, gewaagt van een blinde die het geschetter van een trompet als
scherp-rood aanvoelde. Newton en Voltaire hadden een systeem van kleur en klank
verhoudingen dat van Pater Castel's systeem afweek: MI was purper; FA was blauw;
SOL was groen; LA was geel; SI was oranje; DO was rood; RE was violet.
Na hen liggen de voorbeelden van synesthesia in literatuur maar voor te grijpen:
we vinden karakteristieke passages in de werken van Darwin, de vader (Loves of the
Plants), in Tieck, in Hoffmann, in Poe, in Goethe, in de Musset, de Nerval, en veel
andere. Baudelaire's sonnet, Concordances is wel bekend; Sainte Beuve schreef zijn
Rayons Jaunes, enz. Wat opmerkenswaardig is in al deze voorbeelden, te talrijk om
hier aangehaald te worden, is dat het verband tusschen kleur en klank uitsluitend
subjectief en individueel is, dat bijna geen enkel der schrijvers die erover spraken t'
akkoord gaat welken klank overeenstemt met een zekere kleur. Integendeel, elke
impressie is verschillend en uiteenloopend. En het is juist omdat deze
overeenstemmingen zoo vaag en zoo individueel zijn dat zij poëtisch van weinig
waarde blijven en niet als basis eener esthetiek van het woord kunnen dienen.
Synesthesia is echter geen ziekte-verschijnsel, het duidt geen verlies van intellectueel
evenwicht aan, het heeft niets te doen met de notie van Decadentie in literatuur of
leven.
Ik verhaast me van eenige bewijzen te leveren: Dr. Henry Lee Smith in zijn studie
over Synesthesia (Johns Hopkins Hospital Bulletin, Vol. XVI, No 172, Juli 1905)
geeft een kort overzicht van de kwestie van uit een medicaal oogpunt: ‘Color hearing
or sound seeing, as it is sometimes called, is among the rarer types of associated
sensations. It is the constant and involuntary visualization of color associated with
some definite sound. Goethe and Hoffmann were among the early observers who
referred to the existence in certain people of this peculiar faculty. Sachs in 1812
published an account of the phenomena as possessed by himself and his sister. (Sachs,
Inaugural Dissertation. Erlangen, 1812). Nussbaumer first excited general interest
in the subject by a description of his own case before one of the scientific Societies
in Vienna. An eminent neurologist who was present, considered his sensations as
pathological and predicted some oncoming mental disturbance. Nussbaumer, however,
remained well. (Nussbaumer, Ueber Subjectiv. Farben-empfindungen, etc. Wien.
Med. Woch., 1873). In 1881 Bleuler and Lehmann, the former of whom had the
idiosyncracy, reported the result of their inquiries among 596 normal individuals.
They found that 12.8 per cent of these were more or less synesthetic. Among other
observers may be mentioned Galton and Fechner, and, in America, Baldwin and
Miss Calkins. Flournoy's book Les Phéno-
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mènes de Synopsie, 1893, contains a most exhaustive study on the subject’. Het
aanvoelen van het verband tusschen klank en kleur is dan normaal, maar tamelijk
zeldzaam. Dezelfde conclusie werd bereikt door Dr. Fernand Suarez de Mendoza in
zijn boek L'Audition colorée, Etude sur les fausses sensations secondaires
physiologiques et particulièrement sur les pseudo-sensations de couleurs associées
aux perceptions objectives des sons, Paris, 1890. Hij geeft lange lijsten van
experimenten, en - merk wel - voornamelijk over de kleur der klinkers. In een aantal
gevallen stemmen de kleuren overeen met de aanvoeling beschreven in Rimbaud's
sonnet. In 1892 gaf Dr. Jules Millet zijn thesis voor de Universiteit van Montpellier
uit, waarin hij opnieuw al de gevolgtrekkingen van zijn voorgangers bevestigde.
In de Mercure de France (1904, blz. 551) heeft Ernest Gaubert een andere oplossing
van het Raadsel van Rimbaud's sonnet voorgesteld. Er bestaat een A.B.C. boek van
het midden van verleden eeuw waarin de letters in scherpe kleur gedrukt staan: A,
zwart; E, geel; I, rood; U, groen; O, blauw. Het is mogelijk dat Rimbaud in zulk een
spellingsboek zijn letters geleerd had en dat, wanneer hij het sonnet der klinkers
schreef, een onbewuste herinnering hem deze kleuren deed terugzien. Er is natuurlijk
geen bewijs dat Rimbaud werkelijk ooit dit spellingsboek in handen had, maar de
overeenstemming der kleuren der gedrukte klinkers met deze in zijn sonnet is
merkwaardig. De bijzonderste moeilijkheid echter met de uitlegging van Ernest
Gaubert is dat zij niet wetenschappelijk is. Tien jaar vroeger, in 1894, had Dr. Calman
aangetoond dat de gekleurde alphabetten, gebruikt om kinderen te leeren lezen, geen
verband hebben met het phenomeen van kleur en klank associatie. Hij wijst op het
feit dat in eenzelfde familie verscheiden personen synesthetisch waren, ofschoon zij
allen verschillende kleuren aan de letters toeschreven. Nu, zij hadden allen hun letters
geleerd met de hulp van hetzelfde gekleurde alphabet. (Color-hearing, Lancet, 1894
en 1898).
Wat buiten twijfel staat is dat Rimbaud de suggestie van een spellingsboek niet
noodig had om zijn sonnet te schrijven. Het phenomeen is natuurlijk en, bovendien,
het is mogelijk dat hij een der talrijke artiekelen en boeken over dit onderwerp gelezen
had. Voor 1870 verschenen er een aantal studies over personen die met deze percepties
begiftigd waren. De theorie van het verband van klank en kleur was gemeengoed in
de 18de eeuw en we vinden ze weder in het werk der Romantische dichters in
verscheiden landen. Er is niets specifiek modern of decadent in de theorie. Het
aanvoelen van kleur en klank relaties is de gift van een minderheid en niets meer
tragisch kan erover gezegd worden dan: ‘Laat hen vreugde scheppen die gelukkig
geboren werden’.
New-York University.
Gust. L. Van Roosbroeck.
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Muziek.
Muziek als toegepaste kunst.
De Legende van Sakuntala.
OVER de waarde en de betekenis van het woord ‘modern’ zullen we niet diskuteren;
het begrip is nu eenmaal zo elasties als het vel van de rekgom-man op de foor. Daarom
zal niemand het de theater- en andere ondernemingen ten kwade duiden dat ze onder
dit internationale mark allerlei produkten op de markt brengen die er voor 'n gezond
mens volstrekt niet mee in verband staan, en nog veel minder zal het iemand
verwonderen, die dingen ook als dusdanig door de muziekcritici geloofd te zien;
over de opvattingen inzake ‘modernisme’ van de hoeders van ons muzikaal ideaal
maakt zich niemand geen illusies meer. (Een paar uitzonderingen - eigentlik is de
toestand zo: we bezitten een paar muziek-critici - de rest is larie).
Anders wordt het echter wanneer men een werk met vaste waarden begint te meten.
Malipiero en zijn werk zijn dergelike maten. En wanneer men nu beweert dat de
Legende van Sakuntala naast het werk van Maliepiero de meest vooruitstrevende
kleur der jong-italiaanse muziek aangeeft, dan moet men van een razende hond
gebeten zijn of... men moet noch het werk van Alfano, noch dit van Malipiero kennen
- wat waarschijnlik hier het geval was.
Reconstitueren we het drama. Enige dagen voor de première van Sakuntala houdt
Henry Prunières, bestuurder der ‘Revue musicale’, in Club Artès een lezing over de
jong-italiaanse muziek en plaatst Alfano naast Malipiero aan de spits van de jonge
school. 's Anderdaags herhaalt heel het critici-korps, voltallig aanwezig vermits de
spreker van Parijs kwam en over mensen handelde die hen nooit in de weg zouden
lopen, dit gezegde met 'n brio en een ernst of ze 't zelf gevonden hadden. De toon
was aangegeven en moest ter inleiding van Sakuntala slechts herhaald worden. Zo
werd deze ‘Legende’ tegen wil en dank een uiterst artistiek revolutionair stuk en
werden al de werken van Alfano besproken met 'n kennis van zaken of de schrijvers
heel het oeuvre van buiten kenden (ze vergaten natuurlik hun bron van inlichtingen
te citeren) terwijl wie achter de schermen kijken kon vast overtuigd was, dat ze er
nooit éen noot van zagen.
Zo werd dan de Legende van Sakuntala voorgebracht, en wie niet blind was als
'n mol moest dadelik zien, dat er tussen dit werk en Malipiero's toneelwerken als
‘Les sept chansons’ een zee van ideeën en een reuze-ruimte van evolutie is.
De Legende zondigt aan de bazis: als toneelwerk. In een opera mag de muziek als
het belangrijkste ellement beschouwd worden, dan nog blijft al wat op de planken
vertoond wordt ondergeschikt aan de wetten der dramatiek. Van deze wetten had
Alfano, toen hijzelf zijn libretto dichtte schijnbaar niet het minste vermoeden. Het
gaat niet op het overwicht naar het orkest te verplaatsen en de mensen met wat op
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het toneel gebeurt dood te vervelen; dat vindt het publiek alleen mooi bij de
allergrootsten en dan nog alleen als ze dood zijn, zoals Wagner. Het toneel eist in de
eerste plaats aktie, opgevat zoals ge wilt, als ze maar dynamies genoeg is om de zaal
in spanning te houden (de kinema is een gevaarlike konkurent, hij opent de ogen!)
maar blijf me asjeblieft van 't lijf met zielenactie, daarvan zijn we verzadigd! (zie
het twede bedrijf van Tristan en Isolde - enig mooi - maar 't is ieder niet gegeven om
het te snappen schijnt het - behoort u tot de uitverkorenen? - mijn gelukwensen, u
zult het ver brengen). Aktie zit er in deze, in haar oorspronkelike vorm zo mooie,
legende niet het minst in. Het is een feit dat de drie kwaart van de gezongen teksten
in opera's steeds verloren gaan. Daarom moet de aktie zo sprekend zijn dat ze volstaat
om met het vierde van de tekst dat tot ons doordringt het tooneelgebeuren duidelik
te maken. Iemand die zonder de korte inhoud te kennen naar de Legende van
Sakuntala kijken gaat zal er zeker niet veel van voortvertellen. Nou, het publiek
schijnt het nu eenmaal heel natuurlik te vinden dat het van een opera niets snapt, dat
het niet te voren wist.
In een opera moet er in de eerste plaats gezongen worden. De akteurs van Alfano,
hoe vreemd het ook van een Italiaan klinken moge, zingen niet. Aan psalmodie en
declamatie hebben we nu eenmaal genoeg. Zang willen we horen; zang in de eerste
plaats; dan nog liever Cavaleria rusticana!
Alfano heeft een oratorio geschreven, maar geen opera. Daarbij geeft zijn muziek
een heel zonderling idee van de jong-italiaanse school. Het wagnerisme ligt op heel
de orkestpartituur, die men stevige techniek niet ontkennen kan, vingerdik boven op.
Alleen het leitmotiv ontbreekt - niewe lyriek, en daar kwam het op aan, zit er niet
in, tenzij men het orientalisme van sommige delen als dusdanig beschouwen wil,
maar in dat geval rijzen Antar en Marouf in hun verpletterende grootheid naast
Alfano's werk, en waar een enkele maal een interessante melodie optreedt, glimlacht
het franse impressionisme het publiek met een mooie révérence tegen: Hoe vind je
die Italiaan die me zo fijn herbergt? Nationalisme in de kunst, dat is het heil,
mijnheren!’
Hoeveel het monteren van dit werk gekost heeft weten we niet. De komponist
werd er zelf voor uit Italië geinviteerd en stak de boel mee ineen. Het publiek blijkt
echter, nu de aantrekkelikheid van de auteur, vol roem naar 't vaderland teruggekeerd,
er niet meer is, aan de vertoningen zoveel genoegen niet te beleven als het eerst zelf
dacht, en wordt met elke vertoning dunner. Een glorieuse fiasco. ‘Een daad!’ noemt
me zo iets, en terwijl je dat zegt moeten je ogen schitteren. Onderwijl wordt

De Wikkings
geweigerd omdat men geen centen heeft!
Natuurlik grijpen de auteurs de omstandigheden te baat om over huizen en daken
te schrewen dat alleen centen ontbreken waar het om
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het monteren van een Vlaams werk gaat; en ze hebben gelijk. Niet dat we zozeer
geloven in ‘De Wikkings’ maar we menen dat wanneer openbare fondsen moeten
bijspringen om deficiets te dekken, onze eigen auteurs er in de eerste plaats recht op
hebben. Men aanzie dit niet als 'n eng nationalistiese thesis. De dramatiese kunst is
altijd onze zwakke zijde geweest, en op muzikaal gebied zal een dergelike vaststelling
nog minder verwondering baren dan op litterair terrein. Nu in de laatste jaren zo'n
krachtige pogingen aangewend worden om ons toneel er boven op te brengen, is het
in de eerste plaats de plicht van hen, die openbare inrichtingen in handen hebben,
dit streven te steunen, ook al weet men op voorhand dat het rezultaat niet zo
schitterend zijn zal, omdat de enige mogelike weg om tot een stevige dramatiese
kunst te komen, die der ondervinding aan den lijve is. Niet vóór dat hij zijn werk op
de planken gezien heeft, zal Meulemans beseffen dat zijn librettist hem een ouwbollig
romanties poema in de handen stopte, vol versleten toneelleffektjes die met de
handeling niets te maken hebben (het klassieke herdersdeuntje achter de schermen
niet te vergeten) niet eer ook zal hij de tweeslachtigheid voelen tussen de dreunerige
litteratuur vol emphase en zijn niewere, eerliker muzikale stijl; niet eer ook zal hij
zich moeten afvragen waaróm zijn muziek het publiek ten laatste verveelt en zo zijn
eigen fout vinden: het gemis aan overzicht op het geheel, verwaarlozing van opbouw,
ontbreken van indeling in verschillende panelen die met elkaar afwisseling en kontrast
vormen, zodanig dat de aandacht van het publiek steeds door niewe, sensaties gaande
gehouden wordt. Eerst na dit alles bestaat er kans dat Meulemans een twede opera
schrijft die, als hij nu eenmaal had ingezien dat de evolutie van de opera niet alleen
langs de muziek gaat, maar met het libretto begint, misschien tienmaal beter was.
Dit is de opvoeding van de artiest door het publiek. Op theatergebied bestaat zij
werkelik. Ze kost geld. Maar is 'n artiest als Meulemans zoveel niet eens waard? Ook
niet als we op die manier kans lopen eindelik weer eens een opera te bezitten die de
affiche meer dan vijfmaal houdt? We stellen voor een omhaling te doen voor het
borstbeeld dat Meulemans, als hij dood is toch zal worden opgericht in zijn
geboortestad, en het geld voorlopig in ‘De Wikkings’ te steken.
*

**

Toneel- en Kinomuziek.
Hier staan we te volle midden in het begrip: muziek als toegepaste kunst.
We zijn, onuitgesproken, maar het des te natuurliker vindend, tot het begrip
gekomen, dat het toneel een onderdeel van de letterkunde is. Dit is verkeerd. Het is
en volstrekt zelfstandige kunst, wier ellementen misschien wel uit andere kunsten
afkomstig zijn, er uiterlik veel gelijkenis mee hebben, maar er innerlik gans van
verschillen. We gaan niet trachten een bepaling van ‘toneel’ te geven. Zonder ons te
ver te wagen, want we verkeren op een ons vreemd gebied, mogen we
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echter wel volhouden, dat, primair uitgedrukt, een toneelstuk voorstelt een handeling
(zeer vrij te interpreteren voor wat incarnatie betreft) verlopend van a tot z (aanvangsen eindstadium) binnen de grenzen van het oog van het publiek. Dus stelt het probleem
zich aldus: de indruk van dit verloop zo dynamies en zo diep mogelik op de
toeschouwer te doen inwerken. Dat hierbij het gesproken woord een hoofdrol spelen
kan, geven we gaarne toe, maar, naast de literaire tekst ontstaat een ganse ruimte,
die zeer gunstig, ja als men ze eens heeft leren voelen nooddruftig, door de plastiek
en door de muziek kan gevuld worden. Die ruimte hebben oudere beschavingen
gevoeld; onze westerse kultuur heeft ze (enkele afzonderlike gevallen(1), die geen
stand hielden uitgeschakeld) steeds over 't hoofd gezien, tot in de laatste jaren de
verniewingspogingen op toneelgebied weer de aandacht trokken op een mogelike
rol van de muziek binnen het theaterkader, zodanig dat een duits regisseur bij deductie
gewaagde van een muziekder-bewegingen bij de acteurs. (Stelling die door Johan
De Meester Jr. en zijn Vlaamse volkstoneel op sommige ogenblikken vrij aardig
verwezentlikt wordt).
Natuurlik rijst hier de vraag: Hoe vult de musicus de ruimte, die hem door het
gesproken woord, of beter, door het toneelgebeuren, want dit staat dichter bij de
kern, geschonken wordt. Wil hij de literatuur volgen, dan is hij een verloren man,
daar hij dit muzikaal gesproken niet kan, tenzij hij zich van een massa conventionele
leitmotiven bedient; werkwijze die onmuzikaal is en hier zeer storend werkt, daar
ze de aandacht, dat is het redenerende verstand bij de muziek houdt, wat in geen
geval heilzaam is daar ze bij de tekst blijven moet. Van stemmingsmuziek kan
evenmin sprake zijn, daar deze in de eerste plaats individueel is, en het toneel slechts
leven kan, mits het gemeenschapskunstelik zij (niet ni enge clan-geest op te vatten!).
Wil de muziek haar doel bereiken zo moet ze in rechtstreekse verhouding met het
toneelgebeuren de impressie van dit laatste versterken door het uitdrukken van niewe
sensaties, niet aanwezig op het toneel maar in rechtstreeks verband er mee. Aldus
opgevat zal ze een helpster worden waarvan men het belang eerst in zal zien als de
ondervinding en de evolutie, die en auteurs en publiek op dit gebied nog op te doen
en te doorlopen hebben ons zal geleerd hebben haar doelmatig aan te wenden.
Natuurlik zal die evolutie niet alleen door de komponisten te doorlopen zijn, maar
zullen ook de dramatiese auteurs bij 't opmaken hunner stukken in 't vervolg moeten
weten dat ze op de medewerking der muziek rekenen mogen, en zullen ze de aard
en de grenzen dier medewerking moeten bevroeden (dat ze asjeblief niet beginnen
alle liefdesverklaringen door muziek te onderlijnen!, zoals we laatst in het werk van
een jong auteur hoorden). En nog meer ingrijpend zal die evolutie te werken hebben
bij de opvoeding onzer toe-

(1) Wagner's stellingen schijnen hiermee te kloppen. Wanneer men echter zijn werk vergelijkt
met de gevolgtrekkingen, die we verder maken, zal men het onderscheid dadelik voelen.
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komstige acteurs. Ze dienen te weten, dat ze naast de muziek zullen moeten werken,
dat hun bewegingen en hun plastiek vaak de bindende lijn zijn tussen de muziek en
het literaire woord, en ze zullen dus de dynamiek eener melodie moeten begrijpen
kunnen en hun bewegingen naar haar ritmen moeten regelen. Een niewe factor treedt
dus in hun opvoeding op; factor die in andere landen lang reeds zijn verdiende plaats
kreeg, maar die bij ons nog steeds genegeerd wordt.
Meer dan het toneelstuk heeft nog de film de muziek nodig. Het doek,
niettegenstaande al de wonderen waarmede het ons verrast heeft, heeft zijn gebreken;
de grens van zijn emotioneel-vermogen is spoedig bereikt; en wanneer men de
spanning, bewerkt door de literatuur van het scenario, uitschakelt, zal men verwonderd
zijn, hoe gering de verhouding is tussen de massale-productie's op het doek en de
emotie, die wij er innerlik door gevoelen. Rationele inwerking der muziek zal ook
hier heel wat ten goede brengen. Het probleem wordt hier echter ingewikkelder. Zal
een samenwerking van kino en muziek (die zich onmogelik zo snel ontwikkelen kan
als de film) niet te nadele vallen van de eerste en haar juist aantasten in haar
karakteristiekste ellement: de dynamiese afwisseling? Wanneer een oordeelkundige
samenwerking van ensceneerder en komponist plaats heeft bestaat hiervoor met een
op bovengenoemde princiepen gebaseerde muziek geen gevaar. Immers een dergelike
muziek drukt alleen de kern uit, de oerkracht, die de natuurlike bron was van alle
handelingen der acteurs, en die kracht kan zo afwisselend, zo ‘kinematografies’
mogelik geincarneerd worden, zonder dat ze ophoudt als bazis te dienen van de
snelvolgende tonelen; bazis die dan gevormd wordt door de muziek. Voor de
insceneerder komt het er dus op aan zijn film in een aantal stimulans-kleuren
(onuitgesproken uitgangspunten van wat vertoond wordt) te verdelen en zijn tonelen
rond die centra te rangschikken, de komponist aldus gelegenheid gevend van de eene
naar de andere te moduleren.
Aldus zouden we komen tot wat we zouden noemen willen: een contrapunt van
gevoelens, waarbij de muziek de cantus firmus (gegeven zang) zijn zou, waartegen
zich de film als de vrij gevonden melodie aftekent.
Karel Albert.

Oudheidkunde.
Uit de leerschool van de spade.1
- Het is een overwonnen standpunt, dat we van een volk de taal moeten kennen om
er iets van af te weten. Dat idee stamt nog uit den tijd, dat ‘fraaie letteren’ alles, de
rest niets was. - Met die woorden begint het 1e hoofdstuk en dat is het grondprincipe
van het heele boek.

1

Door Dr. H.M.R. Leopold. (Uitgeg. bij M.J. Thieme, Zutphen), 2 deelen.
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Daarom is dit boek zoo wonder frisch en boeiend, opent het telkens nieuwe
vergezichten, omdat we nu niet uit aanhalingen van klassieke schrijvers iets over de
cultuur te weten komen, doch de voorwerpen zelf tot ons spreken. Al de verrassingen,
die de opgravingen der laatste jaren aan het licht brachten, waardoor bepaald een
heele omwenteling teweeggebracht is op het gebied der klassieke wetenschap, worden
besproken. De Romeinsche beschaving wordt daardoor ‘levend’ voor ons, zoo heel
dicht staande bij die van onze dagen. Er is oneindig veel materiaal in dit boek, over
de meest uiteenloopende onderwerpen, en in een bonte mengeling, daar de
hoofdstukken eerst als losse artikels verschenen zijn, zoodat men er slechts enkele
grepen uit kan doen.
Over de zeden en gewoonten van dat vreemde eiland Sardinië, met zijn
‘hunebedden’, als wij ze in Drenthe kennen, en ‘nuraghen’, kleine forten, waarvan
de geschreven bronnen alleen den naam der bewoners eens vermeldt, kon toch de
spade zooveel interessants leeren, die ons hun bronzen zwaarden, groote overeenkomst
met de Myceensche vertoonend, hun bronzen soldaatjes en scheepjes, wijgeschenken
van dat krijgshaftig volk, aan het licht bracht, en veel sporen van godsdienstige
gebruiken, die we plegen als typisch Romeinsch te beschouwen, e.g. suone taurilla
blijken al duizenden jaren tevoren te hebben bestaan.
Welk een wijde perspectieven opent niet de gedachte, dat de z.g. zuilenstraten van
Padua, Verona, enz. wijzen op een oorspronkelijke paalwoningenbouw der
terremaricoli (terramara is ‘terpaarde’). Eén volksstam en beschaving, die der
terremaricoli, - met hun paaldorpen, die ze traditiegetrouw ook bouwden daar, waar
het practisch niet noodig was, met het vast terugkeerend gebruik om op oortjes van
potjes en pannen een half maantje te kneden, met hun democratisch regeeringsstelsel
zoodat alle grafurnen zonder onderscheid of kleinodiën in rijen naast elkaar staan, heeft gezeteld in Zwitserland, in de Oostelijke helft der Po-vlakte en in Rome. De
laatste vondsten wijzen duidelijk op een verblijf der terremaricoli op den Palatijn,
en de hut van Romulus, waarheen we, ofschoon glimlachend, toch alle onze bedevaart
naar doen, zal niet lang meer getoond worden als de oudste plek van Rome, maar
een eind verder, waar sporen van paalwoningen zijn.
En als opgravingen op zichzelf zijn nog belangrijker die op den Monte Mario,
westelijk van den Tiber. Alles schijnt erop te wijzen, dat men daar sporen gevonden
heeft van die bevolking, die Rome al vóór Romulus zou bewoond hebben, waar de
oude bronnen vaak van repten en ze in verband met de ‘Siculi’ brachten, doch die
de officieele kritiek eenvoudig tot 't rijk der mythe verwezen had. Echter hun
ovengraven en begrafenisgebruiken - het hurkend bijzetten van den doode, woningbouw en scherven wijzen op den stam der ‘Aborigines’, waarvan sommigen
± 2000 v. Chr. vanuit Griekenland naar Sicilië en kusten van Italië gedrongen zijn.
‘Deze Aborigines als Mycenaeërs op kunstgebied mengen zich dan met de Latijnen
als terremaricoli der Po-vlakte’, en daaruit ontstond het Romeinsche volk.
Ook wie zich interesseert voor de oudste Christelijke kunst, haar

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

73
symboliek, die de heidensche vormen overnam, doch er nieuwen inhoud in goot, b.v.
het beeld van den Goeden Herder aan Orpheus ontleend, de duif van Venus, welke
eerst die van Noach wordt, later de Heilige Geest, zal hierin veel belangrijks vinden.
Hoe ontroerend menschelijk zijn die pas gevonden apostelportretten, op de muren
van eenige antieke grafkamers ‘der vrijgelaten familie Aurelius’ geschilderd. De
theroie, dat de Christelijke basilica alle bestanddeelen van een telesterion,
inwijdingszaal, vertoont, heeft sterk gewonnen door die toevallig ontdekte
onderaardsche tempel bij de Porta Maggiore; uit de symbolische afbeeldingen blijkt,
dat het niet voor Christelijke eeredienst gediend kan hebben, doch voor een
mysteriëncultus, waarschijnlijk de Pythagorici, later door Claudius vervolgd, die
onder invloed van zijn vrouw de Isiscultus wilde invoeren. Het is merkwaardig om
te zien, hoe die oude mythologische verhalen, b.v. de sprong van Sapho om haar niet
beantwoordde liefde, in de mystiek een nieuwe beteekenis krijgen, en deze nu bedoelt
de volkomen onderdompeling ter reiniging, om te komen in beter bestaan, tot hooger
liefde. De Argonautensage speelt eveneens zoo'n magische rol in de Orphische
litteratuur. De voorstelling van psyche, die na den dood met Amar speelt, in den
vorm van een vlinder, is zeer geliefd, en de victoria's, die later onze engelen worden,
vinden we op plafond en wand.
Op technisch gebied geeft het boek heel veel merkwaardigs. Het Romeinsch
metselwerk en beton wordt behandeld, waarvan het hoofdbestanddeel een korrelig,
vulcanisch product, pozzolaan, was, waarmee men zoo gauw en solied bouwde, dat
men 't bijna machinaal zou kunnen noemen. Spijkers, zelfs schroeven kende de
Romeinsche keizertijd. 't Afsluiten van een tijdperk gaat men verzinnebeelden door
het inslaan van een spijker. Victoria slaat aldus vaak ook een spijker in het opgerichte
zegeteeken. De spijker bezegelt het einde van 't kwaad, men vindt dan ook vaak in
graven ongebruikte spijkers en Plinius raadt als middel tegen vallende ziekte aan 'n
spijker te slaan op de plek, waar het hoofd van den lijder 't eerst den grond raakte.
Alleraardigste dingen worden erin vermeld over antiek bijgeloof, het booze oog,
het getal 13, vloektafeltjes, hondsdolheid.
Heel nieuw is, wat ons over Romeinsche straatverlichting verteld wordt. Juist als
wij kenden ze de gezellig verlichtte winkelstraten, met de lampjes op de toonbank
of aan balken ervoor hangend, en verder zorgden de ‘heilige lampjes’ staande in de
kapelletjes der huisgoden, vaak tegen den muur gebouwd, en de lantaarntjes boven
de huisdeur aangebracht, dat men ook in stille straten zijn weg vond. De schrijver
haalt auteursplaatsen aan, die wel degelijk op straatverlichting zinspelen, doch die
men tot nu toe over het hoofd gezien had. In de parken werd waarschijnlijk van
staatswege licht gebrand, en zoo verklaart de schrijver de plaats bij Tacitus, waar hij
vertelt, dat Nero de vervolgde Christenen gebruikte ‘in usum nocturni luminis’, als
nachtverlichting.
Uitvoerig wordt de vóórhistorische mijnbouw in de Alpen om Salzburg besproken,
wat ons leert niet al te trotsch te zijn op onze jongste, technische verbeteringen; die
ingenieurs van 2000 jaar geleden ver-
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stonden al de kunst rotsen te doen springen en dezelfde voorzorgsmaatregelen tegen
instorting te nemen, als wij nu. Met de oude smeltovens lukte het zuiver metaal te
krijgen van 95 à 98 1/2 pct., terwijl de meest moderne het tot 99 pct. brengt. Trouwens
ook, als men leest over bedijking in Romeinsche tijd, of over de tandheelkunde in
de oudheid, waarvan we nu nog de gouden kronen en ‘bruggen’ in de musea
bewonderen, vraagt men zich telkens af, hebben onze technici het zooveel verder
gebracht. Hoe knap waren die waterbouwkundigen, die door stuwmuren den toevoer
van den Anio regelden, en hun onnavolgbare waterleidingen bouwden; al het water,
dat nu door Rome vloeit, werd er al vóór 250 n. Chr. heengeleid. Ja, zelfs
functionneerden er toen elf aquaeducten, nu maar vier. Het water der leidingen werd
opgevangen in een groote vergaarbak, waarin alle onzuiverheden achterbleven, en
vandaar over drie reservoirs verdeeld, om zoo in de afzonderlijke leidingen voor
badinrichtingen, fonteinen en huizen gesplitst te worden. - Ook lezen we over antiek
keukengerei, hun verfijnde grill-techniek, het koelen van den wijn met sneeuw en
meerdere luxe; ja, zelfs bordenwarmers ontbraken niet. De antieke techniek was
meer dan knutselarij, merkt de schrijver op bij de aardige uiteenzetting van de antieke
brandweer en haar spuiten. Men is werkelijk geneigd, na lezing van dit merkwaardige
boek, te vragen, of door de oudheid te bestudeeren men niet vaak oplossingen zou
vinden voor dingen, waar we misschien anders jaren naar zoeken? Zelfs, als men in
deze tijden van valuta-ellende en onzekerheid de oude schrijvers opslaat, vinden we
daar al hetzelfde euvel; gedwongen koers, straf voor het niet aannemen van ‘goede’
munt; - ‘goed’ geld beteekende het door de overheid uitgegeven ‘valsch’ geld, onder Septimius Severus was de denarius alleen nog in naam een zilveren munt.
In de 3e eeuw n. Chr. gingen de keizers zulk slecht zilvergeld aanmunten, dat het
in innerlijke waarde bij het brons achterstond. En menig zuinig spaarder heeft toen
den koers al even angstig zien dalen, als wij nu. Wie weet, hoe leerzaam het zou zijn,
als onze economen er de antieken eens op nalazen en bestudeerden, hoe de keizers
't klaar speelden een eind aan die schommelingen te maken in die hevigste geldcrisis
van 320-360 n. Chr.
In deze tijden, waarin men de studie der klassieken vaak zoo graag als onnoodige
ballast over boord geworpen wil zien, is zoo'n boek van onschatbare waarde. Ieder,
die het leest, zal zich toch wel nederig voelen tegenover de oudheid, waarvan nog
zooveel te leeren valt. Is het voor een jong ingenieur niet van belang Vitruvius eens
op te kunnen slaan, te lezen over de dioptra van Heron, waarmee hij de breedte van
een ondoorwaadbare rivier of de hoogte van een berg wist te bepalen, den taxameter,
wel een zeer ‘moderne’ uitvinding, en de takel, waarmee Archimedes een schip van
4200 ton inhoud kalm alleen in zee trok?
W.A.K.
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Willem Putman: Jeugd.
Knap. Ontroerend. Impulsief.
Willem Putman geeft 'n héél mooi aksent in dit minnespel. Wanneer je 't
oppervlakkig leest, lijkt 't niks méér dan 'n makkelike verpozing, 'n
miniatuur-herinnering tussen twee sigaretten door... Er zit echter psyche in!
En dáárom is 't zó goed zo'n spelletje te lezen terwijl je meteen in je verbeelding
alles gebeuren ziet. Dán eerst kan je de dramatiese kracht van 'n werk beseffen. En
hier heeft Putman de macht der stilte gebruikt.
Die factor, te veel verwaarloosd in moderne dramaturgie, heeft 'n kapitaal belang,
vooral in stemmingsmomenten.
Stemming, heel en al stemmingskunst is ‘Jeugd’, en doorheen de drie kleine
bedrijven van dit werk slaat de ritmiek van innerlike geweldige bewogenheid. Stilte,
met bruuske opflakkeringen van wat té nauw bedwongen bleef: 't snikken van jonge
mond die te zwaar een smart verbijten moest, 't klagen van een jeugd die te geweldig
huiverde in de kou van konvensie-wereld en nu ópwil naar liefde, bóven alle
Lilliput-geharrewar van banale omgeving, zich sterk genoeg wanend om in een
spontaan ‘appassionata’ het offer van gans een jong leven en anderzijds de droom
van artiest-zijn te brengen! Minnespel, niet niew van vinding en kleur maar met de
grote verdienste dat 't niet sentimenteel wordt, ook al lijkt die Erik wel 'n beetje naïef.
Nou ja, om 'n meisje kan je de droom van Metropolitan opera en méér nog verjagen.
En 't slot is geen zoen, maar 'n nederig en echt vrouwelik verzoeningsgebaar:
Aimée raapt zwijgend de stukken van Erik's viool op...
Idealisties, zo'n heel klein beetje: Amour, amour, quand tu nous prends!...
Resumerend: Dankbaar werk voor de toneelartiest die weet wat stemming is! Anton
v.d.V.

G.J. DODD: Keuzen uit zijn gedichten. Met een inleidend woord van Pol
de Mont. (Antwerpen, Mercurius, 1924.)
Een gelukkige idee van de heruitgever in het werk van Dodd te gaan bloem-lezen.
Dodd blijft een aardige out-sider van onze literatuur en voor de hier gebundelde
gedichten mag met recht een ogenblik aandacht worden verlangd. Deze dichter heeft
een sentimentele ironie en een ironiese sentimentaliteit die wel zijn eigen bezit; met
deze eigenschappen is hij, midden de zwaartillende romantici, een aangename
verrassing. Natuurlik blijft het te betreuren dat deze Vlaming aandachtiger heeft
geluisterd naar de kleine Alfred dan naar de grote: de Vigny. Blijkbaar reikte Dodd's
belangstelling niet zover. Maar met de hem eigen ironie en met zijn kleine, amusante
taalgymnastiek blijft hij een fraai talent, - ‘een hübsches Talent’. V.O.
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J. DECROOS: Gedichten. (Thielt, Lannoo, z.j., 1924.)
‘U wijd ik, vrouw, mijn maagren oogst aan rijmen.
Met dichten scheidde ik uit toen ik u vond:
geen verzen hoef ik moeizaam meer te lijmen
zoolang uw poëzie mijn hart doorzont.’

Bij dit ‘Entweder-Oder’ door de dichter zelve aldus gesteld, hebben wij niets bij te
voegen. Een privé aangelegenheid die buiten onze belangstelling moet blijven.
Niet van de natuur, wel van de literatuur uit is Decroos op en top een romanticus.
Hij geeft blijk van een beproefde kennis der romantiek zoals deze veelzijdig in de
literatuur is vertegenwoordigd. V.O.

DUCO PERKENS: Roerend Bezit. (Antwerpen, Het Overzicht, 1924. Met
tekeningen van Duboux.)
Een romannetje dat de lezer in beslag neemt, omdat een instinctieve kennis om wat
een roman hoort te zijn, de aktie van het onderzoek schijdend, steeds de aktie
verkiezend en is het onderzoek zelve aktie, de ontwikkeling leidt. Het is een zeldzame
verdienste bij een Nederlands-schrijvend auteur. V.O.

DUCO PERKENS: Kwartier per Dag. (Antwerpen, de Driehoek, 1924.
Boekverluchting van Jozef Peeters.)
Maar de gedichten van de auteur zijn eenvoudig slecht, enkel gedreven door
belangstelling voor het uitzonderlike. Dit is de eerste indruk. Achteraf blijkt het dat
de voorstelling die deze gedichten ingaf niet onbelangwekkend is. Met de stof van
deze gedichten had de auteur, die een geboren romancier is, wellicht een goed roman
kunnen schrijven. Van dit ‘Kwartier per Dag’ kan men alleen zeggen dat de auteur
die het besluit heeft gevat à-tort-et-à-travers modern te zijn, zich in een erg moeilike
toestand heeft geplaatst.
Tristan Tzara geeft het volgende recept aan hen die gedichten willen schrijven:
een dagbladartikel nemen, de woorden uitknippen, in een hoed werpen en ze dan
maar naast elkaar plaatsen.
Zelfs dit recept is uitstekend. Seulement, il faut savoir découper un journal. V.O.

EERW. PATER STRUYF, S.J.: ‘Kongoleesche Vertellingen’. (Excelsior,
Brugge, 1924.)
Waar de meest-modernen roepen om primitieve kunst en Karel van den Oever verlangt
naar Hawaï-songs, kunnen deze proeven van Kongoleesche literatuur welgekomen
materiaal zijn. Zegt Ivan Goll niet dat wij, de beschaafde volkeren, ter schole moeten
gaan bij negers en Indianen? Hun poëzie is direct omdat ze dichtst bij de aarde staan
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(voorrede van ‘Les cinq Continents’). Buiten deze bedenking om is de verzameling
van Pater Struyf uiterst interessant omdat zij, door folkloristische verhalen, een kijk
weet te geven in ver-van-ons-afstaande menschenzielen. ‘Nihil humanum a me
alienum puto’. K.E.
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ONZE PRIESTERS-MARTELAARS. (Mechelen,
Sint-Franciscus-Drukkerij, 1924.)
Het eenvoudig verhaal, zonder opsmuk van woorden, van de dood der zeven priesters
uit het Aartsbisdom van Mechelen, tijdens den oorlog om het leven gebracht. Hun
gedachtenis weze ons heilig! K.E.

STEFAN ZWEIG: Dwang. Vertaling van Reinier P. Sterkenburg (N.V.
Prometheus, 's Gravenhage, 1923.)
Een psychologische ontleding van een gewetensvraag. Een kunstschilder wordt
opgeroepen om voor 't vaderland te strijden. Het schijnt hem een dwang, opgelegd
Van buiten uit, tegen zijn vrijheid in. Niettegenstaande zijn innerlijken afkeer,
niettegenstaande de tegenwerking van zijn vrouw, voelt hij zich zwak tegenover het
oproepingsbevel dat hem, door een soort noodlottige kracht, naar de ‘gehoorzaamheid’
heendwingt. Maar een trein komt aan met Fransche gekwetsten. Nu stelt hij de
‘vrijheidsdaad’, gaat terug naar zijn vrouw en blijft in Zwitserland, ver van de
afzichtelijkheden waarheen de machtigen hem hadden geroepen.
De grondidee van dit verhaal is zuiver kantische philosophie: wij maken ons eigen
plicht. Daarbuiten is enkel vrijheidsverkrachting en dwang. Heel het verdichtsel
berust op een begripsverwarring van de moreele waardenhierarchie Maar het is
gesteld in een massief-sterke taal waardoor fel uitkomt het lijdelijke en het passieve
van sommige onzer handelingen. K.E.

AIMÉ DE CORT: Honderd gedichten. Verzameld om voor te dragen in
huis en school. (Libertas, Brussel.)
Aimé De Cort heeft voor grootere jongens en meisjes geschikte gedichten
bijeengebracht van heel verscheiden aard en van nog meer verscheiden verdienste.
Het zijn zeker, voor 't lager onderwijs, zeer goede declamatiestukjes. Maar orde zit
er niet in. 't Is een rapen, hier en daar. zonder zichtbaar criterium.
Hij laat zijn gedichtjes voorafgaan met ‘iets over de uitspraak van het
Nederlandsch’. Dat ‘iets’ is maar weinig. Daarbij één onnauwkeurigheid. Want
schrijver heeft ongelijk waar hij zegt dat de Nederlandsche i-klank als in: lip, juist
dezelfde is als de Fransche é in été.
K.E.

PIET VAN ASSCHE: De Avonturen van Kasper Sempersnel. (Keur-serie
nr 6. - Janssens en zonen, Antwerpen.)
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Iets van de joligheid van Tijl Uilenspiegel, iets van de levensblijheid van Pallieter,
en een kladje berouw van den goeden moordenaar... dát is de doler Kasper
Sempernsel. Avonturen van dartele wulpschheid en bloedvlekken op handen van
zinnelijkheid, dieften en zwerftochten langs banen van plezier en ellende, en een
vleugje soms van één pure liefde... dát is 't levensverloop van Kasper Sempersnel.
Naasteengeplaatste tafereelen zonder diepen horizont, met den
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zachten schijn van natuurlieftalligheden. Een taal die zingt en een verhaal dat boeit.
Maar klatergoud van literatuur op een embryonaire menschelijke psyche. K.E.

AIMÉ DE CORT: De kleine Gids van den Bibliothekaris. (Libertas,
Brussel. - Nr 28 der Opvoedkundige bibliotheek onder leiding van Edward
Peeters.)
Een heel voortreffelijk werkje waarin al degenen die zich bezig houden met
volksbibliotheken veel nuttigs vinden kunnen: wetteksten en koninklijke besluiten
betreffende de openbare bibliotheken, toelichtingen en practische gegevens,
aanduidingen over studiemateriaal en een al te vluchtig overzicht der Nederlandsche
letterkunde. K.E.

P. DORFLER: Stomme Zonde.
In de regenboog-serie (uitgave: Het Vlaamsche Land) geeft Aug. Van Cauwelaert
een best-geslaagde vertaling van dat ontzettend verhaal. En verhaal van inwendige
ellende en van moreele, hopelooze vertwijfeling. Een schaper heeft zwaar gezondigd...
en leeft, alléén met zijn kudde en zijn zonde, in koppig weigeren van schuldbekennen.
Donderslagen en bliksemflitsen omgeven den zwijgzame, die sterft wijl de priester,
in schrikwekkende ontsteltenis voor ‘De stomme zonde’, lispelt: ‘mysterium
iniquitatis’.
Zwaarmoedige literatuur. Een bladzijde uit de psychologie der wroeging. Caïn
vluchtend onder logneerhangende wolken van berouwloosheid en wanhoop. K.E.

ERICH PRZYWARA S.J.: Het kerkelijk jaar, zijn eenheid in zijn
verscheidenheid. Uit het Duitsch vertaald door V. Leemans.
(Sint-Trudostraat, 21, Brugge.)
De afwisselende klanken van vreugde en rouw, van verwachting en boete, klinkend
doorheen de getijden der kerkelijke liturgie vernemen wij in dit boeksken bijna zoo
klaar als in de plechtigheden zelf der schoonste kathedraal-gezangen. Schrijver legt
er nadruk op hoe dat dit alles overeenstemt met de grondkrachten van het menschelijk
leven over het algemeen. Dát is het oorspronkelijk-eigenaardige dezer uiteenzetting.
Daarmee komt in deze liturgische ‘mijmeringen’ (zooals Th. Van Tichelen deze
brochuur inleidend noemt) een toon en een gloed van zuiver-warme lyriek. Er ligt
verwantschap in met Gezelle's ‘Tijdkrans’. Het is een kleine, dichterlijke illustratie
door Nieuwbaen's ‘Handboek der Liturgie’. K.E.

OVER ‘BOUWKUNDE’.
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- Een nieuw Vlaamsch bouwkundig maandschrift bracht in de maand Oktober
beroering in het kalmrustig Antwerpsch architektenmidden. Daar waar bezadigdheid
en zelfgenoegzaamheid zoo lang met onverstoorbare strakheid meester waren, maakte
het, door zijn verschijnen, het effekt van den traditioneelen kei in den kikkerspoel.
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Nu, 't is een voorrecht der jeugd steeds nieuwe en verjongde gedachten te mogen
verkondigen. Hier te lande zijn ze, helaas, op bouwkundig gebied, nog nieuw. Breuk
met alle dekoratief-opgevatte bouwkunst, die bij de vorige generaties nog zulk een
overwegende rol speelde, en nastreven van het zuiver konstruktief wezen, dat is de
geest die uit de nieuwste ontwikkeling spreekt. En het verschijnsel, dat een blad
eindelijk systematisch dit standpunt wil innemen is meer dan een veeg teeken.
Maar, hoezeer we ook voelen voor alle uiting van jong leven, hoezeer we ook
zouden wenschen goed en niets dan goeds te zeggen van de drie verschenen nummers,
we zien ons genoodzaakt nog wel wat kritiek te oefenen.
En vooral dienen we dan al te zeggen, dat we meenen, dat het niet volstaat
ornamenteering en letters, naar de mode van het ultramodernisme te schikken en te
gebruiken, om modern te zijn. Evenmin achten wij, dat het moderne zit in het zeer
onpraktische formaat van het tijdschrift noch in het los verband van het zetsel. En,
eindelijk meenen wij, dat voor een jong tijdschrift, dat finantieel nog met ernstige
moeilijkheden zal hebben te kampen, aan papierverkwisting doen, alles behalve
modern is.
Zit het moderne niet in de eerste plaats in nuchtere berekening met een koel hoofd
van praktische mogelijkheden? Dat hadden architekten-uitgevers van een modern
bouwkundig blad niet uit het oog mogen verliezen.
Wat nu tekst betreft in de drie nummers verschenen, daaronder zijn zeker dingen
die in de kiem voortreffelijke eigenschappen bezitten, maar veelal te naïef, te sommair
en wel eens niet redeneerend-betoogend genoeg voor de behandelde onderwerpen.
Studies als die over Alfons Francken en over Henry van de Velde hadden veel verder,
veel dieper in het wezen van de kunst dier meesters moeten dringen opdat de lezer
er meer dan een oppervlakkige indruk zou van behouden. Andere stukken als
‘orientering’ en ‘stad-straat-woning’ zijn uitstekend van opzet maar lijden wel
eenigszins aan gebrek aan duidelijkheid van inzicht.
Indien we deze punten aanhalen, is het voornamelijk omdat we in ‘Bouwkunde’
een jonge kracht met toekomst zien. Voor een tijdschrift, waar we reeds, als zoo vaak
gebeurt, bij de geboorte aan de lijkrede kunnen denken, zouden we elke kritiek
nalaten. ‘Bouwkunde’ kan, mits goed geleid en zakelijk opgevat, in de toekomst een
belangrijken rol vervullen in den strijd voor een moderne artistieke opvatting in het
algemeen, en voor een degelijke vernieuwing van de bouwkunst in 't bijzonder.
Kijk-uit.
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ANTOON THIRY: Meester Vindevogel. (Em. Querido, Amsterdam, 1924.)
Dit is een schattig boekje dat om de egale zuiverheid van toon naast Symforosa
begijntje van Felix Timmermans kan gelegd worden. Beide auteurs staan overigens
in nauw verband met elkaar. Dat viel reeds op bij Het schoone jaar van Carolus:
Zelfde bron van inspiratie: het vrome leven in een klein stadje van Vlaanderen. In
dit boekje ook weer krijgen wij kleine menschjes te zien met hun kinderlijk geluk
op jubilees, kermissen, processies, in de stilte van begijnhoven en het broederlijk
samenzijn met andere menschjes. Het gemoedelijke, sterk lokaalgekeurde leven van
Vlaanderen dat tot vóór vijftig jaar onaantastbaar was gebleven voor wat er in Europa
en in de wereld omging is hier gecristaliseerd tot fijne woordkunst. Het is van
beteekenis voor een volk dat er schrijvers uit zijn midden opstaan die het innerlijk
wezen van dat volk blootleggen zooals het zich heeft gespecifieerd te midden der
andere volken. Zoo ontstaat een gekarakteriseerde nationale literatuur die wellicht
in hare verdere ontwikkeling, voor de wereld, een zelfde belang krijgt als de
Skandinavische of Russische literaturen. De speciale noorsche atmosfeer die ons
tegenwaait uit boeken van Selma Lagerlöf of Knut Hamsun mag gerust vergeleken
met de Vlaamsche atmosfeer uit de boeken van Thiry en van Timmermans. Het is
ook de verklaring van den bijval die deze laatste auteur reeds in het buitenland geniet.
Het is wel opvallend hoe dat leven dat hier in Meester Vindevogel beschreven wordt
grootendeels moest uitgestorven zijn vooraleer een schrijver hier bij ons er het
materiaal in vond voor een kunstwerk. Het werd als het ware uit de herinnering
opgeteekend, die herinnering die van zelf synthese brengt en de melancholische
zoetheid van den droom. J.M.

Errata.
Zinstorende drukfouten in de Tsjechen en de wereldoorlog (II).
Blz. 291 r. 9 v.b. staat worden, lees vormen.
Blz. 291 r. 15 v.b. staat leger, lees lager.
Blz. 292 vóór regel 5 v.o. is een regel uitgevallen: het Fransch ministerie erkend
werd als de vertegenwoordiging...
Blz. 298 r. 5 v.b. staat bedreigde, lees geteisterde.
Blz. 301 r. 8-6 v.o. staat Echter den... anderen als, lees: Om den toestand beter te
overzien reisden afgevaardigden uit het Westen naar Petrograd en Moskou. Met de
zending van J. Dürich, die monarchaal was, ging het Aktiekomiteit niet volkomen
akkoord. Nadien vertrok...
Blz. 303 r. 12 v.o. staat ondanks, lees onbevreesd ondanks.
Blz. 304 r. 3 v.b. staat Polacky, lees Palacky.
Blz. 304 r. 28 v.b. staat Ottokar, lees König Ottokars Glück und Ende.
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Vlaamse Dichtkunst
R.V. Mortier: Grafrijmpjes voor onze gesneuvelde jongens. 4e uitgaaf,
herzien en merkelijk uitgebreid. Brussel, de Standaard, 1924.
Geert Pijnenburg: Apostel, verzen aan en over Dr. August Borms.
Antwerpen, eigen beheer, 1924.
IN zover dat zij beide het-zich-uitspreken van een vlaams geweten zijn, horen deze
beide dichtbundels bij elkaar. Doch deze saamhorigheid stelt dan ook anderzijds in
het licht welke grote differensen de oorlog legde in het vlaamse bewustzijn.
Hoe jammer dat de bundel van Pater Mortier niet bloot lyriek is, zonder nationale
tendens. Hoe zou ik, zonder op het andere te wijzen, zijn lyriek bijna onvoorwaardelik
kunnen loven en daarop de aandacht kunnen vestigen dat deze gelegenheidsdichter
een rasdichter is met een ongerepte ontvankelikheid voor de klank en de metafisiek
van de klank van het woord; logos dus. Dichters als Pater Mortier die demoedig
luisteren naar de ontplooiïng van de oneindig schone muziek der ruimten in de
ruishoorn-taal ontmoet men in Vlaanderen en - ik schreef bijna a fortiori - in
Nederland zelden. De kennis die bij Pater Mortier uit dit beluisteren resulteert is
groot; op sommige schaarse plaatsen zou men zelfs kunnen menen dat de woordkunst
alleen uit de kennis voortspruit, alle instinkt bijzijde latend. Het neemt niet weg dat
het woordkunst blijft. Men mag zelfs aannemen dat tegenover dit bereikte resultaat
geplaatst, het niet gemakkelik is steeds juist de processus tot de oorsprong - deze zij
óf kennis óf elan, ofwel nog een evenwicht tussen kennis en elan - te vervolgen. Van
de lyriek uit is Pater Mortier een zeldzaam begaafd artiest.
‘Grafrijmpjes’ zijn gelegenheidsgedichten, geen maatwerk echter. Deze
Vlaandernaar - als alle Vlaandernaars fris en verfrist nog door het woord-tempeest
Gezelle - voelt te zeer de metafisiek van de taal aan dan dat hij zich niet met gemak
uit de moeilike toestand zou redden het opgelegde tot innerlike groei te dwingen.
Natuurlik zijn er onder deze ‘Grafrijmpjes’ al te zeer haastige. Haast manifesteert
zich bij deze Vlaandernaars, waartoe ook Pater Mortier hoort, door een te gemakkelik
gebruik maken van jammer genoeg meer prozaïese dan poëtiese vrijheden. Zo treft
mij op blz. 57 dit: ‘de vrij- en onafhanke-
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likheid’, op blz. 40: ‘die priesterkleed- en kruis mocht dragen en oorlogsleed- en
lasten schragen’; deze opeenvolgende afkorting lijkt wel een beetje op een inventaris.
Dat sommige rijmpjes snel gemaakt werden is eveneens aan sommige,
onevenwichtige, op een te gemaakte wijze gewaagde vergelijkingen en metaforen
merkbaar, b.v.:
‘Maar, wonder Gods, Hem voerde een tram
in 't troostvol groot verlof.’

(Deze metafoor doet te veel aan gewaagde gouw-dagenlyriek denken). Een tweede
voorbeeld van deze onevenwichtige beeldspraak is de laatste regel van dit voor het
overige zeer organiese gedicht:
‘Gij die zware vrachten
Voerman, volle nachten,
voerdet naar de voorste lijn
zaagt U plots meer zwoegen sparen,
zijt om zegeloon gevaren
Treinman, met den snelsten trein.’

En ten slotte - maar dan heus om met de gebreken te sluiten - een te gemakkelik
gebruik-maken van het inverteren van de nederlandse zin, b.v.: ‘de zon in haar gloed
zich spiegelde in 't bloed...’
Zulke hiaten zijn bij een taak als deze ‘Grafrijmpjes’ bijna onvermijdelik. Wij
kunnen vermoeden dat Gezelle wellicht van alle opgelegde rijmpjes nog gave poëzie
zou hebben gemaakt, maar de grootste dichter van de 19e eeuw kan niet op die wijze
maatstaf zijn dat wij om hem dit werk dat niet op alle plaatsen gelukt mag heten
zouden terzijde schuiven. Men moet dit boek naar zijn vijf beste rijmpjes beoordelen.
Indien er werkelik vijf goede grafrijmpjes in voorkomen, indien alzo dit genre met
vijf voortreffelike stukken wordt verrijkt, dan is dit reeds voor onze letteren een zeer
ruime aanwinst. Tot dit getal van vijf geraak ik niet, maar toch opgeveer. Het
voortreffelikste stuk, dat niet alleen boven de andere grafrijmpjes uitsteekt, doch ook
alleszins gaaf is, is ‘de Rouwtrom’, een volgehouden construktie op zuivere en
gemengde o-klanken. Daarna komen het reeds geciteerde gedicht op ‘de Voerman’
en het zeer fijne op ‘het Boodschappertje’.
Bij de 4e druk werd een reeks grafschriften naar de ‘Zeven Hoofdzonden’ gevoegd.
Onder deze gedichten, die tot het beste van deze bundel horen, zijn voornamelik die
op de ‘Nijdigaard’ en op de ‘Luiaard’ naar voor te brengen. Dit op de ‘Nijdigaard’
is een naar de woordkunst gelukt gecon-
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trapuncteerd gedicht op o-klanken eener-, op i's en ij's anderzijds:
‘Een giftstraal vonkte uit 't vinnig oog
en norschheid neep zijn lippen dicht
van spijt gespannen als een boog
tot schieten van een boozen schicht.’

In de ‘Luiaard’ een geslaagd, spijts iets gemakkelik spel met lange ee's.
Hiermee kan ik de bespreking over de lyriek van deze ‘Grafrijmpjes’ sluiten. Zoals
uit de diverse inleidingen blijkt hebben zij echter niet enkel een lyriese bedoeling.
Zij hebben er ook een vaderlandse, d.w.z. en indien ik goed begrepen heb een vlaamse.
Het blijkt me nodig er bij te voegen: indien ik goed heb begrepen. Zoveel is er dan
sedert de oorlog gebeurd dat vlaamsgezinden tot andere vlaamsgezinden kunnen
spreken zonder dat zij elkaar verstaan. Want het kost mij inderdaad een reuzemoeite
in de gedichten van Pater Mortier een andere vaderlandse strekking dan de staatse
te ontdekken. Soms vraag ik me af: ‘is dit nu geen boekje dat op last van de belgiese
regering werd gepubliceerd?’ Neen, het blijkt dat het een antwoord op daden van
vijandschap van deze regering moet zijn, als b.v. het verbod voortaan nog grafschriften
op de kruisjes van de gesneuvelden te plaatsen. Het boek is daarop een zeer loyaal
antwoord; het staat gans in het teken der loyauteit. Tot 1918 kon men betreffende
loyauteit tegenover de belgiese staat van mening verschillen; de geschiedenis van
1918 tot heden heeft de deloyalen - van Santen en Carpentier die deserteerden, - niet
de loyalen die sneuvelden gelijk gegeven. Zij die gevallen zijn starend naar de
chimera, beloning hunner loyauteit, brachten, Pater Mortier, een ledig en nutteloos
offer. De loyauteit is een voorbije mogelikheid; wie er tans nog mee rondloopt is
Arlequin op Aswoensdag.
Een der manifestaties dezer loyauteit ligt in de wil, gedurende de oorlog, bepaalde
punten onaangeroerd te laten. Dus men schrijft niet wat men wil. Doch de omgekeerde
gevolgtrekking dat men schrijft wat men niet wil, zal zeker Pater Mortier ver van
zich afwerpen. Wanneer wij nu hier, onder deze ‘Grafrijmpjes’ er zulke treffen voor
generaal Leman (en dit dan nog wel van 1920!) en voor opperbevelhebber Wielemans,
dan staan wij, spijts wij reeds zonderlinge dingen van de loyalen hebben gezien, toch
erg verbijsterd. Leman, in dit vlaamse grafschriften-boekje? Is Leman soms te Eekloo
geboren? Of was hij misschien als zijn uitzonderlike landgenoot, de Waal Jottrand,
een heetgebakerd vlaamsgezinde? Neen, niet daarom staat zijn rijmpje hier. De waalse
generaal Leman verdedigde
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heldhaftig de belgiese vesting Luik. Jawel, jawel. Bulgaarse generaals wonnen
schitterend de slagen van Loeloe-Boergas en Kirk-Kilisse. Is het werkelik reeds
voldoende een dapper belgies generaal te zijn om in dit ‘vlaamse kerkhof’ zoals men
deze ‘Grafrijmpjes noemt, een plaats, een ereplaats, te vinden?
Dit boek getuigt van een boven alle andere uit tragies volkenoodlot. Zal men dit
samengestelde, dat is de houding van de vlaamse IJzersoldaten, wel eens tot zijn
elementen kunnen terugvoeren? - Een volk wordt door een staat verdrukt. Deze staat
wordt aangevallen. Verscheidene redenen waaronder deze dat het volk het bewustzijn
zijner entiteit heeft verloren, dat het, van daaruit zich éen voelt, als aangevallene,
met de verdrukkende staat, dat het, in zover het het onrecht als een interne
aangelegenheid aanvoelt, te zwak is van dit ogenblik gebruik te maken een ultimatum
te stellen, dat het koninklike woorden in de zin van een onmiddellik rechtsherstel na
de vrede interpreteert, bepalen dit volk de zijde van de verdrukker tegenover de
overweldiger te kiezen. Gedurende de oorlog woedt er een latente strijd tussen de
soldaten uit dit volk en de verdrukkende regering. Maar voortdurend ook houden zij
die de leiders van deze soldaten zijn hen de plicht tegenover de staat voor ogen, niet
uit boosaardige berekening, maar wellicht omdat zij tot geen groepering van de
elementen komen. Zo ontstaan deze tragiese grafrijmpjes. Op zeker moment verbiedt
de regering voortaan nog grafschriften op de sjofele houten kruisjes te plaatsen. Men
reageert daarop met de eerlikheid die de Vlamingen kenmerkt: wij zullen grafrijmpjes
drukken en elk vlaams huisgezin een vlaams kerkhof geven. Doch dan weer in deze
rijmpjes voortdurend de lof op de volbrachte plicht jegens de verdrukkende staat.
Pater Mortier schrijft: ‘in éen graf Waal en Vlaming rusten, die streden, broeders,
zij aan zij’. - Ons blijft steeds de uitspraak van de dichter Verwey in de oren over
het tragiese noodlot van Vlaanderen, dat gedwongen werd zijde aan zijde met
Frankrijk te strijden.
*

**

Uitsluitender dan deze van Pater Mortier procedeert de bundel ‘Apostel’ van Geert
Pijnenburg uit een subjectivering van de vlaamse beweging, m.a.w. ‘vlaamse
beweging’ van het ‘Erlebnis’ uit beschouwd, een poëties verschijnsel dat, met andere
politieke gegevens, in de politieke lyriek van Rubiner, Becher, Toller e.a. zijn
hedendaagse, in de franse revolutionaire lyriek en revolutionaire toneel-lyriek zijn
oudere gelijkwaarde vindt. Wat zowel gene oudere als deze jongere politieke
dichtkunst met haar geavoueerd subjectivistiese ontroering ken-
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merkt is de moeilikheid het politieke in de zone van het onderbewust-dichterlike een
toon te verlenen naar de gamma van dit onderbewuste. Het blijft ongeveer steeds zo,
dat beelden die door dit onderbewuste leven worden ingegeven, nu al te zichtbaar
worden toegepast op het bewust politieke, waaruit volgt dat men van de zijde der
ontroering de indruk van een zeer eerlike bedoeling, van de zijde der dichtkunst deze
van maakwerk ontvangt. Symptomaties voor deze toestand is b.v. het gebruik van
de vergelijking uit de zone van het subjectief-onderbewuste naast het vergelijkende
uit de zone van het bewuste; op een ander gebied nog de gewaand versterkte, doch
in werkelikheid geforceerde vergelijking, vaak door de dichter naar haar kracht
overschat, b.v.: ‘Wie zich niet verkopen wil als 'n slet’. Och kom, laat ons de sletten
er nu eens buiten houen; het is waarachtig reeds voldoende wanneer de
man-uit-de-straat naar zulke drastiese, maar goedkope - inderdaad goedkope vergelijkingen grijpt.
De gedichten van Pijnenburg zijn zwak omdat de dichter meent dat hij het politieke
thema als subjectief gebeuren heeft doorleefd, d.i. dat hij meent dat dit politieke
behoort tot zijn emotioneel-onderbewuste, een toestand die door de gedichten in
zover wordt gelogenstraft dat niet een in-mekaar, maar wel een naast-mekaar van
het bewust-emotionele en van het onderbewuste wordt geboden. Ten tweede zijn zij
zwak omdat zelfs in de hypothese dat het politieke nu werkelik emotioneel zou zijn
doorleefd, het blote uitzeggen, het blote annoteren van dit psychiese niet lyriek is.
Zowel het bewuste weten om de betekenis der lyriek, als het onderbewuste meetrillen
op het transcendente ver-klaren door het woordklinken zijn zo zeer gering hier, dat
lyriek niet van verre wordt benaderd. De heer Pijnenburg heeft ergens over een jong
dichter oordelend geschreven dat er in de hedendaagse lyriek te weinig ‘hart’ zit.
Met het hart is het als met de slet van hierboven; laat beide buiten het debat. Het hart
heeft andere zorgen. En hartsverbreding is een noodlottige ziekte.
De waan, zegde ik reeds, dat het uitzeggen van het bloot emotionele volstaat,
maakt het boek lyries zwak. Maar ook wordt het daardoor politiek zwak, een gebrek
dat verder de kongruens van beide treft. Een politieke lyriek moet zich onderscheiden
door klip-en-klaar uitgesproken formules en lyries elan. Niet een socioloog, wel een
lyricus vindt een slagwoord als de drie achten. In zulke klaarheid ligt de buitengewone
verdienste van René de Clercq. Zinnen als ‘Wij zijn Germanen, geen Latijnen’, ofwel
‘staat in een staat nu stout genoeg’ horen tot dit lyriese positivisme, zonder flou,
zonder impressionisme, zonder hartsaandoening, reëel en niet uitspattend, dat wij,
expressionisten, steeds hebben gepostuleerd en nagestreefd.
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Bij Pijnenburg integendeel nooit een formule, doch steeds uitspatting, lyries-nutteloos
geweld.
‘Apostel’ werd uitgegeven voor 'n deel ten voordele van het martelaarsfonds en
van de amnestiewerking; aldus de verklaring achteraan het boek. Ook dit is weer
even lofwaardig als het onkrities is. Deze beide eigenschappen, lofwaardig en
onkrities, blijven bij Pijnenburg onafscheidbare ‘sorores’ geminae’. De heer
Pijnenburg bedenke toch eens even dat sedert de herleving onzer letterkunde na 1830,
ongeveer negentig op honderd vlaamse dichters steeds voor een amnestie-comité
hebben gewerkt. Een verklaring als deze van Pijnenburg heeft dan alleen volle klank
wanneer de auteur van zijn boek verwachten kan dat het om zijn persoonlike waarde,
afgezien dus van de mensen die het om politieke sympathie zullen kopen, een grote
afzet vinden zal. Doch niet de helft van éen enkel ogenblikje twijfel ik er aan dat
Pijnenburg deze werkelikheid zou hebben gezien.
P.v.O.

De Kat
Uit de boom gekeken kat.
Strijk hoog je keizerknevel
en snor snor aldoor bij de pijp
snorren
spinnen
snorrepijp
spinnewiel.
Tijdsimbool ben jij:
voor je janboel die heet de chaos der eeuw
past je postuur: een hoge rug en een geeuw.
Zolang heb je in je staart gebeten
dat hij krult Vol sier nu, en een vraagteken poneert van gewicht
aan het eindpunt van alle heimwee en geloven.
Raaskal raak je ronkmotief
in de muziekschool voor stom-en-doven.

Jan. 1925.

Victor J. Brunclair.
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De Polen en de Wereldoorlog
(Vervolg.)
DAT de Middenrijken met hun Poolsche politiek zelfzuchtige oogmerken hadden
wordt door niemand betwist, zij koesterden in het Oosten verwachtingen, welke zij
in het Westen nooit hebben gehad. Hun naaste doeleind was het gebruik van een
Poolsch leger tegen de Entente-machten.
De Raad beschouwde als zijn taak de werving van een nationaal leger en de twee
goeverneuren-generaal hadden de Polen aangezet zich als vrijwilligers te melden.
Doch met gering gevolg, doordat zij den twijfel lieten voortduren betreffend het
Westelijk front. De argwaan nam toe, nadat de Russische erfvijand was verslagen
en uit het Oosten geen onmiddellijk gevaar meer dreigde. Een Duitsche overwinning
in het Westen zou Posen, Pommerellië en opper-Silezië voor immer aan het Duitsche
rijk vastkluisteren. Derhalve was het verzet algemeen tegen het plaatsen van het
Poolsch leger onder het Duitsch opperbevel en moesten de Duitsche plannen vallen.
Oprechte vrienden van Polen waren onbetwist de Magyaren. Zij waren besliste
tegenstanders van een verdeeling van het Weichselgebied tusschen Pruisen en
Oostenrijk. Sterker dan de stem van Prins Aloys van Lichtenstein op een
volksvergadering te Weenen in Februari 1916, klonk het woord van Graaf Andrássy
en van Baron Nyasy om de Polen gerust te stellen over een eventueele vierde
verdeeling. Het duidelijkst verklaarde zich Graaf Th. Batthyány namens de
Hongaarsche onafhankelijkpartij; hij eischte voor Polen de volkomen
onafhankelijkheid zonder het einde van den oorlog af te wachten. Wat de Magyaren
met hart en ziel bestreden was de intrede van het koninkrijk Polen als derde lid in
de Donaumonarchie. Tegen het afstaan van Galicië aan Polen hadden zij natuurlijk
geen bezwaar; integendeel, hun invloed in het Habsburgsche rijk zou daardoor nog
grooter worden.
Voorstanders der toewijzing van Galicië aan het herboren koninkrijk waren in
Oostenrijk behalve de Polen alleen de Duitschers, die alzoo een verbetering van hun
positie in Cisleithanië tegemoet zagen. Tegenstanders waren de Tsjechen en de
Zuid-Slaven om de tegenovergestelde reden. De hofkringen aarzelden,
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want de keizer wilde Galicië niet loslaten, zonder de Poolsche kroon voor zichzelven
of voor een aartshertog te erlangen.
Dank zij de Russische omwenteling en de ineenstorting van het Tsarenrijk, waren
bij de verwachte overwinning der Westersche mogendheden de kansen voor de
onafhankelijkheid van een hernieuwd Polen zoo groot geworden - Wilson had alvorens
de overeenstemming van alle staatslieden daaromtrent op 22 Januari 1917 afgekondigd
- dat de Oostenrijkschgezindheid der Galicische Polen elken dag slapper werd en dat
zij niet meer te paaien waren met het vooruitzicht van een gedeeltelijke
verwezenlijking van de Poolsche toekomstdroomen. Hun afgevaardigden drukten
beleefdheidshalve den wensch uit, dat Keizer Karel het herstel van den Poolschen
staat met toegang tot de zee zou behartigen; de Poolsche club deed het op 16 en de
leden van den Galicischen landdag op 28 Mei 1917.
In Pruisisch-Polen, waar de vijandige houding der Pruisische ambtenaars het
optimisme remde, steeg de onrust met de instorting van het tsarendom en het wankelen
der burgerlijke regeering, want door de toenemende macht van het Duitsche rijk in
het Oosten werd voor de Pruisisch-Poolsche bevolking de bevrijding uit de knellende
banden van het Duitschdom een ondenkbaar iets.
De Duitschers toonden wederom in Polen, dat de kunst om de harten te winnen
hun niet eigen is. Zij vertrouwden bovendien de Polen niet en lieten het te vaak
blijken. Zij waren niet voornemens het Poolsch vraagstuk in zijn vollen omvang op
te lossen en hadden zelfs met Congres-Polen oogmerken, die den argwaan van hun
beste vrienden in Polen moest wekken. Om aan de nationale minderheden, Duitschers
en Joden, scholen met Duitsche onderwijstaal te geven traden zij af en toe op
ongepaste wijze tusschenbeide en kregen somwijlen, zooals reeds is vermeld, Joodsche
kinderen ondanks het verlangen van hun ouders geen Poolsch onderwijs. De studenten
der verpoolschte universiteit en der technische hoogeschool staakten tot tweemaal
toe om te verkrijgen, dat het beheer van het openbaar onderwijs gansch in Poolsche
handen zou overgaan. Ook in zake het gerecht stond het gezag van den
goeverneur-generaal boven den Raad van State. Het gaf nochtans voldoening, dat
sedert de opening der Poolsche rechtbanken op 1 September 1917, deze hun uitspraken
namens de Poolsche kroon in de Poolsche taal deden. Misnoegd waren alle partijen,
omdat de aanstelling van een regent achterbleef. Om deze te eischen vergaderden
zij op 12 Mei 1917 in het aartsbisschoppelijke paleis. Desondanks stelde de Duitsche
regeering de benoeming nogmaals uit.
Erger door haar gevolgen was de oneenigheid tusschen de Duitschers en Pilsudski
betreffend de aanwerving van het leger. Zij nam een acuut karakter aan, toen het
geschil over den vorm
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van den eed was beslecht en de bezetting de formule van den Raad van State had
aanvaard (2 Juli 1917). De omstandigheden waren zoozeer veranderd door de
Russische gebeurtenissen, dat Polen tijdelijk geen sterk leger noodig had. Pilsudski
wilde derhalve niet meer meewerken om dat leger in te richten. De legioensoldaten,
die weigerden den eed af te leggen, werden geïnterneerd. Pilsudski en
Luitenant-kolonel Sosnkowski werden eerst naar Wesel en later naar Maagdeburg
gevoerd (22 Juli 1917). Toen generaal von Beseler beval de niet geïnterneerde soldaten
naar het Oostelijk front te brengen, trad de voorloopige Raad van State af. Een wat
late aanmoediging uit het buitenland was het besluit der leden van de
onafhankelijkheidspartij in Zwitserland, op 10 Aug. 1917 te Rapperswyl in het
Poolsch nationaal museum vergaderd, samen te werken met den Raad en met de in
Polen aangestelde nationale overheid.
In bezet Polen was het misnoegen zoo groot, dat de Duitschers, vreezende de winst
van hun Poolsche politiek te verbeuren, terugkrabbelden en door nieuwe toegevingen
poogden zij de Polen niet te zeer van zich te verwijderen, te meer dat de bolsjevisten
geen middel ongebruikt lieten om hen aan hun zijde te krijgen. Overeenkomstig art.
I van het patent van 12 September werd een regentschapsraad ingesteld. Als leden
werden door beide keizers benoemd metropoliet Alexander Kakowski, aartsbisschop
van Warschau, Prins Zdrislaw Lubomirski en Jozef Ostrowski (15 October 1917).
Dr. A. Kakowski was aanvankelijk een vijand der Middenrijken. Hij weigerde op
5 Nov. 1916 een Te Deum in de kerken te laten zingen, een daad waarvoor Gorski
hem den hoogsten lof toezwaait, terwijl hij zijn aanvaarding van het lidmaatschap
in den regentschapsraad verzwijgt. De aartsbisschop was een te vurige vaderlander
om ten bate van zijn landgenooten de hulp der Duitschers te blijven weigeren, nadat
Frankrijk en Engeland om Rusland niet te mishagen zich tegen de onafhankelijkheid
hadden verzet. In April 1917 richtte hij een zendbrief tot de geestelijken, waarin hij
nadruk legde op de beteekenis van Polen's herstel als zelfstandigen staat. Nu twee
machtige heerschers vrijheid en onafhankelijkheid hadden beloofd, was het z.i. een
plicht het overige te doen en geen offers te ontzien. Sindsdien trad de R.K.
geestelijkheid nationaal en activistisch op tot groote ergernis der vrienden der Entente.
Bij den intocht van Prins Leopold van Beieren in Warschau had Prins Lubomirski
op diens toespraak geantwoord, dat hij de verordeningen der bezettende mogendheid
zou naleven, maar er overigens naar zou streven den tsaar de stad Warschau terug
te geven, gelijk ze hem was toevertrouwd. Later, als stadspresident na de invoering
van het gemeentelijk zelfbestuur, kantte hij zich menigmaal tegen de maatregelen
der bezetting, doch hij helde
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hoe langer hoe meer naar de activisten over, totdat hij met de neutralistische partij
brak en hij in October een candidatuur voor den regentschapsraad aanvaardde.
Het derde lid Jozef Ostrowski had in 1905 de realistische partij gesticht en zetelde
van 1906 tot 1910 in den Russischen rijksraad. Na de proclamatie van 5 Nov. 1916
sloot hij zich onmiddellijk bij de activisten aan.
De regentschapsraad aanvaardde op 27 October 1917 zijn ambt en de drie leden
richtte een brief aan den Duitschen keizer, waarin zij hem hulde brachten en hem
hun diepe dankbaarheid betuigden voor de besluiten van 5 November en 12
September, welke den grondslag vormden voor de onafhankelijkheid van het Poolsche
volk.
De samenstelling van het ministerie werd aan Jan Kucharzewski opgedragen. Deze
rechtsgeleerde en socioloog was eerst nationaaldemokraat en een volgeling van
Dmowski geweest. In den begin van den oorlog bestuurde hij te Lausanne L'Aigle
blanc, dat van Duitschgezindheid niet kon verdacht worden. Sedert 1916 was hij
naar Warschau teruggekeerd en tot hoofd der afdeeling voor hooger onderwijs
benoemd.
Deze tijdingen verwekten ontsteltenis in Frankrijk, dat meer geluisterd had naar
de aanhankelijkheidsbetuigingen der uitlandige Polen, dan belang gehecht aan de zij
het dan tijdelijke samenwerking van activisten en bezetting in het Weichselgebied.
Van de Fransche regeering noch van de behoudsgezinden hadden de Polen de tastbare
hulp bekomen, waarop zij meenden te mogen rekenen(15). Bij de katholieken had het
patriotisme zoozeer op den godsdienst den voorrang, dat zij meer prijs op de
goedkeuring der orthodoxe Russen stelden dan op de behartiging der belangen der
R.K. Kerk. De Polen vonden meer steun bij de linksche partijen, waarvan de
vrijheidszin nog niet gansch was uitgedoofd. Onder het voorzitterschap van Charles
Richet had de Ligue française pour la Pologne libre een manifest uitgegeven, waarin
enkel spraak was van een Poolschen vrijstaat (Mei 1916), aangezien de censuur het
woord onafhankelijkheid uit alle schriften bande. De Liga van de Rechten van den
Mensch deed een stap verder, doch zij had de redevoeringen, op 21 Febr. 1916
uitgesproken, te Lausanne moeten laten drukken om aan de censuur te ontsnappen.
Terwijl Pilsudski, die volgens Dr. V. Bugiel(16) in 1912-1913 klaar stond om met
zijn schutters in Rusland te vallen, zijn mannen in Galicië verzamelde om naast het
Oostenrijksch-Hongaarsch leger Congres-Polen uit de tsaristische dwingelandij te
bevrijden, besloot in Parijs de Poolsche Sokol, dat zijn leden in

(15) J. Lebreton, prof. aan het Katholiek Instituut te Parijs, wijst hier op t.a.p. blz. 14-15.
(16) La Pologne et le Polonais, Paris, 1921.
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het Fransch leger dienst moesten nemen (31 Juli 1914). Acht dagen nadien hadden
2000 Polen het Fransch soldatenpak aangetrokken. Dewijl het Russisch gezantschap
de vorming van het Poolsch leger afkeurde, belemmerde de Fransche regeering de
propaganda onder de Duitsch-Poolsche krijgsgevangenen, totdat de omwenteling
nieuwe toestanden in het leven riep. Ribot, voorzitter van den ministerraad, teekende
eerst op 4 Juni 1917 het decreet, dat de samenstelling van een Poolsch leger uit
krijgsgevangene en uitlandige Polen mogelijk maakte onder toezicht van Generaal
Archinard. Na de aankomst in Frankrijk van Generaal Haller, op 6 Oct. 1918 tot
opperbevelhebber benoemd, telde dat leger ongeveer 80.000 man. Alvorens waren
de Polen reeds door Engeland, Italië en Noord-Amerika als oorlogvoerende
bondgenooten begroet.
Volkomen afhankelijk van en samengesteld door de Fransche regeering, die het
op 20 Sept. 1917 erkende, was volgens de geschiedschrijver K. Waliszewski, het
Poolsch Nationaal Komiteit van Parijs. Walizewski(17) beweert, dat tot leiders werden
gekozen menschen, die voor de Russen aannemelijk waren, als Roman Dmowski,
Graaf M. Zamoyski, later gezant te Parijs en in 1924 minister van buitenlandsche
zaken, Erasmus Piltz van de realistische partij en vooral Tomaszewski, een gekend
russophiele reactionnair, die in nauwe betrekking tot het Russisch gezantschap stond.
De Fransche regeering, die zich niet meer gebonden achtte door hare vroegere
overeenkomst met den tsaar, verzette zich niet langer tegen de Poolsche aspiraties.
Nochtans, de geïnterallieerde conferentie van 29 Nov.-1 Dec. 1917 ging uiteen zonder
een gezamenlijke declaratie, die de dubbelzinnigheid aangaande de onafhankelijkheid
van Polen ophief.
Moet het nog eens gezegd dat, zoolang Rusland machtig en slagvaardig was, noch
Britsche noch Fransche diplomaten ooit een vinger hebben uitgestoken om de Polen
de hun op het Weener Congres toegekende rechten te doen genieten, zooals H.A.
Gibbons in ‘de Toekomst van Polen’ schrijft in het Amerikaansch tijdschrift Century
(Juni 1917). Zij zonden enkel zacht verwijtende nota's aan Rusland in 1831 en 1863
en aan Oostenrijk in 1846, toen het de republiek Krakau inlijfde. Bij een Russische
overwinning zouden zij gelijk in het verleden Rusland's misdaden hebben gebillijkt
of verontschuldigd.
Alhoewel men in de Engelsche en Fransche bladen iederen dag kon lezen over de
onoverwinnelijkheid van het ‘Rusland der Revolutie’, beseften de Fransche en
Britsche ministers, dat de val van het tsarendom het eerste wijd en zijd zichtbaar
teeken der bouwvalligheid van het rijk was. De arbeiders- en soldatenraden gingen
akkoord met den eisch der Polen op onafhankelijkheid en de voorloopige regeering
van Prins Lvov gelastte een

(17) Polonais et Russes, Paris, 1919, blz. 287-9.
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commissie met de afwikkeling der zaken van het koninkrijk Polen. Op aandringen
van Kaar voorzitter Mr. Lednicki werd de beslissing betreffend een militair verbond
aan de Polen overgelaten. In de officieele oorkonde wordt door de Russische
voorloopige regeering de valschheid erkent der tsaristische belofte, waarin alle goede
burgers in de Entente-landen vertrouwen moesten stellen. Het lag natuurlijk niet in
haar bedoeling Polen in zijn historische - niet-ethnische - grenzen te herstellen,
ofschoon zij het besluit vernietigde, waardoor het land van Chelm eertijds van het
Weichselgebied was afgescheiden.
Na de omwenteling bleven de Poolsche vluchtelingen verdeeld in hun waardeering
der activistische politiek. De meerderheid had de beweging en de vorming van
Pilsudski's legioenen afgekeurd. De demokraten(18) daarentegen op 10 Mei 1917 te
Moskou vergaderd ontkenden het recht aan de vluchtelingen en soldaten op zichzelf,
zonder voorafgaande afspraak met hun landgenooten, om over te gaan tot de vorming
van een nationaal leger in Rusland. Op een congres van soldaten (19 Juni) stond de
meerderheid op het tegenovergesteld standpunt. Andere congressen hadden op 8 en
15 Augustus plaats en ondanks hun goede bedoelingen brachten zij de linksche en
rechtsche partijen niet veel dichter tot elkaar. Te Petrograd bijeengekomen Polen
traden nog meer beslist op tegen de bemoeizucht der uitgewekenen Polen om de
richting der Poolsche politiek te bepalen en zij verklaarden, dat de leiding moest
uitgaan van de in bezet Polen aangestelde lichamen. Hierin waren zij eens met de
leden der onafhankelijkheidspartij, die op 10 Aug. 1917 te Rapperswyl in het Poolsch
nationaal museum de zaak hadden besproken.
De deelneming van een Poolsch legerkorps aan het offensief

(18) Onverklaarbaar voor wie als volstrekte waarheid kritiekloos aanvaardt de gemeenplaatsen
en schematische voorstellingen, welke als geestelijk voedsel aan de burgers der
oorlogvoerende landen verstrekt werden, is deze overhelling der linksche partijen in bezet
Polen, evenals de vluchtelingen in Rusland tot het activisme, dat tot uitgangspunt had de
belangengemeenschap tusschen Polen en de Middenrijken. De voorstelling van den
wereldbrand als een strijd van demokratie en autokratie wordt gelogenstraft door het
overleveren van Finland en Polen aan de tsaristische dwingelandij en het prijsgeven van
Konstantinopel en de zeestraten aan de grenzenloos expantiezucht van het despotische
veelvolkige Rusland. De Poolsche demokraten waren daar bijzonder gekant tegen de opdracht
der politieke leiding van een uitlandig komiteit en zij staken het niet onder stoelen of banken,
toen de Amerikaansche Polen met Paderewski aan het hoofd, na een woord van dank aan
den voorloopigen Raad van State voor zijn weerstand tegen vele door de bezetting getroffen
maatregelen, Lednicki verzochten een centrale organisatie in Zwitserland in het leven te
roepen, welke alle groepen zou vertegenwoordigen (20 Sept. 1917). Over de aktie van het
Nationaal Komiteit in Parijs waren de linksche partijen ontevreden en zij ontzegden het Parijs
komiteit het recht een politieken koers in bezet Polen aan te geven.
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van Generaal Broesilov in Galicië en Volhynië ontstemden zoozeer de Polen in
Zwitserland als de anderen. Dat leger was nog minder zelfstandig dan Pilsudski's
legioenen; het stond volkomen onder het bevel der Russische overheid. Weldra traden
officieren in onderhandeling met den Raad van State te Warschau. De demokratische
vleugel der vluchtelingen erkende het gezag van den regentschapsraad, zoodat de
tegenstelling tusschen links en rechts nog scherper werd.
IJdel wapengekletter en overschatting van eigen kracht was sedert Bismarck's
ontslag de grondtoon der keizerlijke diplomatie die, bovendien gehandicapt door een
volslagen gemis van psychologisch inzicht in den gedachtenkring der tegenstanders,
niet tot het besef kwam, dat bedreigingen dezen niet afschrikten, maar hun weerzin
van de Duitsche aanmatiging prikkelden. De kunst om verzoenend op te treden bleef
de Duitsche hoogwaardigheidsbekleeders, ambtenaars en officieren vreemd tijdens
als vóór den oorlog. Zij konden evenmin begrijpen, dat het sterk nationaal gevoel
der Slavische volkeren, dezen minder serviel tegen vreemde heerschers en minder
assimileerbaar maakt dan de meer kosmopolitische Duitschers. Zij verwachtten dat
hun Poolsche onderdanen, die in October 1914 een geheim nationaal aktiekomiteit
hadden gesticht, waaruit het revolutionnair komiteit van 1918 groeide, gedwee in
het Pruisisch gareel zouden blijven loopen, totdat het den Koning behaagde eenige
verbetering in hunnen toestand te brengen. Toen de Poolsche afgevaardigden in den
landdag aandrongen op de verwezenlijking der toegezegde hervormingen en op de
toekenning van zelfbestuur onder waarborg van een internationaal scheidsgerecht,
voer de minister van binnenlandsche zaken Drews heftig tegen hen uit, gelijk een
Belgische minister het in 1924 tegen de Vlaamsche nationalisten nog doet;
onbesproken moest het voorstel blijven, dat den Pruisischen eenheidsstaat uiteen zou
hebben doen vallen. ‘Wij zullen, zeide Drews, nooit verzuimen het Duitschdom te
versterken door kolonisatie en door steun aan de Duitsche nijverheid; Pruisen is een
eenheidsstaat en een Germaansch land en zal het blijven (22 Januari 1918).
De uitzonderingswetten werden niet opgeheven, de kolonisatie werd voortgezet,
doch op kleinere schaal, de kredieten voor de verduitsching als voorheen door den
landdag toegestaan, het gebruik der Poolsche taal bleef in de openbare vergaderingen
verboden. Seyda, ondervoorzitter der Poolsche club wees op de tegenstelling tusschen
de houding der regeering in bezet- en in Pruisisch-Polen. De rijksdag verklaarde zich
voor de afschaffing van het paragraaf 12 der wet op de vereenigingen, doch het
ministerie handhaafde zijn standpunt. Eerst na afloop van den oorlog was de regeering
voornemens haar politiek in de Oostmarken te wijzigen. Intusschen moesten de Polen
vechten en zwijgen, zooals de Vlamingen. Maar het nationaal gevoel was in
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Pruisisch-Polen te levendig om in deze omstandigheden te begeeren, dat de
meerderheid der bevolking anders dan gedwongen voor den staat haar bloed zou
storten.
Overigens, een vrijzinniger behandeling der Poolsche eischen, de toekenning van
zelfbestuur aan Posen en aan Pommerellië zouden de Polen stellig niet in trouwe
Pruisische onderdanen hebben veranderd, welke de eerste gelegenheid niet zouden
hebben aangegrepen om zich van Duitschland los te maken. De Galicische Polen,
die in Oostenrijk evenals de Duitschers een Heerenvolk waren, zijn gedurende den
oorlog de Habsburgers slechts voorwaardelijk trouw gebleven en hebben niets gedaan
om in October 1918 Karel op zijn troon te handhaven. Zelfs het besluit op 2 Februari
1918 te Lemberg genomen door behoudsgezinden en demokraten nopens de
vereeniging van Congres-Polen en Galicië onder de Habsburgers ontmoette heftig
verzet bij een deel der aanwezigen. Niettemin was de Pruisische staatssecretaris
Lewald bijzonder onhandig, wanneer hij op 1 Maart 1918 de vijandige gezindheid
der Polen voorwendde om zich te verzetten tegen hun nationale verlangens.
Het noodlot zou deze vervullen. Door de vestiging van het bolsjevisme was de
tweede mijlpaal op den weg naar de onafhankelijkheid bereikt. De overwinning der
Entente zou de derde zijn, zooals de uitdrijving der Russen de eerste was geweest.
Zonder tegenspraak te duchten, kan men derhalve zeggen, dat de Polen zichzelf niet
hebben bevrijd. Het leger van Generaal Pilsudski, hoe dapper ook, was te klein, het
telde nooit meer dan 25.000 man voetvolk, en het vocht niet lang genoeg om een
groot aandeel aan de bevrijding van Congres-Polen te hebben gehad. Het had vooral
een zedelijken invloed, zooals het activisme een opbeurenden had.
De vrede van Brest-Litovsk met de Oekrajiensche volksrepubliek (9 Febr. 1918)
en die met Sovjet-Rusland (3 Maart 1918) maakte het herstel der oude historische
grenzen onmogelijk zoolang zij van kracht bleven. De terugslag in gansch Polen was
grooter dan de Duitschers hadden vermoed. In de donkerste jaren hunner
dienstbaarheid hadden de Polen niet getwijfeld of hun staat in zijn oude glorie en
uitgestrektheid zou herrijzen. In de begeerte gewesten is het volk Litausch,
Wit-Roeteensch of Oekrajiensch, doch aangezien de adel en de R.K. geestelijkheid,
althans de hoogere, zijn verpoolscht houden de Polen staande, dat hun aanspraken
volkomen billijk zijn.
De regentschapsraad, die op 9 Januari 1918 te Berlijn door den keizer was
ontvangen en die te Weenen op den Hofbrug was geweest, had te vergeefs pogingen
aangewend om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen. In het ambtelijk blad
Monitor Polski, liet hij een ongecensureerd verzet drukken tegen de bepalingen van
het verdrag waardoor het Chelmerland en
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Podlachië aan de Oekrajiensche volksrepubliek waren afgestaan. Het ministerie
Kucharzewski trad af om te protesteeren tegen de verdeeling van Congres-Polen,
waartoe Chelm en Podlachië behoorden, tegen de verkrachting der rechten van het
Poolsche volk en ook tegen de der Poolsche regeering aangedane vernedering, toen
haar de mogelijkheid werd ontzegd de bescherming der nationale belangen bij het
sluiten van den vrede ter hand te nemen. De regentschapsraad verklaarde zijn zending
en krachtinspanning te willen voortzetten om te bekomen wat bereikt was, d.z. de
Poolsche rechtbanken en scholen.
Te Brest-Litovsk was de positie der Duitschers neteliger dan iemand, die de
ethnische verhoudingen in Oost-Europa niet kent, zich kan voorstellen. Bij de
onderhandelingen met Oekrajina moesten onvermijdelijk de Duitschers, zooals vóór
en tijdens den oorlog de Oostenrijkers in Oost-Galicië, tusschen Polen en Oekrajiners
kiezen en aangezien de belangen van beide Slavische volken volkomen tegengesteld
zijn, de eenen of de anderen diep grieven. Van de tien aan Oekrajina toegewezen
kreitsen hadden zes een Poolsche meerderheid, althans een meerderheid van
Poolschgezinden. De ethnographische grens had stellig de Polen niet voldaan, doch
zijnde de eenige strookende met het nationaliteitsbeginsel, kon zij getrokken worden
zonder een nieuw bewijs van de onbetrouwbaarheid der Duitsche drijfveeren te
brengen.
Het is verdrietig te moeten vaststellen, dat voor een goede verstandhouding tusschen
Duitschland en Polen in het imperialistisch Europa elken grondslag van duurzaamheid
ontbreekt, zoodra uit het Oosten geen gevaar voor beide meer dreigt. Dan hebben
Duitschland en Polen slechts tegenstrijdige belangen, terwijl Duitschland en Rusland
hand in hand kunnen gaan, zoolang zij geen gemeenschappelijke grenzen hebben.
Het kon den Duitschers niet ontgaan, dat Polen hun tegenstander zou worden, zoohaast
zij het uit hun greep loslieten. Derhalve moest het koninkrijk Polen een gedaante
krijgen, die het in de toekomst tegenover het Rijk machteloos maakte en werden zijn
grenzen ingetrokken, eerst door de afscheiding van Suwalki en naderhand door de
toewijzing van Chelm en Podlachië aan Oekrajina. De Duitsche oogmerken op het
mijn- en koolbekken van Dombrowa-Sosnowice ontstemden de Polen. Duitschland,
dat Oekrajina als den natuurlijken vijand van Polen en deshalve als een trouwen
bondgenoot beschouwde, meende zonder de geringste inschikkelijkheid tegen het
Weichselkoninkrijk te mogen optreden.
De toenaderingspolitiek van Bethmann-Hollweg werd geheel verdrongen door het
Oostmarken-imperialisme, dat de zwakke Duitsche sympathieën in Polen volkomen
wegruimde. Een verdere opbloeiïng van het activisme had geen zin, nadat van
Duitschland niets meer was te verkrijgen. Het was duidelijk, dat daar de twee
richtingen van het Poolsch vraagstuk op
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elkaar botsten en dat de sterkste Polen weinig voordeel zou aanbrengen.
Op de bezwaren van den regentschapsraad en het ontslag van het ministerie volgden
protesten van gemeentebesturen en van burgers, weshalve zij door de bezettende
macht werden gestraft. Om een motie van afkeuring tegen den vrede met Oekrajina
werd o.a. de stad Warschau beboet en de voorzitter van den gemeenteraad van Lodz
aangehouden. De Monitor Polski werd geschorst. Graaf Szeptycki,
goeverneur-generaal van Lublin, legde zijn ambt neer; vele ambtenaars in het door
Oostenrijk bezet gedeelte bedankten voor hun betrekking. De gemeenteraad van
Lublin werd ontbonden en de overheid greep hier en daar hardhandig in. De
bisschoppen kwamen in verzet tegen den afstand van Podlachië en Chelm wegens
het nadeel door de toewijzing dezer katholieke streken aan een orthodoxen staat de
Roomsche kerk berokkend.
In den Oostenrijkschen rijksraad had het misnoegen der Poolsche bevolking een
weerklank, die de regeering bijzonder onaangenaam was. De afgevaardigden en de
leden van het hoogerhuis dreigden tegen de kredieten te stemmen en tot de oppositie
over te gaan. Zoover gingen zij voorloopig niet. Erger was de opstand van het Poolsch
legioen in Boekovina.
Het verdrag met de Oekrajiensche volksrepubliek verraste de Poolsche vrijwilligers
gelijk een donderslag uit een wolkenloozen hemel. Zij namen den
Oostenrijksch-Hongaarschen bevelhebber gevangen, sneden de telegraaf- en
telefoondraden door en togen op 15 Februari 1918 naar de grens om zich met de
Poolsche legioenen in Rusland te vereenigen, doch de Oostenrijksch-Hongaarsche
regimenten slaagden erin hen te omsingelen. Kolonel Jos. Haller kon met slechts
1.800 legioensoldaten ontsnappen. Van een verdere militaire samenwerking van
regentschapsraad en bezettende macht kon natuurlijk geen spraak meer zijn, zooals
Generaal von Beseler op 8 Mei besloot, doch bloedige botsingen hadden voortaan
kunnen vermeden worden, wanneer de Duitschers niet hadden geëischt, dat de Polen
in Oekrajina op staanden voet de wapens zouden neerleggen. Bij hun weigering
ontstond te Kraniov een strijd (10-13 Mei 1918), die eindigde met hun nederlaag.
Op het Westelijk front zouden de Duitschers de scharen van Haller weer ontmoeten,
welke na vele wederwaardigheden te Moerman waren scheep gegaan.
Sedert de bolsjevistische omwenteling was de positie der Poolsche soldaten niet
benijdenswaard. Generaal Dowbor-Musnicki en Krylenko, de bolsjevistische
bevelhebber konden het niet eens worden. Door een besluit van 29 December 1917
hadden de allogenen het recht verkregen nationale regimenten te vormen, maar deze
moesten naar de bolsjevistische opvatting worden ingericht en Dowbor-Musnicki
verbood eigenmachtig de verkiezing van soldatenraden Schermutselingen hadden
tus-

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

97
schen Polen en Russen plaats. Vele Polen werden doodgeschoten, anderen
afschuwelijk verminkt. Om zich aan het Russisch gezag te onttrekken erkende, zooals
reeds is vermeld, het leger van Musnicki, dat van den regentschapsraad. Daardoor
kwam het na het nieuw Duitsch offensief onder het bevel van Generaal von Beseler,
die het op 5 April 1918 ontbond. Het eerste legerkorps onder Dowbor-Musnicki werd
door de Duitschers ontwapend, het tweede door Generaal Stankiewicz uit soldaten
van het Roemeensch front samengesteld en door Generaal Osinski aangevoerd, moest
na een aanval van Duitschers en Oekrajiners de wapenen neerleggen en het derde
legerkorps onder Generaal Michelis onderging hetzelfde lot te Kiëv.
Deze gebeurtenissen zouden een echtere vriendschap, dan die uit de
tijdsomstandigheden tusschen Duitschers en Polen ontstane, verstoren. Bovendien
gaf het verschil tusschen beide volkszielen aanleiding tot maatregelen, die de
bevolking van het bezet gebeid voortdurend kwetsten en begrepen de Duitschers
niet, dat zij met bedreigingen niets konden bereiken. Om de ineenstorting der
activistische politiek te voorkomen, gingen de leiders, die vóór de
twee-keizers-proclamatie van November 1916 met den rijkskanselier hadden
onderhandeld weer naar Berlijn, ten einde een vergelijk tusschen de
oorlogsnoodwendigheden en het nationaal verlangen te bewerkstelligen. De
onverzoenlijkheid van het Duitsch en het Poolsch standpunt trad desondanks nog
meer te voorschijn.
Teleurgesteld omdat hun halfslachtige toegevingen de Polen voor hun oogmerken
niet gewillig hadden gemaakt, bedwongen zich de Duitschers niet langer en hun
bladen gaven lucht aan den wrevel tegen de ‘ondankbare’ natie, welke hun wapenen
van het Russische juk hadden bevrijd. Immer onbezonnener waren de drijverijen der
pangermanen, die steeds grootere streken van Polen begeerden. In den Grenzbote
van 20 April 1918 schilderde Cleinow de Polen af als de eenige hinderpaal voor een
Duitsch-Russische verstandhouding. Z.i. moest een groot deel van Congres-Polen
ingelijfd worden. Tegen dat onzinnig voorstel kwamen de Balt Paul Rohrbach en de
afgevaardigde Rechenberg in het Berliner Tageblatt op.
De geruchten van een nieuwe verdeeling verontrustten zoozeer de openbare
meening in het bezet gebied, dat Steczkowski, de latere minister van finantiën der
republiek, na het aftreden van Jan Kucharzewski, hoofd van het nieuw ministerie,
op 29 April 1918 een verbond aan de Middenrijken aanbood, op voorwaarde dat de
integriteit van het koninkrijk Polen formeel werd erkend en dat het Poolsch leger
niet in het Westen zou moeten vechten.
Eenige weken na den veldslag bij Kraniov namen Frankrijk, Groot-Brittannië en
Italië een besluit, dat hun niet zwaar viel na de ineenzakking van Rusland en de
opkomst van het
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bolsjevisme en dat de genadeslag voor den Duitschen uitbreidingsdrang naar het
Oosten was. Luidens deze nieuwe verklaring der Westersche mogendheden was de
oprichting van een hereenigd en onafhankelijk Polen met toegang tot de zee de
voorwaarde voor een duurzamen en rechtvaardigen vrede en voor het herstel van
den vrede in Europa (3 Juni 1918).
Geveinsd of niet verborg Steczkowski zijn wantrouwen voor de goede bedoelingen
der Entente niet en de leden van den regentschapsraad reisden naar Berlijn en Weenen,
om van de regeeringen aldaar een duidelijke verklaring uit te lokken, welke de
bevolking zou overtuigen van de oprechtheid der Duitsche politiek tegenover Polen.
Deze stap door velen als ongepast gewraakt, verontrustte niet weinig de staatslieden
der bondgenooten en de Polen in den vreemde. Dezen betuigden te Chicago hun
vertrouwen in het Poolsch Nationaal Komiteit van Parijs en zij erkenden zijn gezag
met uitsluiting van ieder ander. Zelfs in het bezet gebied trof het verwijt van laksheid
tegenover de Duitsche aanmatiging den regentschapsraad(19), die de gekozen
neutralistische meerderheid in den Raad van State met eigenmachtig benoemde
activistische leden schaakmat had gezet. Aan de verkiezing hadden de socialisten,
die sedert de interneering van Pilsudski zich van de activistische politiek afzijdig
hielden, niet deelgenomen en zoodoende een neutralistische overwinning niet
verhinderd.
In Pruisisch-Polen werd de stemming aldoor meer anti-Duitsch; Korfanty had in
Silezië een landdagszetel veroverd en was aanstonds een duchtige tegenstander. De
regeering week niet van haar vroegere houding af. Haar eenige tegemoetkoming was
het gebruik der volkstaal voor het godsdienstig onderwijs, iets wat de Fransche
republiek vóór de scheiding van kerk en staat in Bretagne noch in Fransch-Vlaanderen
gedoogde.
Oostenrijk wankelde onder de vijandschap van Tsjechen en Joegoslaven en de
toenemende verkoeling der Polen tegenover de Habsburgers. Czernin en Seidler
hadden op 22 Juni 1918 moeten wijken voor den aanval der verbondene Slavische
afgevaardigden. Tertil, voorzitter der Poolsche club, dreigde in de zitting van 17 Juli
1918 met het weigeren der kredieten, indien Seidler door een meer betrouwbaar
minister niet vervangen werd. Wegens zijn weinig doortastend ingrijpen werd Tertil
verplicht het voorzitterschap neer te leggen. Daszynski, die in 1916 voor
Duitschgezind doorging, verweet op hooghartigen toon de regeering dat zij aan den
leiband van het Duitsche rijk liep. Glombinski was nog heftiger en eischte de
hereeniging der drie deelen

(19) Ofschoon kardinaal Kakowski, eerste lid van den regentschapsraad was geweest, werd hem
hulde gebracht door Fransche prelaten, o.w. kardinaal Dubois van Parijs bij hun bezoek in
Warschau (Juni 1924).
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van Polen. Zonder dralen moesten vredesonderhandelingen aangeknoopt worden.
Naarmate de gebeurtenissen in het Westen de zwakte van het Duitsch front
aantoonden verminderde de aanhankelijkheid der Polen jegens de Donaumonarchie.
Enkelen, zooals Prof. L.L. Jaworski, die in 1914 te Krakau het Opperste Nationaal
Komiteit tot stand had gebracht, bleven haar trouw tot haren val. Zelfs in
Congres-Polen werd nog in Augustus 1918 met het hoofdkwartier onderhandeld,
doch de zending van Prins Janusz Radziwill en Graaf Ronikler werd door socialisten
en nationaaldemokraten sterk afgekeurd.
Door de tegenslagen van het Duitsche leger aangemoedigd, trad de
regentschapsraad thans zelfstandiger op en verloochende de machten, die hem hadden
aangesteld. Hij verklaarde, dat hij alleen van de natie afhing, drong nogmaals op de
bijeenroeping van den landdag (sejm) aan, dankte het ministerie Steczkowski af en
droeg Jan Kucharzewski, die noch Duitsch- noch Ententegezind was, de vorming
van een nieuw ministerie op, dat tot den wapenstilstand aanbleef.
Armzalig, zonder eenige grootheid, was het einde van het Habsburgsche
vorstenhuis, dat de rampen opgestapeld had op de hoofden zijner onderdanen en dat
altijd de volksbelangen aan zijn eigen aanzien en voordeel had opgeofferd. Wanneer
Keizer Karel inzag dat de Magyaren tegen elken vorm van trialisme waren en dat
derhalve de Poolsche kroon voor hem niet was weggelegd, stelde hij de kandidatuur
van Aartshertog Karel Steven. En toen er voor de Donaumonarchie geen uitkomst
meer was, uitgenomen een spoedigen vrede en de welwilligheid der Entente, ontspon
zich zijn voorstel Galicië met Congres-Polen te vereenigen in een koninkrijk door
een persoonlijke unie met het Duitsche Rijk verbonden in ruil voor den afstand van
Elzas-Lotharingen aan Frankrijk. Een onzinnig voorstel, dat duidelijk doet uitkomen,
hoe weinig Karel berekend was voor zijn taak en hoezeer de opvattingen en
oogmerken zijner tegenstanders voor hem omsluierd waren gebleven.
Niets baatte; het noodlot was niet af te wenden. Aldra zouden zich alle
Cisleithaansche volkeren zich afkeeren van den vorst, die alleen om zijn troon
bekommerd was. Op 1 October kwamen de Poolsche afgevaardigden in Weenen
bijeen en zij eischten de sluiting van den vrede op den grondslag der veertien punten
van Wilson, die de onafhankelijkheid van Polen op het voorplan hadden gebracht.
De regentschapsraad riep op 8 October 1918 het herstel van den hereenigden
Poolschen staat uit. Steunend op de verklaring van Versailles (3 Juni 1918), was hij
zeker dat geen macht de verwezenlijking van de Poolsche staatsgedachte, in den
aanvang van den oorlog door het activisme tegen Rusland belichaamd, zou beletten.
Keizer Karel's erkenning van het zelfbe-
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schikkingsrecht der volken der monarchie kwam te laat om de schakel te worden,
welke deze volkeren in een statenbond zou vereenigen (16 October).
De ineenstorting van het Westelijk front maakte in het Oosten de overmacht van
het Duitsch leger waardeloos voor het Rijk, dat thans de gevolgen moest dragen van
zijn hinkende politiek. De keizer en zijn raadgevers hadden de beslissing omtrent
den definitieven status en de grenzen van het koninkrijk Polen tot het einde van den
oorlog uitgesteld. De Polen en de bondgenooten zouden ze nu te zamen tot schade
van het Duitsche Rijk zelf regelen. Nadat de plannen van den Duitschen legerstaf
omtrent eene nieuwe verminking van Congres-Polen waren ruchtbaar geworden, was
er geen zedelijke grond meer voor het verwijt van ondankbaarheid, dat af en toe in
Duitschland klonk. Polen was volkomen gerechtigd aanspraak te maken op de
Oostmarken, die buiten het Duitsch ethnisch gebied lagen.
Nadat de November-omwenteling in het oorlogsmoe Duitschland was uitgebroken,
was het plotseling uit met het ontzag der soldaten voor hunne oversten. In Warschau
drongen de soldaten in het kasteel, waar Generaal von Beseler verbleef en zij namen
hem gevangen. Door Poolsche officieren bevrijd en aan boord van een schip gebracht,
voer hij de Weichsel tot in West-Pruisen af.
Pilsudski kwam op 10 November in de hoofdstad terug. Den volgenden dag werd
hij, de eerste Poolsche activist, aan 't hoofd van het leger gesteld door den
regentschapsraad, die den 14n aftrad na het gezag in de handen van Pilsudski te
hebben neergelegd met de opdracht als hoofd van den staat een nationale regeering
samen te stellen.
De meeste leden van het ministerie door Moraczewski naar de wenken van Pilsudski
gevormd waren socialisten en radikaalpopulisten. Door de invoering van het algemeen
kiesrecht voor mannen en vrouwen, van den achturenarbeidsdag en van eenige sociale
hervormingen kreeg de Poolsche staat aanvankelijk een demokratisch karakter, dat
door velen in den lande werd gewraakt. De reactie betreurt nog steeds, dat Pilsudski
door zijn krachtig ingrijpen de republiek dezen demokratischen grondslag heeft
gegeven, welke weinig met de Poolsche traditie strookt en in iederen
nationaliteitenstaat hinderlijk is voor de vlottende afwikkeling der politieke
aangelegenheden.
Na de verkiezingen legde Maarschalk Pilsudski zijn ambt neer, maar hij werd
dadelijk en eenstemmig door den landdag herkozen (20 Februari 1919). De nieuwe
regeering - Paderewski was sedert 17 Januari 1919 eerste minister - werd door de
bondgenooten en de neutralen erkend en Polen nam zijn plaats in onder de
onafhankelijke staten van Europa.
De nieuw gekozen Sejm (landdag) verklaarde zich eenparig voor een verbond met
de bondgenooten en de regeering sloot
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een militaire overeenkomst om oorlogsmateriaal te krijgen, hetwelk het broodnoodig
had om te strijden tegen zijn naburen, die niet bereid waren deelen van hun
grondgebied af te staan om de historische grenzen te herstellen en om de bolsjevisten
terug te werpen, die van plan waren den Weichselstaat te sovjetiseeren.
Overal viel de beslissing der wapenen ten voordeele der Witte-Arendrepubliek en
zij verzette haar landspalen ver over de ethnische grenzen van het Poolsche volk.
Zooals de andere erfstaten der Donaumonarchie is Polen thans een nationaliteitenstaat,
waarin de minderheden minder waarborgen voor het behoud van hun volkswezen
hebben dan in Oostenrijk, aangezien zij zwakker zijn en al deze erfstaten sterk
gecentraliseerd zijn.
Dr. G. Schamelhout.

Barber shop.
HIER herleeft de pruikentijd
en Figaro heeft een lach van nikkel
hanteert hij het scheermes
het vlijm
als het fatale zwaard van Damokles
daaronder vallen gekookte kreeftkoppen machteloos in zwijm.
Onthaard is niet ontaard
daarom zal Absalon binnentreden
want hem wordt de shampooing nieuwe doop
Over het hoofd van gekke gasten
sneeuwt het dons der poederkwasten
wijl in de kijkkas wassenbeelden vol wijsheid en gipsen
glimlachen op het clair-obscur van maaneklipsen.

Maart 1925.

Victor J. Brunclair.
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Kronieken
Tooneel.
Jef Horemans. Slangetje. Tooneelspel in 3 bedrijven. Uitgave ‘Het Tooneel’,
Ant werpen. Prijs: 6.00 fr.
‘Slangetje’ is een briljant middelmatig stuk. De auteur verlustigt zich aan het
minutieuze onderzoek der psychologie van vier heel bijzondere bijna bizarre
wezentjes. En de uitgerafelde detailleering van zijn speelsche studie biedt ons bijwijlen
een niet onaardige verrassing. Het is interessant. Als het origineel was zouden wij
dat zelfs een beteekenisvolle aanwinst mogen noemen. Het is een vierde of vijfde
copie van een volstrekt uitgepluisd geval, waarin niets nieuws meer te vinden is. Het
dunkt mij trouwens dat Horemans niets gezocht heeft. Hij heeft zich bij het schrijven
van ‘Slangetje’ gedurende een paar avonden geamuzeerd en de lezing van zijn werk
geeft ook ons een uurtje genot. Ik kan me zelfs voorstellen dat ‘Slangetje’ op de
planken nogal prettig moet aandoen, hoewel het mij toch te weinig ‘flink’ schijnt
om werkelijk te boeien.
De ontledings-manie van den auteur, die met een scherp mesje werkt, ligt niet
alleen in de spontaneïtiet der gesprekken - maar breidt zich bovendien uit over de
aan te nemen houding der spelers, den klank hunner spel, de kleur hunner oogen, en
omvat tevens de omstandig beschreven bemeubileering der kamers. Alles is
nauwkeurig aangeduid.
Alleen maar dit: veel leven om niets! En veel belang aan 'n grilletje. Horemans
steekt zijn talent niet in 'n sekure zaak - en wat hij doet is allemaal met de grootste
virtuositeit vóórgedaan. Sommigen zeggen dat wij dat niet mogen blijven nadoen.
Ik weet alleen dit: elke nieuwe weg is moeilijk te bewandelen. Horemans heeft het
gemakkelijkste deel gekozen. Het is zijn recht en hij doet het uitstekend. Een ferme
buiteling is echter misschien meer waard dan deze zekere, effene, onbewogen kadans.
Onderwijl is dit stuk toch een zeer sympathieke verschijning, sluit aan met het genre
van Ernest W. Schmidt, die het trouwens nog knapper doet; en hierin bewijst
Horemans dat hij ‘tooneel’ kent. Dat is bij onze nieuwere tooneelschrijvers zelden
het geval. Ik ken er die in hun stukken verbazend veel praten en verbluffend slecht.
Horemans kan een dialoog schrijven. En dat geeft hem een zeldzame waarde.
***

Edward Amter. Die Soudaen had een dochterkijn. Spel in 3 bedrijven.
Tooneelfonds ‘Het Masker’.
Amter bewijst hier weeral eens dat hij geen vaag begrip van tooneel heeft. Dit oordeel
zal mij denkelijk classeeren bij de ‘eigenzin-

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

103
nige soedans van belangenverdediging’, of bij de ‘wijze hofnarren’, of bij ‘de prinsen
Iwein, die buiten hun eigen geijkte vormen en gedachten niets heilig vinden’ - want
in een bescheiden ‘woordje vooraf’, waarin deze auteur ons o.m. den onverdienden
lof kond maakt dien hij, zijns inziens, voor zijn werk vanwege notaris Thuysbaert
mede droeg, geeft hij al bij voorbaat allerlei vleiende benamingen aan al degenen
die op zijn werk iets mochten aan te merken hebben.
Ziehier dan de kleingeestige critiek van eigenzinnigen soudan, wijzen hofnar of
prins Iwein.
Amter gaf ons reeds een onooglijk ding ‘Jan, die niet in den hemel wou’. Het was
slecht, maar het was zijn eigendom. Nu heeft hij het goed gevonden een eenig mooi
gedicht, een zeldzaam ciersel onzer middeleeuwsche dichtkunst, te verwerken tot
een slecht tooneelstuk. Dat maakt zijn geval erger.
Stel u voor, lezer, dat zoo een paar Amter's het gedaan krijgen om al het schoone
dat wij bezitten in onze oude literatuur te verkreuken, te vervormen, te verwerken
tot idiote, zoogezeid gemoderniseerde, tooneelwerken. Kan dat zonder protest
gebeuren?
Zelfs als de verwerking goed was zouden wij deze vraag stellen: ‘Die Soudaen
had een dochterkijn’ is een prachtig kostbaar gedicht. Waarom, in godsnaam, moet
daar nu een toneelstuk van gemaakt?
Maar de verwerking is slecht.
1o) Het conflict, dat uit het gedicht te halen was, werd verwaarloosd. Het
dochterkijn is vaag en onhandig geteekend. Het lijkt een tweede planrol.. Amter heeft
niet eens begrepen dat alleen over den strijd in dat meisje een stuk te maken was.
Hij heeft slechts op het tooneel gezet de omstandigheden rond het dramatisch
gebeuren, die het liedje aanhaalt. Hij heeft daartoe een soort inleiding geschreven
en een soort slot. Het stuk zelf ontbreekt.
2o) Hij is niet geestig. Hij is een zeer slechte leerling van Ghéon, want snapt diens
bijzonderste gave niet. Wat die hofnar vertelt! En merk op: het is geestig bedoeld.
Voorbeeld:
De Hofnar.
Zoo-kult-men-Frederik.
De Soedan.
Hoe, kult? Wat, kult?
De Hofnar.

Met een hoopje gemeenplaatsen uit de banaalste literatuur, broeder. Die nar, die hier
nochtans het wijze woord moest zeggen, is de grootste zeeveraar waarmee ooit een
tooneelschrijver zijn publiek gestraft heeft. En let er op, hij is als interessant bedoeld
- en moet dienen om de eentonige saaie handeling toch eenigszins genietbaar te
maken. Ai mij, publiek! Als dat het nieuw katholiek Vlaamsch tooneel is!!
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3o) Dit is zeer slordig geschreven. Amter kent natuurlijk niet theater-taal noch weet
een behoorlijk dialoog te schrijven; zooveel eischen we ook niet van hem. Maar hij
kent niet eens zijn spraakkunst. En dat is bedroevend. In mijn tijd liet een student in
de poësis die dergelijk patronage-stukje schreef, dat toch eerst eens nazien door een
professor die de meest storende taalfouten verbeterde.
Deze taal is de wansmaak zelf. Van den eenen kant krijgen wij een
onverkwikkelijke boekentaal, maar vinden daar dan anderzijds dialekt in, gallicismen,
niet-Vlaamsche uitdrukkingen - en wat weet ik al. Kijk: ‘die soudan houdt schrikkelijk
van bloemen’ - ‘Aan de bloem die daar zit, gij, vraag ik’ (dus: aan gij vraag ik) ‘Wie beter wenschen dan prins Iwein?’ - ‘Bezonder flink’ - ‘Deze eigenste woning’
- ‘Ik houd ook wel aan plecht in een troonzaal’ - ‘Buiten mijn praat kreegt ge nog
nooit iets van mij’ - ‘De omstandigheden zijn er niet naar’ - ‘Hij heeft bij u niets te
maken’ - ‘Verwaanden moeten uitgelachen om ze te temmen’ (moderne katholieke
zinbouw?). De bloem wordt hier zelfs mannelijk gemaakt, want ‘er is iemand die
hen zoo heerlijk ruiken laat’. Een bladzijde verder is de soudan ‘vreeselijk om
aanzien’. Ik houd hier maar liever op te midden van 't tweede bedrijf.
Dit stukje is een martelie voor ieder mensch die een beetje taalgevoel heeft. En
voor elken tooneel-kenner is het 'n gewone uitdaging.
't Ergste is dat zooiets wordt vooruitgezet als specimen van een nieuwe
tooneelliteratuur die eindelijk ons tooneel verbeteren zal. Daarom alleen bleef ik er
bij stilstaan. Vergeleken bij dergelijke prul is ieder stukje van Van Peene een
meesterwerk.
Amter zal nooit een behoorlijk tooneelstuk schrijven. Wel mogen wij van hem
nog 'n paar merkwaardige ‘voorreden’ verwachten.
***

Anton Wildgans. Kain. Een mythisch gedicht. Uitgave ‘Cultura’,
Gildestraat, 5, Gent. Prijs: 9.00 fr.
Nu ik dit stuk las zag ik het opnieuw zooals het in open lucht vertoond werd te
Sinte-Maertens-Laethem - en de vertooning te hebben gezien vóór de lezing heeft
me nu beïnvloed. Die het stuk niet in open lucht vertolkt zag door het ‘Vlaamsche
Volkstooneel’ zou zeer geneigd zijn de literaire hoedanigheden van Wildgans'
tooneelwerk hoog te waardeeren onder voorbehoud dat het stuk niet geschikt is om
gespeeld te worden - want het heet dat tooneel geen literaire kunst is. Ik heb, niet
zonder verbazing, te Sinte-Maertens-Laethem kunnen vaststellen dat dit hoogstaand
literaire werk het zoo talrijke als ongelijke publiek geboeid heeft. Het is een schoone
daad van Wies Moens geweest dat hij ons dat stuk, in zijn meesterlijke vertaling, liet
kennen en ik heb, onder de prestatie's van het vernieuwde volkstooneel, nog geen
stuk vertoond gezien dat evenzeer vertaling en opvoering waard is.
Dit spel van Wildgans is grootsch en beheerscht. De vorm is in
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verhouding met het geweldige dat gebeurt: de eerste moord, de eerste overwinning
van het kwade op het goede, symbool van het fatum waaronder alle komende
geslachten zullen gebukt gaan. Het is die algemeene beteekenis van het onderwerp
naast de beheersching van de daarbij aangepaste gedrongen felle uitwerking die dit
stuk nader bij het publiek brengen dan men vermoeden mocht.
Hier is het woord alleen de drager der dramatische ontwikkeling. De sobere taal
zet het eeuwenoude gebeuren vast in een elkendeen bereikbare realiteit. Wij zien die
reusachtige eerste familie-tragedie als een exempel van alle naderhand
gedramatizeerde faits-divers.
Het was dus geen kleine taak dat woord in onze taal om te zetten. Zal ik hier één
voorbeld geven van het felle rythme dat geheel deze vertaling beweegt?

Abel.
Des avonds afscheid nemen valt wel zwaar,
zó lust-vervuld: de wereld en de dag!
Wen ik vóór 't krieken uit het deemstrig dal
de kudden drijf naar 't blinkend heuvelland,
zoemt reeds het bos van wonnig lokgeroep.
Waar 't openwuift in licht, daar gaat door 't geurig hout, dat zwelt van zoete vrucht, en snorrepijp en trom van bonte vleugelschaar
lijk bloesemvlinders! Jachten door de lucht:
en 't vangt er ál mekaar! Wat vleugels heeft,
wat kruipt, 't zoekt ieder zijn gemaat en paart.
Dan vlei 'k mij neer in 't gras, mijn oogen toe,
en hoor 't geknap der halmen over mij,
en als een kinkhoorn, tak en bladgeruis.
Dan is 't: als gingen stemmen leven rondom mij: vertelden wat verhalen blijft,
als reikten handen, moeder, handen, zacht
uit warme äard naar mij, en hielden vast,
en mild en diep doorhuivren mij en haar
de wisseltijen van eenzelfde bloed!

En nog, ten slotte, dit bloed-lied van Kaïn:
De zonne: Bloed!
Hahoiah, bloed!
De ëne was hier teveel!
Twee voeten gronds ontstal hij mij,
Twee voeten gronds, dat was teveel Nu is de äarde wijd!
De zonne: Bloed!
Hahoiah, bloed!
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De ändre liep hier teveel!
Lag als de nacht over de aard gespreid,
De nacht was zonde, was angst en waan Nu is de äarde licht!
De zonne: Bloed!
Hahoiah, bloed!
Met tweeën dat was teveel!
Maar een er van sloeg Kaïn dood,
De nacht is dood en God is dood Nu is de äarde mijn!

Ik heb zelden, bij een tooneel-vertooning, een zoo aangrijpend moment bijgewoond
als dit: Kaïn schreeuwt dit godlasterend lied op de hooge rots wijl Adam deemoedig
den kuil graaft waarin het eerste lijk moet geborgen worden.
De open lucht is de vertooning van dit spel gunstig - misschien bijna een vereischte.
***

Henri Ghéon. 't Wonderlik Wezen en 't Woeste Wijf. Gewijde pastorale,
drie delen met voor- en naspel naar het leven van S. Germaine van Pibrac.
Tooneelfonds ‘Het Masker’. Vlaamsche Boekenhalle, Leuven.
Deze vertaling van Anton Van de Velde is de beste Ghéon-vertaling die ik ken. Van
de Velde heeft in eigen werk voldoende getoond hoe vaardig hij is in het componeeren
van een gedrongen stijlvollen dialoog. Zulke kwaliteit is van het grootste gewicht
bij een Ghéonvertaler - want Ghéon is meer woordkunstenaar dan tooneelschrijver.
Zijn dialoog leeft op zich zelf. Zijne gesprekken zijn altijd boeiend en stijgen boven
het onderwerp. Zoo weet hij het miniemste geschiedenisje interessant te maken. Dit
kan ons evenwel niet beletten even na te gaan waarover zulke woordenvloed verspild
wordt. Want Ghéon's oeuvre is, meen ik toch, als ‘theater’ bedoeld.
Dit stuk geeft u den indruk dat de auteur zonder meer zijn kalender heeft open
geslagen en blindelings zijn vinger op den naam van een heilige lei. Ik heb het gevoel
dat dit tooneelstuk het gevolg is van een wedding. Is echter het leven van iedere
heilige een gunstige gelegenheid tot dramatische verwerking? Ik geloof het niet. Het
is op die wijze dat de stukken van Ghéon een zeer ongelijke waarde hebben. Dat ligt
niet aan Ghéon - maar wel aan de heiligen.
Er zijn katholieken (en ik hoop dat men ze verder dulden zal) die liever zulke schoone
stichtelijke historie als het leven van S. Germaine van Pibrac lezen in hun
gebedenboek dan dat zij ze, opgecierd met allerhande pittige geestigheden (waarvan
de toon toch m.i. het naïeve en het schoon-eenvoudige der legende schendt) op het
theater te zien
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krijgen. Ik zou het jammer vinden als Ghéon's manie werd veralgemeend.
Wat dit stuk in het bijzonder betreft, het is meer in de beperking van een patronage
gehouden dan ‘De arme onder de trap’ en ‘De doode te paard’. Het publiek der
schouwburgen zal nooit zulk ‘Wonderlijk wezen en woeste wijf’ slikken. Dat is
natuurlijk geen waardebepaling. Maar anderzijds vinden wij in het repertorium der
patronages zoo veelvuldige stukjes die, zonder behulp van karikaturen, en zonder
literaire pretentie's, het patronage-publiek in ruime mate hebben gesticht en aan ons
volk, vol innige naïeveteit, o.m. het leven hebben geleerd van Godelieve van Ghistel
en Genoveva van Brabant. Ik begrijp dus niet heel goed de hoogdringendheid der
vertaling van dit volstrekt onbelangrijk gelegenheidsstukje. Ook al deed Van de
Velde dit heel knap, de reputatie van Ghéon alhier zal er niets bij winnen.
Willem Putman.

Kinema.
Fotogenie.
Pour un créateur cinégraphique, le masque de Charlie Chaplin a la même
importance que le masque traditionnel de Beethoven pour un musicien ou
musicographe. J'espère que cette déclaration éliminera automatiquement
les lecteurs inutiles et que nous resterons entre gens capables de se
comprendre.
Nous voilà tranquilles.
Continuons.
(Louis Delluc.)
FOTOGENIE is een slagwoord, dat meestal misbruikt is geworden, omdat men er
totnogtoe niet genoegzaam de betekenis van begrepen heeft.
Het is niet voldoende een aangename fysiek te bezitten en deze door een min of
meer gewetensvol fotograaf te laten reproduceren (en niet te vergeten: retoucheren!)
om de waereld toe te roepen: Aanschouw mij dan toch, hoe mooi en hoe fotogenies
ik ben!...
Op dergelike onzin is slechts één enkel antwoord mogelik en wel, om eens te meer
een bijbelse wending te gebruiken, het volgende: dat het voor een z.g. mooi mens
gemakkeliker is door 't oog van een naald te kruipen dan onverlet aan al de eisen,
aan al de wetten van de waarachtige fotogenie te ontsnappen...
U meent, dat ik raaskal of minstens toch overdrijf?! Welnu, ik durf het aan gelijk
wie onder onze cinefielen uit te dagen om mij ook maar één enkele onder onze
hedendaagse z.g. ‘sterren’, zo mannen als vrouwen, aan te duiden, die waarlik en in
de volste zin van 't woord fotogenies mag genoemd worden. Maë Murray, Betty
Blythe, Valentino, Meighan?! Nonsens!
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Nazimova, Asta Nielsen, Eve Francis, Mosjoukine, Werner Krauss, Conrad Veidt,
Lon Chaney, Chaplin, dát zijn de kapitale fotogeniese krachten en bijgevolg de
grootste kinematografiese vertolkers van het ogenblik. Geen een is daarom met
beslistheid een schoonheid te noemen. Zelfs een Mosjoukine niet of een Eve Francis.
M.i. zijn al te pure, al te regelmatige wezenstrekken te éffen voor de objektief. Ze
zijn te glad voor de gamma's van het kinematografies sentiment. Het glijdt er op af
als op een ijsbaan. Wij zien er de sprong niet van van rimpel tot rimpel (Lon Chaney),
de pijnlike genesis; 't wordt niet weerhouden in de kerven rond de mond (Veidt),
niet opgezogen door de ogen, die onnatuurlik wijd en hongerig zijn als monden (Eve
Francis). Wat een pathos in de afschuwelike mimiek van een Asta Nielsen en wat
een liefelikheid (sic) in het teleurgesteld pruimemondje van een Maë Murray. Wat
een suggestie in het masker van een Mosjoukine en wat een onbenulligheid in de
tronie van een derde rangsakteur en midinetteafgod als een Rudolph Valentino!
Heuse fotogenie is onmogelik in rust voor te stellen. Zij is de geest van de beweging
zelf zoals op haar beurt de beweging weer de geest van de fotogenie zal zijn. Zij is
de aaneenschakeling der sensibiliteiten, die het individu ondergaat vanaf de geboorte
van het (veruiterlikt natuurlik!) gevoelsleven tot aan de dood ervan of de verglijding
in een overgangsstadium. Daarom is fotogenie zuiver-kinematografies. Gesteriotipeerd
sentiment, een foto dus ‘proprement dite’, nietig schakeltje in een ganse
gevoelsketting, kan, hoe interessant ook bij oppervlakkige beschouwing, onmogelik
fotogenies genoemd worden. Onthouden wij eveneens, dat fotogenie niet een ‘gave’
is, zoals veelal verkeerdelik wordt gemeend en beweerd: zij is een streng te kultiveren,
een gestyleerde kunst - de expressionistiese filmakteurs -, waarvan het geheim
toebehoort aan de rasartist en in twede instantie aan de min of meer talentvolle
insceneerder.
De ‘veropenbaring’ van het menselik en ook kinematografies gevoelsleven, de
wisselwerking der gewaarwordingen dus tussen de twee uitersten vreugde-pijn, zijn
het duidelikst waar te nemen op het gelaat. Het gelaat is door zijn bewegelikheid van
nature uit voorbeschikt tot een maximum fotogeniese mogelikheid.
Om deze fotogeniese haard van meer nabij te kunnen ontleden in zijn smeulen of
zijn hartstochtelik ópvlammen had de techniek van een knap toneelschikker als een
D.W. Griffith er alras wat op gevonden. In zijn magistraal gevrocht ‘Broken Blossoms’
(1918) gebruikte hij voor het eerst sinds het ontstaan van de kinema zijn intussen
beroemd geworden ‘close up’: groot eerste plan van een menselik hoofd, welkdanige
zaak of voorwerp. Zijn Amerikaanse collega's maakten zich daarom niet zoals het
behoorde deze geniale ontdekking ten nutte. De Fransen daarentegen in hun ‘gros
plan américain’ wisten haar naar waarde te schatten en op dit ogenblik mogen
toneelschikkers als een Epstein, een Germaine Dullac, alsook de diep-betreurde Louis
Delluc beschouwd worden als de meesters van het hedendaags ‘close up’.
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Ziehier wat Jean Epstein, op dit moment met Marcel L'Herbier de meest
avant-gardistiese onder de Franse insceneerders erover te vertellen weet in zijn raak
en dikwijls zo lyries boekje ‘Bonjour-Cinéma’ (Ed. de la Sirène, Paris, 1921):
‘Le gros plan est l'âme du cinéma. Il peut être bref, car la photogénie est une valeur
de l'ordre de la seconde. S'il est long, je n'y trouve pas un plaisir continu. Des
paroxysmes intermittents m'éveuvent comme des piqûres. Jusqu'aujourd'hui je n'ai
jamais vu de photogénie pure durant une minute entière. Il faut donc admettre qu'elle
est une étincelle et une exception par à-coups. Cela impose un découpage mille fois
plus minutieux que celui des meilleurs films, même américains. Du hâchis. Le visage
qui appareille vers le rire est d'une beauté plus belle que le rire. A interrompre. J'aime
la bouche qui va parler et se tait encore, le geste qui oscille entre la droite et la gauche,
le recul avant le saut, et le saut avant le butoir, le devenir, l'hésitation, le ressort
bandé, le prélude, et, mieux, le piano qu'on accorde avant l'ouverture. La photogénie
se conjugue aux futur et impératif. Elle n'admet pas l'état...... Le gros plan est un
renforçateur. Déjà par les seules dimensions. Si la tendresse exprimée par un visage
dix fois géant, n'est sans doute pas dix fois plus émouvante, c'est qu'ici dix et mille
et cent mille auraient une signification analogue, erronée, et pouvoir affirmer
seulement deux serait de conséquences prodigieuses. Mais qu'elle que soit sa valeur
numérique, cet agrandissement agit sur l'émotion, et moins la confirme que la
transforme, et, moi, m'inquiète. Des séries croissantes ou décroissantes, dosées,
obtiendraient des effets de finesse encore exceptionnels et chanceux. Le gros plan
modifie le drame par l'impression de proximité. La douleur est à portée de la main.
Si j'étends le bras, je te touche, intimité. Je compte les cils de cette souffrance. Je
pourrais avoir le goût de ses larmes. Jamais un visage ne s'est encore ainsi penché
sur le mien. Au plus près il me talonne, et c'est moi qui le poursuit front contre front.
Ce n'est même pas vrai qu'il y ait de l'air entre nous; je le mange. Il est en moi comme
un sacrement. Acuité visuelle maxima.’
Dit groot plannen-spel zal nu natuurlik weer de film niet mogen beheersen. 't Mag
slechts een flitsen zijn, onderlijning van een patheties moment, even spontaan als
onverwacht in zijn gebeuren. Door overdaad bekomt men een averechts resultaat.
Het rythme van de film wordt er dan spijtig door geschaad. ‘Jusqu'aujourd'hui je n'ai
jamais vu de photogénie que durant une minute entière’, zegt Epstein dus zeer terecht.
Wanneer ik betoogde, dat het gelaat het meest fotogenies gedeelte van het menselik
lichaam mocht genoemd worden, beduidde dit niet, dat het resterende hoefde
beschouwd als bijkomstigheid, onze aandacht onwaardig. Integendeel. Een mooi
gebaar bezit soms meer fotogeniese waarde dan een middelmatige mimiek. Wat
denkt gij b.v. over de toveraar, die ‘vertrager’ heet, en de meest logge wezens opvoert
tot juwelen van gracie en zwierigheid. Ook de dans vertoont in vele gevallen hoge
fotogeniese kwaliteiten.
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Ik zei reeds, dat niet alleen de akteur doch ook de insceneerder met haar diende af
te rekenen en dit vooral met het oog op de voorwerpen, de dieren, het landschap, die
hij ten tonele te voeren heeft.
Voor de onbewegelike voorwerpen is de fotogeniese possibiliteit fel begrensd: zij
kunnen m.i. slechts van uit een interessante gezichtshoek genomen worden en door
de wetten van het perspektief, dat hun uitzicht aan transformatie onderhevig maakt,
in overeenstemming gebracht worden met het innerlik leven van de film. Absolute
fotogeniese ogenblikken van de roerloze voorwerpen zijn daarom niet uitgesloten
een kinematografies kiekje genomen van uit een vliegmachine b.v. baart meestal een
grote fotogeniese emotie. Het tuig zelf verroert niet, doch het landschap, dat eronder
wegglijdt begint op wonderbare wijze te trillen en te ademen. Het krijgt een ziel.
Bij voorwerpen, die door mekaniese of andere oorzaken beweging verkrijgen, is
het geval natuurlik van geheel verschillende aard. Zij toch bezitten reeds de faktors,
welke aanleiding kunnen geven tot fotogenie. Is er iets meer fotogenies voor te stellen
dan een oorlogsbodem (eilaas!), die de zeespiegel ploegt in al zijn majesteit; dan een
sneltrein, die in duizelingwekkende vaart, in sierlike serpentine, holt over torenhoge
aqueducs, tunnel-in, tunnel-uit?!...
De dieren, die echter, zoals wij, op meer natuurlike wijze de gave der beweging
bezitten, beschikken soms over machtige fotogeniese kwaliteiten. De fotogenie van
het dier is echter meer materiëel dan de onze en totaal, zoals trouwens die van de
voorwerpen, onderworpen aan de motors der absolute, d.i. de niet geïnterpreteerde,
niet gestyleerde, niet intelligente beweging. De kalme, statig-rythmiese gang van de
kameel is een wonder van fotogenie.
Fotogenie dus en nogmaals fotogenie. Zij is het brein van de film zoals de beweging
er het lichaam van is. Zij is de lumineuze mond waarmee het kinematografies idee
zich overplant in het oog van de toeschouwer. Het is duizendmaal beter te verzaken
aan de grandioze mogelikheden, die de moderne cinegrafie ons heeft geopenbaard,
dan haar misbruikt te zien of geschakeld uit het leven van de film, die zonder haar
niet in te beelden, niet mogelik is en ook geen verdere reden van bestaan meer hebben
zou.
Frank van den Wijngaert.

Bibliographie
C. ASTAES: ‘Vertellingen’, 3o druk, 1923. (Drukkerij ‘Excelsior’, Brugge.)
Een bundeltje met 7 vertellingen. In zijne inleiding zegt de schrijver ootmoedig dat
dit boekje enkel bestemd is ‘voor 't eenvoudige volk van te lande’.
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De geschiedenisjes zelve zijn niet nieuw, maar Staes weet deze vertellingen in een
soort nieuw kleedje te steken. Wie ‘Uit moeders jeugd’ gelezen heeft zal ook hier in
de ‘Vertellingen’ dezelfde eenvoudige gemakkelijke stijl terugvinden die wel geschikt
is om het boekje door volksmenschen te doen genieten.
I. v.d. B.

C. ASTAES: ‘Herinneringen’. (Uitgave ‘Excelsior’, Sint-Trudostraat, 21,
Brugge.)
Een tweede druk waarvan men enkel zeggen kan dat het gezonde volkslectuur is, in
den pejoratieven zin van 't woord. Het papier is stevig, karton gelijk... Noch door
den inhoud, noch door de materieele uitvoering zal dit boek den kunstsmaak van ons
volk verfijnen.
K.E.

ERNEST VAN DER HALLEN: ‘Sprookjes uit den Zomernacht’, verlucht
door Felix Timmermans. (N.V. ‘Leeslust’, Antwerpen, 1924.)
Bij het doorloopen van dit boekje komt het mij voor dat de schrijver ons veeleer een
bundeltje poëtische overdenkingen in proza heeft gegeven dan wel een
sprookjes-bundel. Van het begin tot het einde is het de gevoelige natuur van den
schrijver zelf die zich opdringt.
Die poëtische beschouwingen bij de natuur, het leven, de schoonheid zijn echter
in te slordige taal uitgedrukt om ze voor een meer verfijnd lezer genietbaar te maken.
I. v.d. B.

JAN C. WAEGENER: ‘In 't Vliegende Peerd’. (Uitgave Gust Janssens,
Antwerpen, 1923.)
Kritiek: 1) als g'een boek stelt in een bepaald ‘patois’, dan hoeft de schrijfwijze juist
de spreektaal weer te geven. Wat hier het geval niet is. Al die menschen - uitgezonderd
de Hollandsche kunstschilder - spreken Antwerpsch plat. Maar Waegener geeft niet
alle klanken exact-phonetisch weer.
2) Zoo'n brok uit het leven eener Antwerpsche stouwersfamilie zou een heele
kunstprestatie kunnen zijn, als er met zorg naar gestreefd was om een totalisatie van
indrukken te bekomen. Nu is het maar een los verhaal, dat, doorgaans, het uiterlijk
bewegen der menschen vluchtigweg vertelt, met een soort impassibiliteit.
Kwaliteiten: 1) Aangename verteltrant; 2) enkele goed-uitgebeelde typen: als ‘de
Drooge’.
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Slotsom: een boek dat, als lectuur, een niet onaardige tijdpasseering is. We komen
er in aanraking met een ietwat areligieuze dokwerkersbevolking, wier bizonderste
hoedanigheid wel schijnt te zijn: een gevoel van solidariteit, zonder daarom het
eigenbelang uit het oog te verliezen!
K.E.
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H. VAN EIKENLAND: ‘Zwoegers’. (Uitgev. ‘Excelsior’. Brugge, 1924.)
Het thema is meer dan ééns reeds behandeld geweest in de letterkunde over het
landleven. De eigenzinnige boer, aan zij oude werkersmethoden vasthoudend tegen
den wil in van zijn kinderen. Hier wordt de oude Van Neste daarbij nog een slechte
vader, nijdig en jaloersch op 't welgelukken van zijn zoon. Hij komt tot de misdaad:
het in brand steken der boerderij van zijn zoon. Al seffens stooten we daarmee op
een psychologische zwakheid: die onmenschelijke daad van vader Van Neste is door
niets hoegenaamd voorbereid. Waarom de jonge Van Neste verwikkeld moet geraken
in de dorpspolitiek en tot schepene verkozen, is ook nog een raadsel zonder mogelijke
oplossing. Of is de politieke eer een bron van geluk? De zielkundige ontleding is
overigens de zwakke zijde van dit verhaal. Als vertelling kan het er door. Maar
nergens vindt ge een sterken greep, een origineele vizie, een kleurrijke beschrijving.
Het onderwerp, dat tragisch zou moeten aandoen, loopt ons voorbij zonder hevig
ons te ontroeren. Van Eikenland is iemand die nog moet leeren de gegevens van zijn
uitbeelding met kracht weer geven. En daarom: inkorten. De oude Boileau zong het
ons voor, zóó lang geleden: ‘qui ne sut se borner, ne sut jamais écrire’. Meer plastiek
ook vergt zijn evocatievermogen. Vergelijk maar even zijn beschrijvingen van maaitijd
of pikken met dergelijke beschrijvingen bij Streuvels of Warden Oom. Ik noem die
twee, omdat er al iets van die twee in dezen schrijver nestelt. Wil hij meer mediteeren
alvorens neer te pennen, wil hij de ziel van zijn personages intiemer aanraken, dan
geeft hij ons echt-degelijk werk. Maar hij late, in 's hemelsnaam, onnoozel zinnetjes
van kant als b.v. deze mythologisch-bedoelde zin in een realistische
natuurbeschrijving: ‘Venus en Pegassus blikker-tintelen in het frisch azuur-blauw’
(blz. 49)! En hij hoede zich voor uitspraken die heel oppervlakkig-primair klinken:
‘Doch het ongeluk komt den goeden slechts alleen treffen’ (blz. 185)! Heel zijn
verhaal bewijst het tegenovergestelde; want de jonge Van Neste leeft, zoo besluit de
roman, ‘in een heerlijk-eerlijken welverdienden voorspoed’.
K.E.

WILLY KONINCKX: Pêle-Mêle. (Bruxelles, Renaissance d'Occident,
1924.)
Naast mekaar: anekdotiese gedichten (Vanités) en - hoe kan het anders bij een modern
dichter? - kosmiese. Dat sommige gedichten kosmies zijn, heeft de lezer spoedig te
pakken. ‘Les atmosphères sans mesure. L'éloignement. (Punt a.u.b. niet vergeten).
Fixer l'azur et compter les étoiles. Tomber. (punt). Se relever. (punt). Courir encore.
(punt)’. Niet minder heeft de dichter Willy Koninckx de wetenschap dat, in moderne
gedichten, vergelijkingen kant noch wal mogen raken onder de knie. ‘La nuit est
simple comme un cou de jeune fille’. Ja, zo simpel zijn ook de gedichten van W.
Koninckx.
P. v. O.
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Het Geiteken onder den Beuk
Uitnoodiging.
OP den Oosteijken hoek van het woud, langs den kant der weiden, telt een forsche
beuk heel wat jaren onder den bast. Hij staat er als een pijler aan het kerkportaal,
maar hij staat er alleen. De andere boomen, hooger misschien, maar rilder, ruimen
de plaats voor hem en rapen hun getwijg samen: de kruin van dien boom is hun te
machtig.
En nochtans niets is zoo minzaam als die felle woudenaar. Zijn wortels ruggen
hoog uit den begraasden bodem op en er nestelt altijd een fleurig kruideken in den
schoot dier gespreide beenen; een bloem-fraai breisterken soms, naar heur geiteken
oogend.
Het geiteken is spierwit. Twee bultjes boven de loensch pinkende oogen, vervangen
de horens; 't is geen vecht-geiteken. Vechten, waarom? Het geiteken hoopt niet te
moeten vechten waar de beemden zoo verre reiken, met sappig voeder voor koe en
alle dier. En, horens te pronk dragen, hoeveerdigheid als een piep-jong officiertje
zijn zwaard te blinken, mag het geitje niet bekoren hier, bij den beuk aan de beemden.
Bij 't pinkelend geflonker der eerste stralen op de bedauwde kruiden ontwaakt de
vreugd van 't geiteken. 't Wipt en springt, buitelt en kabbelt een tijdeken zot en wild
door het weiland. 't Schudt den vaak uit been en rug, slaat ten einde 't gebaarde tootje
in 't gras aan 'n knabbelen. Lang een zelfde plekje te grazen, rustig en geleidelijk,
als een koe, vermag het geiteken niet. Waarom?
Proeven aan alle kruidekens, knagen aan alle jeugdige heester-botten, stekelige er
bij; snel wat kapen op verboden land; zóó stopt het geiteken het balgsken vol. Een
plaag voor 't breisterken die heur steken laat vallen, maar een lust om 't op te jagen
als het joept omhoog, de vier pooten gelijk, van den grond.
Wanneer de zon dan, van hooger uit, de aarde beheerscht en in feller geweld haar
macht betuigt alom, loopt het geiteken gedwêe zich vleien in de oksels van den
beukenvoet.
De gesloten toot der lippen gaat draaien en malen als molensteenen; de tanden
knarsen. 't Geiteken her-kauwt.
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't Geiteken fezelt entwat in den langen baard, 't knabbelt rijm-snoeren!
't Geiteken peinst.
‘Wat belieft? Gelooft ge 't niet?’
‘Meent ge misschien, het zedig breiend meisje, duikt 't vuur der oogen onder lange
wimpers en lispelt gebeden?
Durft gij, vermetele, een luikje open slaan in 't gesloten kluisje van het meisjes-hart,
onder den beuk.
Denk ook niet zoo voornaam aan geite-melk en sappige geite-boutjes.
Kom er is nog plaats, zetels zijn er genoeg aan den voet van den beuk; zit néér.’

Het beeldeken.
Uit donkere gangen van het woud sijpelt een suizelend beekje in het licht der weiden.
Het water kabbelt met tragen slag de laagte toe, naar den waterplas. 't Is een donker
waterken, schuilend voor te felle lichtketsen; een befloerst water als een nonneken
zoo zedig. En, in den plas waar het zijn wezen móet openleggen, en blak voor de
zon, zoekt het te krimpen achter maagd-blauwe vergeet-mij-niet en betrekt, met een
kantwerk van blanke ranonkels, zijn donker fluweel.
't Geiteken, op den rand van den waterplas, vindt het vreemd van zoo'n stille water,
dat niet aan 't ravotten slaat en parel-schalt over kant en keien.
Plets! Een poot in 't water, rondekens kringelen er rondom.
Plets! Een tweede poot en nieuwe rondekens wriemelen in malkaar.
Zoete water lescht den dorst, een lange teug slurpen; klokjes-zang van vallende
droppen uit den natten baard.
Dan, te kijken naar het averechte geitje in het water, dat vreemd zich uitlengt en
wegkrimpt, zoo een linnen, waar de wind in speelt.
Opeens tuurt het geitje, toot aan toot, naar een tweede geiteken, even sidderend,
en met afgekapte voorpooten.
‘Wip’, zegt het geiteken, ‘'t is maar een beeldeken; ik ben een levend geiteken.
Kijkt hoe mijn staartje kwispelt en mijn achterpooten naar den hemel slaan!’
‘'t Is maar een beeldeken. Wip!’
*

**

Ik ben geen pover kind meer; ik speel niet meer met beeldekens; ik bouw geen
kapellen meer met bloemen in het zand.
Dwaas dus wel in mijne jeugd. En gij, meisje, hoe onnoozel, uw hoopje lodders
te zoenen als mooie-pop.
Maar waar vinden we beeldekens al niet? De burgemeester
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in 't dorp, en zelf de notaris stellen er te pronk in de fraaiste kamer, en pronken er
zelf voor.
Wekten die beeldjes geen genot aan schoonheid op; waarom die vreugd te gaan
toetsen als een oud juweel op den steen?
Is dan alleen het grove maaksel schuld, dat men niet wil prijzen als zuivere kunst?
Kunst, misschien alleen de knappe uitvoering?
‘Wip’, zegt het geiteken?
Een Pre-Raphaeliet is zoo onkondig bij 't teekenen van hand en voet en veegt zijn
kleur als over een beeldeken. Dus.
Beeldeken: wat wij in ver-beelding mooi vinden of in schijn mismaakt: geiteken
met afgekapte pooten.
Het schoone sluimert zoo vaag nog in eigen wezen, we zijn er zóó ingebeeld, dat
de werkelijkheid vóór ons gansch afgetrokken blijkt.
Bij 't meisje, heur pop, een prikkel alleen tot zelf-omwerking, wipplank der
verbeelding naar het zuivere gevoel.
De weg naar het eigenlijk kunstwerk loopt gansch omgekeerd. Mijn eigen
verbeelding, de waan-wijze wordt hier door de verschijning overtroefd. Bij 't
voortschreiden zindert 't genot bij 't verruimen van mijn gevoel.
Tusschen mijn genot en het kunstwerk slaat geen breuk; het beeld hier vertrekt
niet van gedaante als het flappend linnen in den zotten wind.
Nooit kan een breuk ontzielen als bij een beeldeken.
Ont-zield sterft het beeldeken, bezielend her-leeft de kunst.
Geen beeldeken zonder levend geiteken vóór het water.
** *
Het geiteken trappelt met de pooten, als ronkende vlerken, door de lucht.
Het staarteken kwispelt ongedurig.
Mei 1923.

Avondzegen.
't Avondt! 't Blauw van den hemel bleekt. Alleen gloort aan de kim de laatste gloed
van over-dag. Zoo glimt in peerlemoer de pracht van het verleden.
De huizen aan de baan, staan vaster en meer eigen nu de zon, met zijn geweldig
branden, dak en muur niet meer afbijt.
De vensters blonken in het licht, als koortsige oogen, droomen nu meer van eigen
haard; inwendig leven keert naar buiten. De vensters kijken op de straat.
De landman, zijlings gezeten, wiegt zachtjes met den gang van 't logge paard naar
huis. Hij weegt den afgewrochten dag met 't geweld van den arbeid op 't weide veld;
hij zucht naar 't pozeken rust in huis. De vrouw zal hem vertellen den ijver en

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

116
gejaagdheid, en 't rumoer in 't dorp, met rustige stem. Het meisken zal willen op
vaders knie zitten om zoetekens in te sluimeren aan zijn borst.
't Avondt.
Is het werk volbracht, zoo is de dag gezegend.
Gezegend voor het paard, dat nu zoo kalm en onderworpen den meester torscht.
De koeien, in een rij aan één kant van den weg, schrijden stijf en traagzaam naar
den stal. Gezwollen uiers der zware koeien, zegen der schuimende melk in de akers.
Wanneer de dag aan 't zinken gaat, streelt de zegen 't matte hoofd. De strijd van
den dag viert den zegen. Is elke dag geen zegen op het leven?
Want, of de arbeider zijn alem over den schouder werpt om moezaam en met
breede schreden het dorp te bereiken, of 't heersche klerkje, op zijn glinsterend rijwiel,
zeker als een klok, huizewaarts trapt; de burgemeester, van op den dorpel van zijn
huis, neemt het dorp waar en schouwt op de gemeente vol rust; rust van menschen,
allen simpele menschen onder elkaar.
Wat bate of grooter of geringer het greepje geld te bergen in de kast nu men ze
grendelen moet, sterk en dicht voor de nakende nacht?
Een dof-blauwe sluier veegt aan de kim het laatste licht uit den hemel, effen
parel-grijs. Reeds pakt het loof der boomen de donkerte te gaâr. Een tijdeken lijnden
ze hun gedaante, scherper dan ooit, gebakend in den hemel, maar nu vervagen die
te felle vormen, als schimmen in de néergelaten voolen van den nacht.
Rept u meisken, rept u zeer, achter 't geiteken naar huis. De steken van uw brei
kunt ge niet meer tellen. 't Geiteken rekt den toot naar den stal en bleet hunkerend
naar warme bedding.
Reeds gloort de lamp in de herberg bij den ingang van het dorp. Rumoerig jaagt
de brouwer de paarden met de djakke; gebolder van den wagen met de holle tonnen!
De brouwer kan niet scheiden van zijn bier.
Nu zijn de vaten léeg, maar 't wippelend léeren teschje op zijn buik rinkelt, vol
met geld.
't Is een heel eindeken weegs van 't woud naar 't dorp voor het geiteken en het
meisje. De damp, slierend langs het water, kruipt stilaan naar den voet van den beuk,
waar 't geiteken heeft gesprongen en geknabbeld heur buiksken vol.
Wolf en kwade geesten vreest het breisterken niet, in 't zot gebaren der oude
doornhaag bij de beek; ze kent al die gedaanten te zeker om ze als nijdige wezens te
duchten.
't Hart popelt zoo jolig onder 't jaksken. Als moeder vragen zal: ‘En hoe ver zijt
ge nu met uw brei?’ mag ze verzekeren: ‘De eerste sok is af’. Zij en moeder zullen
een stondeken vreugd genieten te gáár, zóó zoet, zóó teeder om niet te laten
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schitteren in de oogen naar elkaar, maar te zweven in den plooi van monkerende
lippen, elk voor zich en toch te gader.
Zegen van den dag!
Zegen van het huis waar de rust den haard omvademt. In huis spookt nooit de
nacht; de nacht sluit men daarbuiten met de deur.
't Maantje en de sterren steken nu de lichten op voor de nachtronde over 't dorp
ten hemel. Het water murmelt suizelend 't wiegelied van den nacht.
In huis waakt de hond.
Breisterken en alle menschen, rust zacht!

Intermezzo op eigen hand. - geburen.
‘Schuif voor de vriendschap der geburen
niet zwaar den grendel van uw huis!’
Gij waant u Koning in eigen woonstée nu de avond daalt in 't rijke purper als een
weelde kwistig te grabbel vóór uw raam.
Gij voelt u sterk nu gij bij eigen haardstée, gezeten in den leunstoel, zetel van uw
huislijk recht, den wéerstand der muren overpeinst, die uw koningschap beschutten
met de weering hunner steenen palheid.
‘Sluit toch de luiken!’ heet het bevel, gegeven traag in rustig willen. En in 't gieren
van de hengen knarst het hijschen van de ophaalbrug vóór uw kasteel.
Want de doening daarbuiten, nu ze wegkwijnt en de open straat vermijdt om zich
te bergen en te kanten in andere huizen, waarvan gij zijt gescheiden, deert u niet
meer.
Al branden andere haarden - gij weet het aan den rook, wel als een pluim zoo
zwierig, maar toch den purperen koningsgloed bevlekkend, gij weet, het is al eigen
haard met gelijke zorg voor vreemd geweld afgesloten. Moest gij het wagen om
onverwacht dáár in te dringen, gij weet hoe hoffelijk en beleefd men alle vijandschap
zou moffelen voor uw komst... en gij zoudt voelen aan elkeen hoe gij de vreemde
zijt.
Daarom wikkelt gij om uw lenden, als een mantel van majesteit, in den purperen
zonnegloed, ten teeken van koning in het huis.
‘En schuif den grendel vóór de deur!’
Gij overziet den dag, den uwen; uw daden daarin als palen vastgeslagen; het vuur
van uw wil... de assche hebt ge afgeschud daarbuiten met het stof van uw zolen.
't Hout flakkert in den haard: robijn en goudglans en uw gedachten waren zacht
als de warmte der haardstéé u omvangt in soezelende straling.
De klink gaat klakkend op, men treedt in huis. Gij roert niet.
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‘Goeien avond!’
't Is Zandere, onze gebuur.
Gij kent zijn [statuur], kent zijn stem, gij kent al zijn gebaren.
Hij neemt zijn deel aan 't branden van den haard, langt een vunzend kooltje uit
den aschbak en steekt er zijn pijp méé aan. Dan gaat hij zitten, rustig in uw
vriendschap. Hij spreekt trotsch op zijn kunnen, binst den dag.
Gij luistert en monkert wel-willend, als een heer verneemt 't relaas van een
zegen-rijk vassaal.
Nog heerscht ge als koning in den purperen mantel.
Wéér klakt de klink. Maar ge hebt nog niet gezeid: ‘Goe'n avond!’ of weet reeds
van het zoete meisje, uw liefste gebuur; er is klaarte om uw hoofd en frischheid als
in een nimbe van licht.
Zij kent heur plaatsje zoo dicht bij u. Gij spreidt over heur stoel het purper van
uw mantel, als een fulp; zij moge zacht rusten uw vriendinne!
Wij schuiven in den huiselijken kring van eiken avond bij het vuur.
Er weet geen enkele van mijn koningschap dan ik... en gij misschien, meisje, er
fonkelt den glans van den diadeem in uw oogen.
‘Leg wat versch hout op 't vuur. We gaan vertellen’.

Regen.
't Blauw van den hemel is niet bestendig.
Er schuiven zoo licht zwermen wit-watten vachtjes uit het onbekende door de kim
afgelijnd. Ze spreiden zich langzaam over den hemel uit, zoo een kudde schapen
waaiervormig 't versche gras aan 't grazen slaan.
Net geteekend, met een bleek gulden randeken, tinkelend in 't licht, vervagen ze
allengs in 't stage opschieten van nieuwe benden.
Nu sliert er een verwijlend dampje over heen, of de opgejaagde bende stof
omwalmde. 't Koekt in elkáár; de vachtjes zijn niet meer te tellen.
't Wapperend blauw van den hemel is verschoten; hier en daar nog, tusschen
wolkengapingen, spant het als malsche zijde, week belicht en met wriemelend purper
bestippeld.
De heerschappij der wolken daagt stuwend op, met licht op hunne kuiven, als een
kroon.
De vluchtigste spreiden hun wazig kleed uit, grijs zilver brokaat als een sleep van
reeds lang gestorven infantes.
Zwaardere drommen palmen ruimer en ruimer den hemel in, met grauwen wil van
overwinning in doffe staal-kleur. De
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schaduwen verdonkeren ultramarijn; rossig-rood spookt het licht, een weerschijn
van verren brand op helmen.
't Is of de laatste wolk een looden massa bezwaarlijk sleept, zij rolt langs den grond
een klomp, die pletten wil. Gelukkig! Hij slaat te gruizel in 't verschiet. Als een
molenwiek neerzwaait, slaat de regen over 't land.
Na 't laaien van de zon valt zomerregen deugdelijk en malsch over veld en beemden.
De vlieten zwellen van borrelende vreugd; 't plantsoen schittert, frisch van kleur;
blinkt opgemonterd van levens-lust.
't Koewachterken laat den regen ketsen op zijn bloote hoofd tot hij sijpelt langs
de ooren in den nek. Hij plakt dan guitig zijn haar plat langs de slapen, lijk de
notaris-klerk op Zondag.
't Meisken bij het geitje onder den beuk vangt regendroppen op heur tongetje, ze
smaken koel en gesuikerd.
Beiden joelen met den lustigen dans der regendroppels. Hoe 't ruischt in 't woud,
hoe 't kookt in den plas!
Maar gaat 't water hun te zeer te lijve, ze loopen schuilen onder den boom.
Bij avondkilte rapen ze doode takken uit het bosch en de jongen hurkt neer om
een vuurtje aan te blazen; daar dampen hun vochte kléeren bij uit. De jongen, bij 't
meisje, pronkt met wat beukenblaren in een papiertje gerold; hij rookt en speekt.
Honig-blond kronkelt de rook uit de knetterende takken en de moeders van het
dorp gedenken hun jeugd bij 't zicht der vuurtjes op de matten.
De beesten grazen snel en rustig het lekkere voer, zoo braaf zonder lust voor de
wachtertjes.
't Land fleurt als een jonge moeder, zoo vrank straalt er de liefde in innig geluk,
en een geluk bloot te grabbel voor alleman.
En, hoor, de verre stemmen in het dorp zij galmen als kristallen ballen in de
opgeklaarde lucht.
De boeren begroeten elkaar snaaksch; den na-ijver en argwaan tegenover elkaar
en de aarde is door den regen zuiver gewasschen.
Regen valt over 't veld van den armen als over 't veld van den rijken.
‘Jongens, nu zal 't groeien en gedijen, wij hebben den hemel met ons!’

II.
Soms weegt de regen in pakkende treurnis over het land.
De winter is zuiver blij in 't blanken van den sneeuw en 't kraken van den vorst.
Wanneer het witte rossig vervuilt bij
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't dooien onder roetigen hemel, bezwijkt de natuur onder den vloed der smart.
Want de hemel is als beslagen met dof verouderd blik, waarachter de zon ligt
gesloten.
Staag zeeft daaruit de regen néer; willoos slierend met den windbuien, lijmerig
klevend, waar hij pak heeft.
Krachteloos is hij niet, maar nijdig en sluipend; knagende vochtigheid, die overal
doorbijt.
Van 's morgens wen ge opstaat, donkert ze reeds op den blauwen dorpelsteen;
dooft den glans der vensterruiten, waar waterdroppen langs leeken in slakkengang.
De nattigheid grijnst u tegen uit de vaalte der klamme kamers; ze vindt - vittig als
een meester de feilen - elke nalatigheid in uw verweren tegen 't geweld van buiten;
ze wringt langs vensterspleten en onder door de deurspleet, en de muur, de muur,
waarop ge vertrouwt ten minste, hij staat er donker te zweeten, als moe-gevochten
worstelaar.
En, hadt ge nu een hart van steen, tegen zulke druiperigheid voelt ge u mak!
De geitjes knabbelen op stal gezapig 't hooi uit den bak, rukkend en plukkend en
morsend in dit voer zonder sappigheid. Ze blaten eendelijk om hun rekkend leven
aan het zeel.
De menschen - zaakjes gaan vóór; beestenkoopman met den langen stok - ze loopen
er wel door. Ze schuiven een kleed om, blinkend als puitenvel en even waterdicht,
of dragen hun dak mée boven hun hoofd.
Door 't venster lijken die beregende venten verloren, als door 't leven belogen.
Lamme, klamme, mottige regen! Huilerigheid van het zieke land, waar geen leven
sprieten kan uit den doorweekten grond.
De boeren doen hun best om den tijd te korten, flikken aan manden en biezen
stoelen; dorschen is erbarmelijk op den wakken vloer.
‘De zon is verzopen!’ roepen ze elkaar uit geestigheid. Maar wat is lachen zonder
zon?
Op een nanoen toch slaat de zonne de kluisters van de wolken stuk; maagdelijk trilt
ze over 't verhelderde land. Nog hult de aarde zich in sluiers omtogen, schuchter, als
de bruid heur wezen dekt, eer het leven heur pakken zal.
In de verte weeft de regen nog heur floers, maar doortwijnd met zilverstralen.
Plots, over heel het land, zuiver en vast, helder geteekend, en toch de natuur gelden
latend er doorheen, poort over hemel en aarde, spant zevenkleurig, feilloos en fier,
de regenboog!
En kijk maar, 't is geen zins begoocheling, er zijn er twee!
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De tweede vager, meer bescheiden, bloeit uit vriendschap en liefde, bij dien éénen
te statig en te fier.
Nu is het weder goed tusschen menschen en land.
En juichend dreunt het door de lucht:
‘Sint-Jans-steeg! Sint-Jans-steeg!’
Hugo Van Walden.

Gedicht
De vreemde kamer.
Door het huis wandelt de avond in koorts.
Hij heeft de luidruchtige hangklok stil gezet.
Het vuur wil niet branden.
De deur beweegt.
Het is of iemand binnentreedt.
In de krant heeft het beeld van den moordenaar gestaan.
Het duister wurgt de aarde.
Door de ruit
gluurt een masker
met solferoogen, onafwendbaar.
Krijscht de nachtuil in den tuin.
De boomen beven.
De veldmuis gilt.
De regen
droppelt
ruischt
en bevrijdt joedelend de gebondene stilte.
A.W. Grauls.
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Guilelmus Kerrickx en de Pre-rococo in Vlaanderen
MEER dan eens vestigde ik de aandacht op de zeer vroegtijdige verschijning van
Rococovormen in Vlaanderen, en die ik reeds rond de jaren 1685 kon vaststellen.
In dit geval, is het de ornamenteele kunst welke de ‘primeure’ heeft van den
nieuwen stijl. Zij veropenbaart zich door dekoratieve motieven, die ontegensprekelik
aan den Rococostijl toehooren, en die soms verspreid zijn volgens de wetten der
asymetrie, die dezen stijl beheerschen.
Het toeval liet mij in eene particuliere verzameling, een 50-tal teekeningen(1)
ontdekken van de hand van den beeldhouwer Kerrickx, lid van de St. Lucasgilde te
Antwerpen. Deze teekeningen laten ons toe dezen kunstenaar zooniet als den schepper,
dan toch als den invoerder van den Rococostijl in Vlaanderen te beschouwen.
Het groot belang dezer bevinding noopt er mij toe, van nu af reeds het resultaat
mijner opzoekingen mede te deelen, ofschoon het slechts een schetsmatige opgave
is voor de studie die ik aan dezen meester wijden wil, en aan zijn zoon, den schilder,
beeldhouwer en architekt Guilelmus Ignatius Kerrickx.
Steunend op de ontleding van de kostbare documenten, die ik hier onder oogen
heb, stel ik me voor de persoonlijkheid van G. Kerrickx als kunstenaar te bepalen,
de hoofdtrekken van zijn stijl te omschrijven, en dezen in verband met het ‘milieu’
en den tijd te verklaren.
Buiten de teekeningen zal ik, betreffende den meester, geen andere bronnen
raadplegen dan de Liggeren der St. Lucasgilde, ten einde met eenige bepaalde feiten
het weinige wat wij van 's meesters leven weten te kunnen vastleggen.
Deze Liggeren berichten ons dat een leerling, met name Guilelmus Kerrickx, zich
in 1660-61 laat inschrijven bij den beeldhouwer Jan-Baptiste Buys(2).
Onze meester zou te dien tijde dus 8 jaar oud geweest zijn,

(1) Deze verzameling is de eigendom geweest van den beeldhouwer De Cuyper.
(2) G. Kerrickx is dus geen leerling van Artus Quellien Junior, zooals de meeste schrijvers
beweren.
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indien we de schrijvers mogen gelooven die zijn geboorte te Dendermonde plaatsen
in 't jaar 1652. Deze jeugdige ouderdom is geen uitzondering voor de leerlingen van
de St. Lucasgilde.
15 jaren later (1674-75) bekleedt Guilelmus Kerrickx de waardigheid van...
wijn-meester-beeldhouwer van de Gilde.
Dan volgt een rust van 3 jaren, gedurende dewelke de kunstenaar naar alle
waarschijnlijkheid een reis naar 't buitenland ondernam(3).
Van 1678-79 tot in 1700, vermelden de Liggeren een ononderbroken aanwezigheid
van den kunstenaar te Antwerpen.
Van 1700 tot 1709, is er weer ruimte voor een nieuwe reis in den vreemde.
Tot in 1719 - datum zijner dood - is het verblijf alhier van den beeldhouwer weer
door de Liggeren aangeteekend.
Kerrickx vormde gedurende zijne loopbaan, die zich over meer dan een halve
eeuw uitstrekt, 23 leerlingen.
Mag men in dit groote getal het bewijs zoeken van een onbetwiste waarde? Wat
dan ook, tot driemaal toe werd hij tot de waardigheid van deken verheven, wat zooniet
de beroemdheid, dan toch zeker de hooge waardeering van de Gilde voor den
beeldhouwer kenschetst.
Kerrickx is ook een vurige medeijveraar van de Rederijkerskamer: de Violieren,
waarvan zijne echtgenoote, de dichteres Barbara Ogier, op dit tijdstip een van de
werkzaamste en meest begaafde krachten was.
Wij willen voorloopig onze wetenschap bepalen tot deze enkele essentieele punten
waarvan de authenticiteit onweerlegbaar is.
De bedrijvigheid van den meester strekt zich dus uit over het laatste kwartaal van
de XVIIe en het eerste van de XVIIIe eeuw.
Tot tweemaal toe reeds heeft de beeldhouwkunst der barokko zich van uit
Vlaanderen op schitterende wijze doen gelden.
De Rubeniaansche Artus Quellien de Oudere werd pas opgevolgd door zijn
disciepel Artus Quellien de Jongere, die de souvereine geadeldheid, den ingetogen
ernst, de lichtende sereniteit en de sappige volheid van den eersten, een nerveuzer,
leniger en gepassioneerder levenskracht wist in te blazen.
De civiele kunst is in Vlaanderen zeer beperkt. Men werkt aan de restauratie en
de verfraaiïng van kerken en kloosters sedert den aanvang der eeuw.
Voor het overige beantwoordt natuurlijk de Vlaamsche beeldhouwkunst aan de
algemeene wetten van de evolutie.
Wij treden in de tweede phase van de Barok, waar de gratie

(3) Sommigen, bijv. Marchal en Donnet, beweren dat Kerrickx toen Parijs bezocht, zonder
nochtans hunne bevestigingen door positieve argumenten te staven.
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het haalt op de macht, de beweging op de geconcentreerde energie en waar de
eigenlijke beeldhouwkunst niet meer op zich zelf staat doch aan de ornamenteele
kunst ondergeschikt wordt, en er zelfs geheel wordt door opgeslorpt.
Daarin ligt wellicht de reden waarom de interessante hooger vermelde verzameling,
waarin ik de stof dezer studie over G. Kerrickx putte, slechts betrekkelijk weinig
werken bevat, die tot de eigenlijke beeldhouwkunst behooren, maar integendeel bijna
hoofdzakelijk werken afhankelijk van de architectuur en de ornamentiek:
kerkmeubilair, biechtstoelen, koorgestoelten, altaren, grafsteenen, enz...
Wij hebben 53 teekeningen gevonden, ontegensprekelijk van de hand van Kerrickx.
Of de op papier gebrachte projekten wel of niet werden uitgevoerd, ziedaar wat wij
nog niet met zekerheid weten; wij vonden echter menig beeldhouwwerk weer, dat
onder menig opzicht, buiten eenige afwijkingen, de geteekende projekten voor den
geest roept. Maar daaromtrent willen wij in dit artikel niet uitweiden, en deze
ontdekkingen later eerst commenteeren.
Kerrickx teekent bij voorkeur met potlood of met de pen. Verscheidene zijner
teekeningen zijn met teedere kleuren gelaveerd. Twee daarvan zijn slechts met den
naam van den kunstenaar onderteekend, en bovendien is op een de datum 1700
vermeld. De anderen, die zonder twijfel van dezelfde hand zijn, schijnen ongeveer
tot denzelfden tijd te behooren! Voor wie ze aandachtig bestudeert, blijkt het duidelijk
dat Kerrickx, zooals de meesten zijner tijdgenooten, minder een beeldhouwer dan
wel een ornemanist was.
Het is vooral op dat gebied dat Kerrickx zich als de schepper van het pré-Rococo
ontpopt. De ‘rocaille’ wordt hier overwegend gebruikt en vooral het ornament dat
door zijn vorm herinnert aan de uitrafeling van de zich opstootende, en in schuim
brekende baar. Ik ontmoette het reeds op een door den meester in 1700 onderteekende
teekening.
In een ander marmeren stuk daarentegen, door hem uitgevoerd in 1687, vindt men
dit motief nog niet. Men moet dus zijn verschijnen plaatsen tusschen deze twee
uiterste data 1687-1700(4). Wij hebben dit ornament ook bij geen van zijn tijdgenooten
teruggevonden.
De zeldzame andere ornamenteele motieven die de meester aanwendt, buiten het
zoo pas aangehaalde - de acanthusranken, enz. - zijn op abstrakte manier behandeld.
Het naturalisme heeft uitgediend; de ongemeene en tallooze verscheidenheid der
motieven, aan het planten- en dierenrijk ontleend

(4) Hier wordt bedoeld het marmeren stuk gewijd aan O.L. Vrouw van den Rozenkrans, met
twee medaljons, dat een zuil der St. Pauluskerk te Antwerpen versiert.
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ten behoeve van de zinnelijke uitingen der Quelliens bestaan niet meer. Alles
verzwindt onder het triomfantelijk optreden van het rococo-motief. De Rubeniaansche
deeg-knobbelstijl hoort voortaan ook geheel tot het verleden. Schuchter en bescheiden
verschijnt nog af en toe het oor-omkrulde mosselschelp-motief. Dit motief, weliswaar,
is nog symetrisch volgens de middellijn aangewend. Om deze reden, hebben we dan
ook de kunst van Kerrickx onder de rubriek: ‘pre-rococo’ gerangschikt.
Onder zijne werken vinden wij namelijk ook vele ontwerpen voor goudsmederij,
waarin de kunstenaar eene ongemeene gratie en lichtheid vertoont, zonder ooit in
peuterige banaliteit te vervallen. Heel het wispelturige, het fantastische van den
ontluikenden rococo-stijl voelt men reeds in deze scheppingen!
Zie deze seraphijnen, die onder een troon, met de gebogen armen, de garven
verwijderen om de plaats te ruimen voor het H. Sakrament. Hun lichamen zijn slank
en lenig als de buigzame halmen die onder hunne armen plooien, en zij schijnen er
mee in gelijke deining, op windenwenk, op en neer te golven.
Zijn hemels die als bekroning van altaren en tympanons van biechtstoelen, of
boven baldakijnen en troonen pronken, met hunne lichte, roze en azurige wolkjes,
waarin duiven en engeltjes dwarrelen, doen veel meer denken aan den hemel der
bedstee eener elegante en coquette markiezin dan aan een kerkelijke bijhoorigheid.
Op het gebied der zuivere beeldhouwkunst heeft ook bij Kerrickx de
Quelliniaansche traditie, deze hoogste manifestatie van de Vlaamsche barok
uitgediend.
De tijd is voorbij van de volle, weelderige, van leven trillende naakten, van de
harmonische lichamen, wel door de Antieken geïnspireerd, maar door warm en
krachtig levenssap verjongd! Verdwenen de sierlijke peplums. Verdwenen de zware
Sluteriaansche mantels, die als gezwollen zijn van pronkvolle
Nederlandsch-Bourgondische traditie.
Ook geen zweem van Italiaanschen invloed meer. Indien Kerrickx naar dit land
den klassieken pelgrimstocht heeft ondernomen, dan haast hij zich om het daar
geziene te vergeten.
Zijne beelden herinneren veel meer aan de onrustige meesters uit de laat-duitsch
gothische periode - deze gothiek die zoo verwant is met de barok - en deze
voorbereidde terwijl zij haar inluidde.
Deze Madona met den fijn teeren subtielen Leonardesken glimlach, wier heup
plooit onder de zwaar gekompliceerde ophooping van pijpvormige plooien, lijkt zij
niet aan die prachtbeelden, aan de Madona van Thorn of van Bonn, aanbiddelijke
vaas met den teeren stengel en de wijd-uitgespreiden voet?
Zijn andere personnages, met hun verlengde ledematen,

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

126
met de overdreven spitse vingeren en teenen, de magere lichamen en de ascetische
aangezichten vol extatische uitdrukking, doen ook vaak aan die van El Greco denken,
zonder nochtans de religieuze diepte ervan te bezitten.
Elke gebogen lijn is zorgvuldig vermeden; de scherpe hoek overheerscht. De kin,
de schouders, de knieën, de ellebogen, ja zelfs de kuiten zijn om zoo te zeggen puntig.
Voor de kleederen is de zachte golving der antieke gewaden vervangen door een
scherpe zigzageerende rib. Alle zoomen van peplum en mantel hangen in punten.
Is het niet door die fantastische wijze waarop Kerrickx zijne beelden in het milieu
brengt, met de ornamenten combineert, dat hij zich weerom voorlooper van de Rococo
veropenbaart? Ook zijne putti zijn het ras van de Quellien-engelkens ontgroeit. Deze
laatsten, goed gevoed en mollig en blij gezind, vergeten nooit hunne waardigheid,
zelfs te midden hunner drolligste spelen en hun uitbundigst jolijt. De ‘putti’ van
Kerrickx daarentegen zijn woelige, schalksche, ja zelfs onbeschaamde gastjes, die
in de blauwe lucht rondspartelen als kikkers in een vijver; zij stralen van ondeugende
en lichtzinnige genotzucht, als minnegodjes met Venusmelk gevoed.
Ook het Oosten bleef niet zonder invloed op Kerrickx. Dat is trouwens geen
verrassend feit. De Asiatische kunst begint meer en meer de Westersche kunstenaars
te beïnvloeden. Heel de Rococostijl is er van doordrongen. Maar hij is de eerste in
Vlaanderen die dezen invloed zoo sterk uitte. Exotische planten, palmboomen, puntige
hoeden, pagodevormige draperieën en kleedijen zijn overwegend in zijne composities,
die trouwens menigmaal deze uitgesponnen nauwkeurigheid, deze voor ons
angstvallige vreemdsoortigheid van de puntige kunst van China vertoonen.
En 't is de zonderlinge en fantastische vergroeiïng van Asiatische openbaringen,
laat-gothische reminiscencies, rococo-verschijningen die de karakteristiek van
Guilelmus Kerrickx' kunst is, en er meteen de bizarre maar boeiende bekoorlijkheid
van uitmaakt.
Dr. Juliane Gabriels.
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Kronieken
Vlaamsche letterkunde.
Styn Streuvels.(1)
WANNEER wij in onzen geest weer oproepen al het vele dat Styn Streuvels ons
door zijn nooit-versagenden levensarbeid heeft geschonken, dan zien wij geen
menschgestalten opdoemen, geen karakters, zooals dat het geval is wanneer wij
nadenken over het werk van een Balzac, een Dostojewski, een Tolstoj. Wij weten
wel dat ook hij menschgestalten heeft geschapen en levensgebeurtenissen verbeeld,
maar zij zijn reeds vervaagd in onze herinnering. Zij vertoonden geen
scherp-afgeteekende lijnen. Zij gingen verloren in een mist. Doch wanneer die opklaart
verschijnt weer telkens de aarde waarover hij ze deed bewegen, de ontzaglijke hemel
die erover uitgespannen stond. Wij zien de boomen en de huisjes over de golvende
vlakte, de verre lijnen waar aarde en hemel elkander raken. Het waardevolle gebeuren
in die hooge en verstrekkende ruimten is niet het kleine gedoe van de menschjes.
Het is het werk van de natuurkrachten: de zon, de regen, de wind, de seizoenen. Het
gebaar van een mensch heeft, onder dat machtig en geheimzinnig geweld, niet meer
beteekenis dan het over en weer wuiven van een struik op een veldkant. Het is in de
literaire schepping als een behendig geplaatst kleurstreekje in een impressionistisch
landschap. Merkwaardig mag het heeten hoe weinig de menschen spreken in Streuvels'
boeken. Het zijn geene uit-zich-zelf handelende, levende wezens, het zijn slechts
visueele gestalten over de zon beschenen velden of onder den sterrenhemel. Wanneer
wij toch iets vernemen over hun doen en denken en voelen dan is het de beschouwende
schrijver die het ons meedeelt. De eenige figuur die mij zeer duidelijk is bijgebleven,
Horieneke, het eerstekommuniekantje, is minder een kinderlijk-handelend meisje
dan de onbewuste fee op wier gang naar de dorpskerk het mirakel der Lente gebeurt.
De wereld waaruit Styn Streuvels zijn boeken haalt is begrensd door den
gezichteinder van zijn dorp, zij ligt open voor het lage breede raam van zijn
werkkamer. Dáár vóór heeft hij zijn schrijftafel geplaatst. Die beperking van zijn
gezichtsveld verkleint niet zijn scheppenden arbeid. Integendeel. Doorheen het
parallelogram van dat raam kreeg hij de vizioenen van het (voor hem onbekende)
kleur- en lichtfeest waarvan zijn boeken slechts de gescheiden fragmenten zijn en
waar-

(1) Herinneringen uit het verleden. - J. Lannoo, Thielt.
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door hij Vlaanderen buiten zich voor ons heeft geprojecteerd. De ontdekking der
ongekende waarde van dat eenige Land dat geen schrijver ons zoo in zijn ruimte had
laten zien, is het beste bewijs van Streuvels' groot kunstenaarschap. De schoonheid
van Vlaanderen, zal wellicht iemand zeggen, is toch maar een beperkte inhoud voor
zoo uitgebreid een werk en meer dan eens werd er Streuvels een verwijt van gemaakt
dat hij zich telkens herhaalt. Maar alle groote kunstenaars hebben eigenlijk nooit
anders gedaan dan zich herhalen. Het komt niet op den inhoud aan, op de
verscheidenheid van middens of behandelde toestanden, maar op de wijze van zien,
begrijpen en gevoelen en hoe een ontdekte schoonheid telkens weer opnieuw voor
onze oogen wordt gerefracteerd.
Sprekend van Streuvels is het niet ongepast hier schilders bij te halen wanneer hij
zich zelf in het beste hoofdstuk van zijn nieuw boek meet met Valerius de Saedeleer
waar hij schrijft: ‘'t Doet mij innig genoegen te denken en te weten dat we nu
getweeën, met dezelfde schoonheid voor oogen, elk met eigen middelen, naar eigen
opvatting en met dezelfde bewustheid, elk op eigen wijze, de getuigen zijn van die
streek en er, dag in dag uit, ons werk van maken de schoonheid er van te
verwezenlijken tot kunst’.
Welnu het kan gerust gezegd worden dat Rubens, Rembrandt, Vermeer van Delft
maar een schilderij hebben geschilderd zooals alle groote schrijvers maar een boek
hebben geschreven. Heel het werk van Rubens bestond van het oogenblik dat hij tot
de ontdekking kwam van de weelde en de vreugde van het aardsche leven en de
kracht in zich voelde om die uit te drukken. Al de scheppingen van Rembrandt zijn
maar het zoeken en tasten naar het mysterie dat achter de uiterlijke verschijnselen
ligt. Het wonder van Vermeer's kunst ontstond op den dag dat hij onder een speciaal
licht de schoonheid van een huiskamer of een gevel zag en een baksteen van dien
gevel of het minste voorwerp in die kamer voor hem edelsteenen geworden waren.
Rubens moge nu Golgotha's geschilderd hebben of kermissen, heiligen-martelingen
of amazonen, altijd dreunt hetzelfde hoorngeschal van het zichuitvierende
triomfeerende aardsche leven. De Vrouw van Rembrandt is altijd hetzelfde deemoedig
wezen dat aarzelend, niet volledig-begrijpend met iets van angst en onderworpenheid
tegenover den man staat. Bij Vermeer is het altijd dezelfde stoel, dezelfde tafel,
hetzelfde kleed, dezelfde kamerwand en dezelfde vrouw in de van stil-licht doortrilde
ruimte en honderden schilders hebben na hem soortgelijke onderwerpen en
samenstellingen behandeld zonder ooit dat wonder te bereiken van de als van
edelsteenen doorschijnende kleur, waardoor de ziel dier dingen werd veropenbaard,
zoo, dat wij de kamerruimte die er mee vervuld was gingen zien als een hoekje van
den Hemel.
Het zou ons te ver leiden indien wij bij de groote schrijvers ook de grondgedachte
moesten opsporen die als een leitmotief door al hun boeken wordt vernomen en ons
steeds gelijke tooneelen en menschen bij Balzac, bij Dostojewski, bij Tolstoj, bij
Knut Hamsun doet ontmoe-
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ten. Doch wat hier voorgaat is reeds voldoende om te bewijzen dat Streuvels niet
buiten zijn streek moet gaan om groot te blijven.
Zijn boek Herinneringen uit het Verleden bewijst het overigens zelf. Wanneer hij
zijn dorp verlaat en naar Damme gaat of Veurne-Ambacht, dan is hij in den vreemde.
Hij schrijft erover zooals hij ook zou kunnen schrijven over Weenen of over Parijs.
Het blijven indrukken. Het heeft niet die grootsche bewogenheid der beschrijving
van Onze streek waar de volzinnen eenzelfde rythme hebben als de trage golvingen
van het land zelf en ons traag en gestadig onder den beknellenden indruk brengen
van de groote natuurkrachten die over de aarde regeeren, almachtig. Wat hij zegt
over de beteekenis die de te Avelghem voorbijrijdende sneltrein voor hem had in
zijn kinderjaren is ook typeerend voor die hokvastheid van den schrijver Streuvels.
Hij kwam, zegt hij, als uit een geheimzinnige streek en het was alsof hij iets van die
geheimzinnigheid meebracht. De tegenstelling tusschen het eigene bekende en het
daarbuiten liggende vreemde, toen reeds gevoeld, is de grondslag gebleven van zijn
werk en heeft hem toegelaten zich zoo te verdiepen in het eenige en eigene bekende
dat hij uit het beperkte iets van het oneindige heeft verwezenlijkt. Van zijn
vijf-en-twintigste jaar tot aan zijn dood, acht-en-dertig jaar lang, verliet Rembrandt
Amsterdam niet meer en van uit zijn eenzaam hoekje speurde hij de menschelijke
ziel na in hare stilste bewegingen en drukte hij dingen uit waaraan nooit iemand voor
hem zich waagde.
Ik weet nu wel dat Streuvels reist, maar ik meen dat de wijde wereld hem geen
stof zal leveren om iets beters te schrijven dan Onze streek. Ik meen ook dat de
critische opstellen in dit nieuwe boek vervat niets toevoegen aan de grootheid van
den schrijver die wij reeds kenden. Om in de gedachten-constructies iets te bereiken
dat buiten het gewone valt en het alledaagsche behoeft er eene andere
geestesgesteltenis. Het is of Rembrandt zou pogen psychologische overdenkingen
neer te schrijven over de drama's der menschelijke ziel. Hij liet de geschreven
wijsbegeerte aan Spinoza over. De eenig voor hem mogelijke psychologie lag in de
menschgelaten besloten die hij in de kleur op zijn doeken heeft geboetseerd. Wat er
aan levensherinneringen in het boek te vinden valt is wel belangwekkend omdat het
ons uit de meest vertrouwbare bron inlicht over den mensch-Streuvels en ons de
wording van den kunstenaar verklaart, maar het heeft ook als eene buiten hem zelf
geprojecteerde schepping minder waarde. Om over zich zelf te schrijven moet men
meer boven zich zelf uitgerezen zijn in die belanglooze, onverschillige houding die
het eigen zielsgebeuren tot iets van algemeene menschelijkheid maakt. Streuvels'
kracht, ik herhaal, ligt in de wereld die hij ziet van uit zijn raam zoolang hij die steeds
als iets nieuws en eenigs zal aanzien en ons met dezelfde vervoering de volheid zijner
ontdekking in woorden weer eens meedeelt. Hij is dan dichter en denker tevens. Of
door zijn dichten doet hij ons denken.
Jozef Muls.
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Middelnederlandse letterkunde.
De voorstelling van het laatste oordeel naar drie middelnederlandse
geschriften: De vier vterste, Dat sterfboeck en Dat boeck vander
voirsienicheit godes.
IN de Middeleeuwen heeft het aan voorstellingen van het Laatste Oordeel in de
beeldhouw- en schilderkunst niet ontbroken. Het is eenieder bekend wat de
beeldhouwers boven de kerkportalen gebeiteld en de schilders op hunne panelen
gekonterfeit hebben, doch weinig of niet werd tot heden toe aan het licht gebracht
wat over hetzelfde onderwerp in de handschriften werd neergepend.
Onze Middelnederlandse handschriften en wiegedrukken zijn rijker aan
voorstellingen van het Laatste Oordeel dan er over het algemeen vermoed wordt.
Er wezen er hier drie verschillende tegenover elkaar geplaatst.
Na de oorlogsjaren waaide er een Middelnederlandse inkunabel: de ‘vier vterste’,
Delft(?), 1498(?), uit Amerika naar de rooms-katholieke universiteitsbibliotheek te
Leuven over, als gift van miss Susan Minns. De ‘vier vterste’ is in zijn oorspronkelike
vorm althans van Gerard van Vliederhoven; de Nederlandse vertaling klimt op tot
1425.
In die Amerikaans-Leuvense wiegedruk wordt er aan de hand van uittreksels en
citaten uit de H. Schrift en van de werken van kerkvaders en vrome schrijvers, een
enigszins verwarde en niet doorlopende beschrijving van hemel, hel en oordeel
gegeven, en over de dood gehandeld. Er komen ook exempelen in voor waarvan er
vele aan het Vaderboek ontleend zijn.
Het Laatste Oordeel zal plaats grijpen in het dal van Josaphat waar alle mensen
zullen vergaderen en waar God zal zetelen om te oordelen.
Schrikwekkende tekens zullen het oordeel voorafgaan; als de zoon des mensen in
de wolken zal verschijnen ‘met grooter macht ende ghewelt, soe sullen teykenen
wesen inder sonnen ende inder manen ende inder sterren, ende inder aerde grooten
druck des volcs van confusien ende geluyt der zee ende der vloeden. Want die
menschen sullen dorre werden van vreesen...’ Een geweldig onweder zal opsteken
en een vreselik vuur zal alles verslinden. De zon ‘sal werden verkeert in duysterheit.
ende dye mane in bloede eer die grote veruaerlike dach des heeren comen sal...’ Als
de Rechter zal verschijnen en ‘voer hem sal brenghen dat anxtelike vuer dat alle die
sondaren deilighen sal’ zullen we met de grootste vrees bevangen zijn. Onze zonden
zullen openbaar wezen en naakt zullen wij voor de ‘dingstoel’ des Heren verschijnen.
Voor Zijn toornig Aanschijn beeft de aarde, worden de hemelen beroerd, zon en
maan duister en houden de sterren op te schijnen.
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We hebben hier nog maar met een voorspel te doen. Een volledige voorstelling geeft
dat sterfboeck, een ander inkunabel waarvan er drie exemplaren in de koninklike
bibliotheek te Den Haag bewaard worden: Delft 1488, Zwolle bij Pieter Van Os
1488, Zwolle bij dezelfde 1491(1).
Zodra de ziel het lichaam verlaat wordt ze voor het oordeel Gods gevoerd
(biezonder oordeel) en volgens verdiensten naar de eeuwige glorie of verdoemenis
verwezen. Aldaar vertoeft ze dan tot ‘den ionxten dage’ op dewelke God zal ordelen
(algemeen oordeel) levenden en doden, ziel en lichaam.
Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen het biezonder en algemeen oordeel.
Over dit laatste wordt er in dat sterfboeck gehandeld in tegenstelling met de
Middelnederlandse legenden en exempelen waar men steeds het biezonder aantreft.
Vooraleer het algemeen oordeel plaats grijpt zal de wereld in vuur vergaan. Naar
David beweert zal God dan in het openbaar verschijnen ‘ende sijn aensicht sal bernen
in vuer’. Hij zal de engelen opdracht geven de mensen te verzamelen en dan
verontwaardigd tegen de zondaars uitvaren. De boeken waar de zonden in opgetekend
staan zullen, naar Davids getuigenis, geopend worden zodat geen enkel zonde geheim
zal blijven. De engelen zullen te voorschijn komen ‘gelijkerwijs alsmen te stride
trect’ met trompetten en bazuinen en de aarde zal beven als ze vervaarlik zullen
blazen: Staat op gij doden en komt ten oordeel en ontvangt ieder uw vonnis!
God, de almachtige Heer, verschijnt als een strenge rechter en roept in de eerste
plaats de duivelen, die eens engelen waren, ter verantwoording. Bevend verschijnen
ze voor Hem. Met strenge woorden wordt Lucifer van hovaardij beschuldigd, doch
de prins der duivelen beweert het slachtoffer te zijn van Sint-Michiels lasterlike
aanklacht: ‘hi (St. Michiel) heuet mi an v iamerlijc beloghen op dat hi besitten mochte
mijn heerscappye die ick plach te hebben’! Maar St. Michiel treedt naar voren en
dient hem op afdoende wijze van antwoord.
Als Lucifer daarna beweert dat Adam en Nebucadnezar voor hetzelfde vergrijp
op verrena zulke strenge straf niet opliepen als hij, dan antwoordt God: Deze hebben
naar uw kwaad ingeven gehandeld, terwijl gij niemand hadt dan uw eigen boosheid
om u tot zonde aan te zetten. Ze hebben ook penitentie gedaan wat gij nooit deedt!
En zich tot de vergaderde volkeren wendend stelt God de vraag: ‘is lucifer met
allen sinen engelen niet te rechte verdoemt’? waarop het eenstemmige antwoord
luidt: ‘Hi is werdich der ewijgher pinen’.
Lucifer en zijn aanhangers worden dan naar de linkerzijde, St. Michiel en zijn
heilige engelen naar de rechterzijde verwezen.
Daarna roept God het Joodse volk voor zich, beschuldigt het met recht en rede,
aanhoort het antwoord van de Israëlieten, dient hen van wederwoord, vraagt aan de
heidenen en ander ‘nacien’ of de Joden

(1) Campbell, 1619, 1620, 1621. Benuttigd werd de Delftse wiegedruk waar er negen van de
honderd kapittels aan het oordeel gewijd worden.
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‘te rechte veroerdelt’ werden en verwijst ze na een algemeen: ja! naar de linkerzijde.
Daarop roepen de engelen met het geluid van hunne bazuinen, de heidenen die
afgoden aanbaden, ten oordeel. Dezelfde rechtspleging als te voren grijpt plaats:
beschuldiging, antwoord, wederwoord en verwijzing naar de linkerzijde.
Eindelik worden de kristenen voor de rechterstoel gedaagd. In de eerste plaats de
slechte, geestelike herders: de kwade pastoors en prelaten die een zware
beschuldigingsakte aanhoren moeten maar ook geen moeite sparen om zich te
verdedigen.
Volgen dan de machtigen van de wereld als daar zijn: koningen, hertogen, prinsen
en andere heren die aan de grote verplichtingen welke aan hun amt verbonden waren,
te kort kwamen en daarom links moeten plaats nemen.
Na de slechte herders, de schurftige schapen: ‘alle quade kersten menschen’
waaronder de echtelingen die hun huwelik bezoedeld hebben, de ijdele vrouwen, de
gierigaards en ‘achterclappers’, de opstandige kinderen, de woekeraars, de
twistzoekers, de verraders en de slechte mensen tot wie God insgeliks zeggen zal:
‘Gaet tot mijnre lufter siden’ want hunne schijnheilige verdediging zal niet mogen
baten.
Nadat de rechtvaardige Rechter elke zonde en deugd onderzocht en de kwaden
van de goeden gescheiden heeft, zal Hij, terwijl Zijn goddelik Aangezicht als vuur
brandt, Zijn twaalf apostelen vragen het vonnis over het zondige volk te willen
uitspreken. En na hun antwoord: ‘O here mit recht sijn si verdoemt, want si v heilighe
geboden versmaet hebben’, worden de kwaden tot het eeuwige vuur veroordeeld,
door de duivels met ketens bijeengebonden, met drietanden geslagen en wenend,
huilend en knarsetandend naar de afgrond van de hel gesleept.
Zo onmeedoogend de Heer tegen de slechten optreedt, zo mild stelt Hij zich
tegenover de goeden aan Zijn rechterzijde aan. Bevend over heel hun lichaam, staan
de rechtvaardigen onder de indruk van het strenge vonnis dat ze hebben horen vellen.
Doch met een minzaam gelaat zegt de Heer tot hen: ‘Coemt ghi ghebenedide mijns
vaders, besit dat rike dat v bereyt is van an beghinne der werelt’.
Anders is de voorstelling van het Laatste algemeen Oordeel in dat boeck vander
voirsienicheit godes, een Hs. uit de tweede helft van de 15de eeuw, waarvan er twee
exemplaren gekend zijn: één te Brussel, nummer 1632 van de koninklike bibliotheek,
gedagtekend 1478, één te Antwerpen in het bezit van de heer Prosper Verheyden, ±
1470. Dat boeck vander voirsienicheit godes bestaat uit een heltraktaat dat de twee
derden van het Hs. beslaat en een hemeltraktaat dat het andere derde in beslag neemt.
In het eerste gedeelte wordt er ook over het Laatste Oordeel gesproken terwijl er in
het tweede een woord over het vagevuur gerept wordt. Het geheel is opgeluisterd
met 20 exempelen (het Antwerpse Hs. bevat er 23) en is zeer nauw verwant met dat
Sterf-
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boeck. De voorstelling van het L.O. in beide werken hebben nochtans niets gemeens.
In het rijk van de gelukzaligen waar de rechtvaardigen sinds het biezonder oordeel
vertoeven, smachten de zielen naar de dag des oordeels, omdat ze slechts verenigd
met hun lichaam het volmaakt geluk zullen kunnen genieten. De verdoemden
integendeel wouden dat die dag nooit aanbrak omdat ze dan oneindig meer zullen
gekweld worden.
Eens het vonnis geveld zal het noch herroepen noch gewijzigd worden.
Waar het zal plaats grijpen wordt niet vermeld, doch, waar of hoe men ook
gestorven zij, hoever de lichaamsdelen ook van elkander mogen gestrooid liggen,
op de dag des oordeels zullen ze zich opnieuw tot één lichaam verenigen om voor
altijd met de ziel verbonden te worden, de goede lichamen in grote klaarheid en
glorie, de boze ‘in groter leelicheit’.
In de hoogte zal God tronen, dat is Kristus naar zijn mensheid, onze schepper en
onze verlosser. Engelen verschijnen met de tekenen van zijn lijden en passie, als het
heilige kruis, de nagelen, de speer, de doornen kroon, de touwen met knopen en de
kolom. Zijn gebenedijde wonden zullen openbaar te zien zijn.
Omgeven is de Opperste Rechter door talrijke heiligen- en engelenscharen die
Hem bij het vellen van het oordeel zullen bijstaan.
Toornig en gram blikt Hij op de zondige mensen neer die op smadelike wijze door
de duivelen ten oordeel gevoerd worden. Langs alle zijden zijn de zondaars omsingeld
zodat er niet één ontsnappen of maar ergens schuilen kan.
Aan de ene zijde hebben zich ontelbare duivelscharen opgesteld die uit ontsloten
boeken voor God, de heiligen en allen wezens, de zonden aflezen die de mensen
middellik en onmiddellik kunnen aangewreven worden. Ze klagen niet alleen het
allerminste vergrijp aan doch ook het niet beoefenen van deugden en het verzuimen
van goede werken.
Niemand of niets sparen de boze geesten want altoos zijn ze in het dagelikse leven
bij onze gedachten, woorden en werken geweest en alles waarvan ze ons mogen
beschuldigen, hebben ze opgetekend. Ze smeken Onze Lieve Heer het gegeven woord
toch getrouw te blijven en hen hunne dienaars over te leveren.
Aan de andere zijde staan al de zonden geschaard die de tot verantwoording
geroepen mens bedreven heeft met woorden, gedachten en werken; na een bezwarend
getuigenis afgelegd te hebben eisen deze recht en oordelen ze zelf hunne verwekkers.
Elke doodzonde is zo verblind dat ze natuurlikerwijs de hel boven de hemel verkiest
gelijk een zwijn slijk en onreinheid boven klaar fonteinwater. Hartstochtelik zullen
de zonden de mensen toeroepen: Wij zijn uwe werken, van u willen we niet scheiden!
In de hemel komen we niet, want daar zijn wij de vijanden! De aarde is ons ontzegd;
met u willen we ter helle varen! ‘Wredelike’ zal elke zonde voor God, over hare ziel
klagen, en, met
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de beschermengelen en de verzuimde goede werken, zullen ze ‘yammerlike wrake
roepen tot goden horen here ende horen rechter ouer haer sielen’.
Met angst en rouw in het hart zullen de wereldse mensen Gods onherroepelik
vonnis aanhoren: Gaat van mij, vermaledijde, vlezelike mensen met al uw zonden
in het eeuwig vuur dat u bereid is met de duivelen!
Tot eeuwige spijs worden ze deze dan toegeworpen en ten dode bedroefd, zuchtend
en huilend verwijderen ze zich van Gods Aanschijn wat hunne allergrootste pijn en
straf zal zijn.
Ze zien onder hen ‘ten ordeele opgheloken die ghiereghe helle ende die eweghe
onuersadeghe verdoemenisse’ die ze begeert te verslinden. Hunne doodzonden, zwaar
als molenstenen, worden hen aan de hals gehangen, en zo verzinken ze in de gapende
afgrond met de duivelen die op de aarde rondwaarden en op het L.O. vergaderd
werden. Engelen zullen dan ‘die helle van buyten toe sluyten alsoe dichte als een
busse oft als een siedende ende gloyende pot op eenen viere ende alsoe sterck ende
alsoe vaste darmense nemmermeer en sal moghen ontsluyten’.
En de eeuwige vergetelheid zal over hen intreden, want God en de gelukzaligen
zullen voortaan handelen alsof de kwaden nooit bestaan hadden.
De rechtvaardigen daarentegen treden met blij gemoed het oordeel te gemoet daar
ze met volle recht loon naar werk mogen vragen. Door hunne boetedoening hebben
ze het boek waarop de duivelen zonde op zonde aantekenden stuk geslagen.
Tot de uitverkoren kinderen zal Jezus zeggen: Komt gij gebenedijde mijns Vaders
en bezit Zijn rijk dat u bereid is van het begin der wereld.
Met de engelen looft de goede dan de Heer Die hem op minnelike wijze ontvangt
als een ‘gheminde dochter ende als een wtuercoren vriendinne ende bruyt’ en zonder
einde wordt hij de hemelse, onbegrijpelike vreugden deelachtig.
Daarna: ‘soe sal die eerde dan verclaert worden en sal doorschinich wesen als een
cristael ende daer en sal noch berch noch dal. noch gheen tymmeringhe opwesen.
ende die heylighen selen dan daer dicke comen. Want si sullen die steden seer minnen
daer si gode op ghedient hebben ende di sullen si met grooter bliscapen ende
gheselscape dicke visenteren ende wandelen’.
En aan hun volmaakt geluk zal geen eind zijn.
Dr. A. Burssens.
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Oudheidkunde.
Het belang der Oostersche oudheidkunde.
TOEN, vóór ongeveer twee jaren, de mare door de wereld ging, dat er wederom,
voor de zóóveelste maal, een onaangetast koningsgraf te Theben ontdekt was; toen
de eerste berichten daarover in de nieuwsbladen verschenen, en de eerste beelden
van eenige voorwerpen uit dit graf verspreid werden, - toen ging er slechts één kreet
van verbazing en verwondering op, niet alleen over de fijnheid der Egyptische kunst,
maar ook over den hoogen graad van beschaving dien dit volk bereikt had.
Sedert eenige maanden, komen ons uit Zuid-Babylonië (Sumeer) berichten toe
die voor den oudheidkundige veel belangrijker zijn dan die over de Egyptische
vondsten, alhoewel het publiek er tot nog toe niet veel belang in schijnt te stellen.
Inderdaad, in de oude stad Oer werden in de twee laatste jaren zulke rijke opdelvingen
gedaan dat ze zoowel op het gebied der Oostersche geschiedenis als op dit der
oudheidkunde gewis meer aandacht verdienen dan de prachtige doodeninboedel van
koning Toetankhamon.
Zoo zien we dus dat wederom eens de twee oudste bakermatten aller menschelijke
beschaving (Egypte en Babylonië) de oogen aller geleerden en liefhebbers der oude
Oostersche tijden op zich getrokken hebben. Onwillekeurig stelt men de vraag:
Wáárom wordt er dan toch zooveel belang gekoesterd voor dit oude verleden?
Alvorens te antwoorden, bestatigen wij eerst dat dit belang niet nieuw is. Integendeel,
sedert eeuwen wordt er gepeinsd en gearbeid over het onderwerp der Oostersche
beschaving. Eenige voorbeelden kunnen daarvan getuigen. Ten eerste, het feit dat
de boeken over dit thema reeds zóó talrijk zijn en dagelijks in aantal groeien. De
behandelde stof is zóó breedvoerig en zóó uiteenloopend dat er zelfs diklijvige
bibliographieën over 't Oostersche verleden zouden kunnen samengesteld worden.
Geschiedenis, kunst, taal, schrift, godsdiensten, godenleer, maatschappelijke
toestanden... in één woord, alles wat men zich kan voorstellen op 't gebied van denken,
lijden, leven en werken, wordt daarin beschreven. Reeds nu, zou men een geheel
huis kunnen vullen met al de werken die een dezer punten behandelen. En er kan
geen eind aan komen, omdat we over den oudsten tijd nog te weinig weten. Sedert
ongeveer een halve eeuw hebben zekere groote Europeesche mogendheden te Kaïro
en elders gestichten opgericht - die uitsluitelijk ten doel hebben, boeken of
oudheidkundige voorwerpen te verzamelen, deze laatste te bestudeeren, ze volgens
de tijdrekening te rangschikken, ze uit te stallen, en ten slotte zelfs, opdelvingen te
doen... om zóó diep mogelijk in de oudste tijden terug te blikken en het verst vergaan
verleden te herstellen.
Opdat deze bedrijvigheid hoe langer hoe meer vruchten afwerpe,
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bestaan er in de voornaamste hoogescholen leerstoelen over de menigvuldige
Oostersche vakken die geen ander oogwit hebben, dan de jeugd op te leiden, om zóó
stelselmatig en methodisch mogelijk de Oostersche wetenschap door hun later
meewerken te bevorderen.
Wat heeft ons nu deze alomvattende bedrijvigheid gebracht? Ik verzaak er aan dit
breedvoerig mede te deelen. Eenige voorbeelden mogen nochtans aangestipt worden.
Op 't gebied der volkenkunde hebben we kennis gekregen van een zeker aantal
volkeren die in geen der bekende ethnologische lijst vernoemd werden (zooals de
Sumeren en de Ariërs van Mesopotamië). Wat de geschiedenis betreft, weten wij nu
met bijna onomstootbare zekerheid, dat het begin der Oostersche beschaving na den
‘voorhistorischen’ tijd tot op ongeveer 5000 vóór onze tijdrekening teruggaat. De
geschiedenis dezer volkeren is nu reeds zóó ingewikkeld dat wij ze moeten
onderscheiden in menigvuldige tijdvakken die alle een verschillenden graad van
beschaving voorstellen, een zeker getal koningen bevatten, en een gansche
aaneenschakeling van gebeurtenissen omvatten.
Wat het schrift betreft, we onderscheiden reeds nu voor Egypte zelf vier
verschillende wijzen om de gedachte bij middel van overeengekomen teekens uit te
drukken: het hieroglyphisch (sedert ongeveer 5000 vóór Chr. tot in de 4e eeuw van
onzen tijd gebruikt), het hieratisch of loopend schrift (nog in den tijd van keizer
Aurelius aangewend), het demotisch (of volksschrift, tot in 490 dienend) en het
koptisch (uit 24 Grieksche en 7 Egyptische boekstaven samengesteld a.b.c). In
Voorazië vinden we, als meest verspreid, het spijkerschrift, door de Sumeeren
uitgevonden en door alle andere volkeren op hun eigen taal toegepast.
Daarnaast bedienden zich de Hettieten van Klein-Azië en Opper-Syrië of
West-Mesopotamië van een soort hieroglyphisch stelsel dat nog tot heden toe niet
kon ontcijferd worden. Eindelijk in Syrië zelf zijn er vier, vijf schriften ontstaan
(Sinaïtisch, Arameesch, Hebreewsch, Phenicisch...) wier beteekenis grootendeels
gekend is.
Elk volk had zijne taal; eenige daarvan werden slechts sedert betrekkelijk korten
tijd ontdekt, zooals 't Sumeesch, 't Elamisch, 't Babylonisch, 't Hettietisch... Zonder
de opgravingen die ons de beschreven stukken aanbrachten zouden we deze talen
nooit hebben kunnen aanleeren. Iedereen weet dat Champollion voor ongeveer 103
jaren den sleutel vond der eeuwenoude hieroglyphentaal die ons vandaag in staat
stelt het Egyptisch gladweg te lezen zooals Grieksch of Latijn. Zóóook kon men,
dank zij de twee- en drietalige teksten, de voor-aziatische talen leeren kennen. Zoo
vond men sedert slechts anderhalf jaar dat de Hetieten - inwoners van Klein-Azië 5 gewestspraken hadden, nevens voor hen vreemde talen zooals Sumeersch en
Akkadisch (uit Zuid- en Noord-Babylonië afkomstig) en dat hunne oorspronkelijke
taal van indogermaansche afstamming is.
Zonder de belangstelling, sedert eeuwen voor 't oude Oosten gekoesterd, zonder
de opgravingen, door private- en staatsmiddelen uit-
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gevoerd, zonder de werken der geleerden die in elke orientalistische boekerij
opgenomen worden... zouden wij van al deze feiten niets vernomen hebben. Ja, wij
zouden nog in den waan verkeeren dat wij, Westersche menschen, alleen een verleden
hebben, dat wij slechts mogen beweren een beschaving te hebben voortgebracht en
wij er slechts mogen op bogen onze kultuur over den ganschen aardbol te hebben
verspreid.
Over dit woord beschaving is veel en door velen gesproken en geschreven. Zoo
er weinigen over de beteekenis van dit woord overeenstemmen, zoo kan men toch
aannemen dat deze uitdrukking zekere toestanden kenschetst. Deze verschillende
toestanden veronderstellen een zekeren graad van verfijning, van ontwikkeling der
bestanddeelen die tot het leven van een ras of een volk behooren. Men onderscheidt
het tijdperk waarin de mensch nog als een wild dier rondzwerfde en zich van de
grofste middelen bediende om zijn bestaan niet alleen tegen wilde dieren te
verdedigen, maar het zelfs aangenamer te maken. Daarop volgt een andere tijd, waarin
de mensch, alhoewel reeds maatschappelijk ingericht, toch nog als een barbaar
voorkomt. En eindelijk verdient hij als ‘modern’ bestempeld te worden, sedert het
oogenblik waarop hij zekere bestanddeelen van beschaving uitvindt en in 't
alledaagsche leven gebruikt. In de British Encyclopedy (XIe uitgaaf, 1910, Boekdeel
VI, blz. 403) kan iedereen een breedvoerig opstel lezen over de verschillende
toestanden die de mensch dóórgaat om van ‘wild’ tot ‘modern’ te worden. Daarin
beweert één der meest gevierde Engelsche geleerden op dat gebied, dat slechts
moderne beschaving bestaat sedert het oogenblik waarop het schrift uitgevonden en
zijn toepassing zooals de drukpers en 't papier verspreid werd. Indien dit waar is,
dan bestaat de Oostersche beschaving sedert ongeveer 7000 jaren! Is het inderdaad
niet een onomstootbaar feit dat de pharaonische graven der eerste dynastie, te Abydos
opgedolven, voorwerpen bevatten die voorzien zijn van hieroglyphische schriftteekens,
dat deze dezelfde zijn die men eeuwen lang gebruikt heeft om de gedachte uit te
drukken, en dat deze eerste schriftteekens dezelfde beteekenis hebben als die ze tot
later tijden zullen behouden?
Hetzelfde feit staat vast in Voorazië. Het aldaar alom verspreide spijkerschrift gaat
terug tot den tijd van 't koper, dus vóór meer dan 6000 jaren; weliswaar heeft het
veranderingen ondergaan tot in de 2-1e eeuw waar het nog gebruikt werd, maar zijn
beginsel is 't zelfde gebleven en zijn ontwikkeling is logisch te verklaren.
Papier? Is dat geen Egyptisch woord, een beetje vergriekscht? Er bestond vóór
4000 jaar eene Syrische stad, Bybl(os) genaamd, waar de Egyptenaren handel dreven.
Deze naam komt voort van een oorspronkelijk B+b+l, in 't Egyptisch door de klanken
B+b+r weergeven. In dit laatste erkennen we den oorsprong van den term ‘papier’.
Moet ik eraan herinneren dat het Egyptisch Delta en zelfs Opper-Egypte door
ontelbare moerassen doorkruist worden waar de plant ‘papyrus’ op natuurlijke wijze
groeit en woekert? Was 't niet door het persen van
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de stengels dezer plant dat de Egyptenaren de bladen vervaardigden waarop ze
schreven, die we vandaag nog ‘papyrussen’ noemen, en die zóó belangwekkend zijn
dat een gansche nieuwe wetenschap de ‘papyrologie’ zich daarmee bezighoudt?
Bestond er geen papier in Voorazië, dank zij het vochtig klimaat, zoo hadden toch
de Sumeeren iets dergelijks, of liever iets beters, iets duurzamers dan papier.
De eerste schriftteekens uit Sumeer zijn in steen gesneden. Maar steengroeven
zijn zelden te vinden in dit land dat uit aangespoelde aarde bestaat. Dus moesten de
Sumeeren eene andere stof zoeken die als ‘papier’ zou kunnen dienen. De aarde zelf,
het leem, diende uitstekend daartoe. En deze is in onbegrensde maat voorhanden. Ze
‘griffelden’ dus op ronde of vierhoekige tafeltjes of bordjes; daarna werden deze
gebakken. Hoe harder gebrand, hoe beter de bordjes aan de vernietigingsfaktoren
weerstaan konden, terwijl de oudste Egyptische ‘papieren’ boeken vergingen en de
overige slechts uit lateren tijd stammen.
Moge nu de beschaving, wel dan niet van 't gebruik van schrift en papier afhangen,
er bestaan andere Oostersche merkteekens die van den hoogen graad der oude
beschavingen nog beter getuigen. Een der bijzonderste is wellicht de stelselmatige
samenstelling der samenleving. Sedert het oogenblik waarop de eerste Egyptische
en Sumeersche heerschers in 't geschiedkundig verschiet oprijzen, bestatigen we dat
de rangschikking der eenheden principieel voltooid is. Een koning, heerschend over
een ambtenaren staat: zóó komt ons 't oude - en 't latere - Egypte voor. In Sumeer,
waar wij de oudste staten ontdekten, geldt hetzelfde. Alle latere Aziatische staten
zijn niet anders te begrijpen. Geen koning zonder hof; geen hof zonder ambtenaren;
geen ambtenaren zonder volk. Dat is dus de drieledige samenvatting der Oostersche
samenleving. Reeds sedert de Ve Egyptische dynastie (rond 4000 v. Chr.) bestaan er
ongeveer 150 namen van ambten en betrekkingen aan hof en staat. Wat dezen laatsten
betreft, zoowel in Egypte als in Sumeer bestond wellicht de bijzonderste funktie in
't regelen der waterwerken. De Nijl en de Euphraat waren en zijn nog de grootste
weldoeners dezer landen. Zonder hen, ware Egypte een zandwoestijn en Sumeer een
zeestrand gelijk. Met hen en de alverwarmende zon wordt het zand en de aangespoelde
bodem tot een overvruchtbaar gewest. Toch mogen de twee stroomen niet zelf over
hun lot beschikken, want in hunnen wilden drang naar de zee rukken ze alles omver
wat hun tegenstand biedt. Dus moet hun loop geregeld worden. Het vruchtbaarmakend
water moet tot in de verste afgelegen dorpen en gewesten kunnen doordringen.
Daarom moeten waterwegen en kanalen gegraafd worden. Voor deze dubbele
bediening, waarvan de welvaart en de rijkdom afhangen, is er een bestuur noodig:
een hoofd dat denkt en beveelt, en armen die uitvoeren. Zonder dergelijke inrichting
is geen der beide oudste volkeren denkbaar.
Een ander gewichtig bestanddeel der Oostersche beschavingen was
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't leger voor binnen- en buitenland. De Oostersche geschiedenis bestaat slechts uit
een aaneenschakeling van oorlogen tegen den nabuur of den afgelegen vijand, niet
alleen om dezen onschaadbaar te maken, maar tevens om uit zijn land alle kostbare
waren thuis te brengen. Zoo heeft Egypte alle volkeren en streken onderjukt van den
Soedan tot aan den Euphraat. Zoo hebben de Sumeeren krijg gevoerd tegen
Mesopotamische staten. Zoo zijn véél later de Babyloniërs, de Assyriërs, de Perziërs
tot in Klein-Azië en Egypte gedrongen. Zoo ook, hebben de Hettieten alle landen
bezet die tot den Perzischen meerboezem leiden.
Wat het volk zelf betreft, het kan niet vergeleken worden met een kudde, want de
betrekkingen tusschen enkeling en staat waren eveneens door de wet bepaald. Wie
heeft niet hooren spreken van de Sumeersche wetten? Wie kent den Codex van
Hammoerabi (1955-1913), den 6n koning der eerste Babylonische dynastie niet?
Deze, alhoewel verminkte gedenksteen, bevat nog 282 paragraphen eener wetgeving
die het burgerlijk leven, het krijgsleven, het familieleven, handel, grondbezit en
eigendom betreffen. Zijn maatschappelijke waarde berust in het feit dat deze
wetgeving de laatste ontwikkeling van 't natuurlijk recht heeft bereikt. Op 't gebied
van 't familierecht bijvoorbeeld bestatigen wij dat in sommige gevallen de gelijkheid
der echtgenooten gehandhaafd wordt. Het eigendomsrecht verzekert aan iedereen
persoonlijk bezit. Wat de rechtspleging aangaat, slechts schriftelijke bewijzen worden
in aanmerking genomen. Het strafwetboek eindelijk bepaalt de straffen en deze
worden toegepast door de overheid van stad of staat die een wettig lichaam uitmaakt.
De beginselen waarop deze wetgeving berustte waren ongeveer dezelfde als de
onze: De eed, bij den naam van goden en den koning afgelegd, was geheiligd. Slechts
schriftelijke overeenkomsten waren geldig voor de wet. Eerbied voor 't leven, voor
de vrijheid, den roep, den eigendom van den evennaaste werd van iedereen geëischt.
Stipte plichtsvervulling werd van iedereen gevergd. In 't opstellen der wetten was
alle godsdienst afwezig.
Voegen wij daaraan toe, dat deze wetgeving van den ouden Sumeerschen tot in
den Griekschen tijd toegepast werd, dat zij in Mesopotamië, Elam en zelfs in
Klein-Azië en Syrië soortgelijke toestanden heeft gekweekt, zoo zien wij dan, dat
men gedurende ongeveer veertig eeuwen het beginsel toepastte, dat ‘Wet wet is’, dat
er in de samenleving geen willekeur heerschen mocht, integendeel dat alle
betrekkingen vóórzien en geregeld waren. Kan men zich iets meer modern voorstellen?
Uit Egypte kennen we zulken Codex niet. Hier bestonden wettelijke bepalingen
die in zekere gevallen en voor zekeren tijd uitgegeven en toegepast werden.
Indien er nu nog andere bewijzen noodig zijn om den lezer te overtuigen dat het
Oosten een beschaving had, zoo mogen de volgende feiten als merkteekens daarvan
gelden.
Het bestaan van een schrift sedert den alleroudsten tijd, laat ons
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veronderstellen dat de Ouden ontzaglijk veel geschreven hebben. Hetgeen ze
overgelaten hebben is betrekkelijk gering in vergelijking met hetgeen we kunnen
vermoeden. Nochtans worden er reeds duizenden en duizenden opschriften geteld
zoowel uit Egypte als uit Voorazië afkomstig. Van dit laatste werelddeel is het aantal
met spijkerschrift bedekte bordjes onberekenbaar. Waarover handelen nu al deze
opschriften? Om willen der vereenvoudiging moet men ze onderverdeelen in de
volgende soorten. Kort gezegd, zijn het allen boeken of fragmenten waaruit wij de
bestanddeelen putten die de wetenschap der Oostersche oudheidkunde uitmaken.
1o Geschiedenis. Nu reeds kennen we in Egypte vijf koningslijsten, en in Voorazië
een twintigtal. De meesten weliswaar zijn onvolledig, maar met andere aanvullende
oorkonden, zullen we vroeg of laat de lijst kunnen opstellen niet alleen van alle de
elkaar opvolgende koningen, maar ook van de gebeurtenissen die tijdens hunne
regeering voorkwamen. Onder deze laatsten moeten de berichten genoemd worden
over de krijgstochten in den vreemde; zij zijn reeds ontelbaar. Verder nog de private
levensbeschrijvingen die vele historische feiten aanbrengen; zij zijn nog talrijker dan
de vorigen.
2o Land- en volkenkunde. Onder de daareven aangeduide berichten zijn er eenige
lijsten (bijzonder van Foetmes III (1501-1447) te Karnak) van overwonnen volkeren.
Ook komen eenige korte beschrijvingen voor van veroverde landen. Zij bewijzen
dat de Ouden zin hadden voor aardrijks- en rassenkunde.
Wat de zuiver-technische wetenschappen betreft, kan men zeggen dat deze hoogst
gewaardeerd waren.
3o Er bestaan onder andere papyrussen die handelen over lichaamsleer en
geneeskunde. De verschillende lichaamsdeelen, zoowel uit- als inwendige, worden
er in beschreven en de middelen tot hunne genezing aangegeven. De Egyptische
boeken over dit onderwerp zijn wel de oudste en talrijkste.
4o Zoowel op de boorden van den Nijl als op die van den Euphraat werd sedert
het begin der beschaving aan wiskunde gedaan en onderricht in dit vak gegeven. De
rekenkunde behelsde de gewone berekeningen zooals de optelling, de aftrekking, de
vermenigvuldiging, de deeling, de bijzonderste breuken, de tweede en derde macht
der getallen. Zij berustte op 't stelsel der tien-eenheden in Egypte; in Sumerië gebruikte
men dat der zes- en dat der tientallen.
Maten en gewichten bestonden er voor de vlakteafmetingen en het berekenen der
vaste en vloeibare stoffen en lichamen. In Sumerië verschilden deze maten van stad
tot stad, zoodat het ons soms moeilijk is de werkelijke waarde aan te geven.
5o Op bijzondere wijze werd in Sumerië de sterrenkunde beoefend. Men kende er
de planeten, de twaalf zonnenhuizen (zodiacus) en de vaste sterren. Maar het
bewonderenswaardigste zijn de berekeningen der bewegingen van de hemel-lichamen,
waarover we talrijke bordjes bezitten en die slechts kunnen gelezen worden door de
spijkerschrift-
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geleerden die in de moderne sterrenkunde geoefend zijn. Wij bezitten uurwijzers
(zon- en waterwerken) waarvan de oudst bekenden den naam van Amenophis III
(1419-1380) dragen. In Egypte verdeelde men het jaar van 12 maanden in 360 dagen
waartoe men 5 aanvullende dagen voegde. In Sumerië kende men het maandjaar;
het bestond uit 12 maanden van 28-29 dagen, waartoe een dertiende halve maand
gevoegd werd om een zonnejaar te vormen.
6o Op 't gebied der taal- en schriftkunde hebben wij vooral in de scholen van
Sumerië, en in Assyrië, talrijke twee- en drietalige bordjes ontdekt, nevens allerhande
oefeningen over spraakleer, wiskunde, schriftkunde, enz... Men onderrichtte de jeugd
in schoon en goed schrijven, lezen en vertalen zooals vandaag.
Alhoewel dit kort overzicht een denkbeeld geeft van het geestelijk leven, mag er
niet vergeten worden, dat zoowel de priesters - de geleerden van den ouden tijd - als
het volk erg bijgeloovig waren. Want alles werd vergoddelijkt, bijvoorbeeld de
natuurkrachten en de koningen. Uit de berekeningen der bewegingen van de
hemellichamen werden er praktische gevolgen getrokken (‘astrologie’). Magische
voorschriften dienden als geneesmiddels. De ingewanden der geofferde dieren, de
vlucht van zekere vogels, de vormen van in koud water vallend gloeiend lood... en
wat al meer! werden onderzocht om daaruit de toekomst te bepalen. Ook tooverij
heerschte. Zelfs in den Codex van Hammoerabi is er nog spraak van een godsoordeel.
Niettegenstaande de menigvuldige vormen der ‘zwarte’ wetenschap staat het toch
vast, dat de ouden, vooral de Sumeeren, in hun berekeningen, beschrijvingen en
oefeningen op alle gebieden den grootsten werkelijkheidszin hebben aan den dag
gelegd en dat ze ongeveer of geheel dachten volgens de beginselen der veel later na
hen opgestelde Aristotelische logika.
Eindelijk, wie heeft ooit beweerd dat de Oosterlingen geen kunst hadden? En is
de kunst niet een der volmaaktste uitingen van elke beschaving? Onderscheiden wij
de letterkunde, de plastische en de toegepaste kunst. Buiten de reeds genoemde
technische bordjes, bestaan er vele andere en ook Egyptische papyrussen of
opschriften, die het bewijs leveren dat de bellettrie hoog aangeteekend stond. Want
eenige litteraire stukken bezitten wij nu nog, in verschillende opstelwijzen. Zoodus
hadden de Ouden zin voor het schoone woord, voor een treffende uitdrukking, voor
een schilderachtige beschrijving, voor het verwekken van gevoelens bij middel van
een aaneenschakeling van woorden, voor het zangerige der zinnen en het harmonieuze
van hunnen bouw... Proza, verzen, liederen, vertellingen, sprookjes, historische
dichtstukken hebben de Ouden ons nagelaten.
Maar wat is er niet te zeggen over de plastische kunst! Men hoeft slechts eenen
blik te werpen op herstelde puinen van Egypte of Mesopotamië om verbluft te staan
over de oude bouw-, beitel- en schilderkunst. Baksteen, gewelf en zuil - de drie eerste
bestanddeelen aller metserij - waren gebruikt in de oudste gebouwen. Het plan der
mid-
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deleeuwsche kathedraal bestond in Karnak sedert het einde der XVIIIe dynastie
(1350). En zoovele andere vormen zouden kunnen genoemd worden zonder dewelke
heden niet kan gebouwd worden. Nu weten wij ook dat geen tempel of paleis in
Egypte als voltooid kon aanzien worden zonder soms kilometerlange gebeitelde
friezen die de wanden smukten.
In Voorazië kende men deze versieringswijze insgelijks, maar werd zij in matiger
verhouding aangewend. Buiten de vlakbeelden bestaan er honderden standbeelden
die de verwondering der moderne kunstenaars afdwingen. Nu werden alle gebeitelde
beelden geschilderd, zoowel als de niet gebeitelde muren der tempels, graven en
paleizen. Men kan zich daardoor een gedacht geven van de ontzaglijke hoeveelheid
kunstwerken die 't Oosten ons heeft nagelaten. Natuurlijk zijn ze allen geen
meesterstukken, maar allen brengen het bewijs van de vaardigheid, den smaak en
het gevoel der kunstenaars.
Wat de toegepaste kunst betreft, deze was op hetzelfde peil. We hoeven slechts te
denken aan de juweelen der eerst Dynastie (Koning Zer) en die van Discht, Dahschoer.
Illahoen uit 't Middenrijk.
Het onderwerp der toegepaste kunst is zooals vele andere onuitputtelijk. Nochtans
moge hier toegevoegd worden, dat zekere nijverheden reeds in 't oude Oosten
bloeiden: De metaalnijverheid (koper, brons, de gouden en zilveren juweelen), waarbij
aan het ijzersmeden of -gieten der Hettiten moet herinnerd worden. De glazuursteenen
bestaan sedert vóórhistorischen tijd. Glaspasta werd in Egypte gedurende de XVIIIe
dynastie algemeen aangewend als versiering in allerhande hoofdstoffen, in vaatwerk,
enz... De weverij heeft in Egypte sedert den oudsten tijd zulk licht en fijn lijnwaad
voortgebracht dat men ze vandaag nog niet heeft kunnen namaken.
Eindelijk scheepsbouw. Reeds in de eerste dynastiën bestond er druk handelsverkeer
tusschen het Delta en de Syrische kust. Daarvoor waren zeeschepen noodig. Deze
zijn afgebeeld in den tempel van Sahoere te Abuzir (5e dynastie): met hoogen mast
voorzien waaraan een groot zeil gevestigd is, wordt het in geval van windstilte door
gewone roeiriemen bewogen.
De opsomming van al de merkwaardigheden der Oostersche beschaving is in dit
kort opstel onmogelijk. Nog minder is het gewenscht al de invloeden te beschrijven
die onze Europeesche samenleving vanwege de Oosterlingen heeft ondergaan.
Weliswaar speelt hierbij Egypte een zeer kleine rol, maar de invloed der Babylonische
denkwijze is des te grooter. Deze invloed is tot ons gekomen langs twee groote
bronnen: de Grieksch-Romeinsche en de Bijbelsche.
Theoretisch kan men beweren dat Voorazië van 't begin af in nauwe betrekking
met Griekenland gestaan heeft; dit is overigens bewezen door het feit dat Klein-Azië
sedert ten minste 2600 vóór Chr. door Sumeersche kolonisten bewoond was en er
aldaar (in Kŭl-tepé, Kara Eujuk) bordjes gevonden zijn wier inhoud en denkwijze
dezelfde zijn als die van Zuid-Babylonië. Deze Sumeersche invloed heeft nooit op-
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gehouden, ja is zelfs gestegen door de bemiddeling der Hettieten sedert de XVe eeuw.
Volgens de laatste ontdekkingen op 't gebied der Hettietische geschiedenis staat het
vast dat, gedurende de XIV-XIIe eeuw, een groot Grieksch koningdom in enge
verbinding stond met de Hettietische koningen. Dit feit veronderstelt wederzijdsche
wisseling van waarden, ook geestelijke. En daar de Hettietische kultuur, voor zooveel
wij dat vandaag reeds weten van de Sumeersch-Babylonische afhing, zoo hebben de
Hettieten hunne overzeesche bondgenooten in voeling gebracht met de bijzonderste
bestanddeelen der beschaving. Sedertdien is daar geen einde meer aan gekomen.
Bijzonder op 't gebied der sterrenkunde en der astrologie is Babylonische invloed
op Griekenland onloochenbaar.
Het Oude Testament eindelijk heeft op den Westerschen geest den grootsten
invloed uitgeoefend. Niettegenstaande de moderne ongeloovigheid is ons huidig
leven nog van Bijbelsche gedachten en gevoelens doordrongen. Sedert lang nu staat
het vast, dat de Bijbel, als geschiedkundig dokument beschouwd, slechts een deel,
of liever een kenteeken der Oostersche beschaving is, maar dat hij niet verstaan kan
worden, zonder hem in 't licht der Sumeersch-Babylonische beschaving te stellen.
Maar daarover genoeg, want dit thema, zooals de vorigen, is onuitputtelijk en...
jammer genoeg, voor de godsdienstige gevoels- en denkwijze, een twistappel.
Wat moeten we nu onthouden van het voorgaande? In 't kort samengevat, komt
het op de volgende beginselen neer: Dat de twee oudste bakermatten (Egypte en
Voorazië) zich onafhankelijk van elkaar ontwikkeld hebben. Dat hunne stoffelijke
en geestelijke grootte bestaan in hunne maatschappelijke inrichting (waarbij het
heerschen der wet bijzonder in Voorazië een hoofdrol speelt), in hunne technische
of wetenschappelijke, theoretische en praktische kennissen, in hunne kunst en
nijverheid. Dat Egypte op kunstgebied, wat aantal en hoedanigheid aangaat, hooger
staat dan Voorazië, maar dat Voorazië op intellektueel gebied oneindig hooger zweeft
dan Egypte. En ten slotte, dat al wie zich den geestelijken gezichtseinder wil
verbreeden, de Oostersche oudheidkunde moet waardeeren, niet alleen om er lessen
voor dezen tijd en de toekomst uit te putten, maar om den ontwikkelingsgang aller
beschaving beter te begrijpen: Alle licht komt uit het Oosten!
L. Speleers.
Onderbewaarder der kgl. Jubelparkmusea te Brussel.
Hoogleeraar te Gent.
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Toegepaste kunst.
De toegepaste kunsten in Nederland.
IN het October-November-nummer van vorig jaar werden de eerst verschenen deeltjes
van de onder dezen titel door Brusse uitgegeven monografieën over hedendaagsche
sier- en nijverheidskunst besproken. Sindsdien bereikten ons nog een drietal werkjes,
die de reeks schitterend aanvullen.
‘De Sierkunst op Nederlandsche Passagierschepen’, door Ir. S. van Ravesteyn.
Voor wie dit deeltje alleen te zien krijgt, is het niet mogelijk zich een juist denkbeeld
te vormen van de moderne Nederlandsche sierkunst. Het is wel vreemd, dat een
kunstenaar als Lion Cachet juist het leeuwenaandeel van de inrichting der
Nederlandsche passagierschepen werd toegemeten. Zijn ongemeen gemak bij het
ontwerpen van sieraad doet hem aanhoudend in overdrijvingen vallen. Zeker kan hij
geen stijlkunstenaar, in den zin van stijlen-nabootser, heeten; zijn vormen zijn hem
alleen eigen, maar ze behooren niet tot de essentieel moderne, die we in een modern
ingericht passagierschip zouden mogen verwachten. De overdreven luxus, geëischt
door de maatschappijen-eigenaarsters, kan daar wel voor iets tusschen zijn, maar een
voldoende verklaring ervoor is 't niet. Typisch modern zijn de scheepsinterieurs van
Lion Cachet niet, en daardoor zondigen zij in hun wezen tegen den scheepsbouw.
En als we de weelderigheid van motieven, en den rijkdom van stoffen en bewerking
op de vele illustraties van Lion Cachet's werk hebben gezien, dan doen als een gezond
bad aan, de eetzaal 2de klas op de Jan Pieterszoon Coen door H.G. Hazeveld, alhoewel
hier tegen den geplaveiden vloer en de al te banale pilaren wel wat te zeggen valt;
en vooral de meesterlijk-vaneenvoud zijnde interieurs van den Batavier V door Henry
van de Velde. Daar is telkens interieur-inkleeding en bemeubeling die slechts op een
schip kan thuishooren. En het belang van dit boekje ligt nu juist in die ernstige
vingerwijzing welke het paar voorbeelden van goede binnenscheepskunst beteekenen
in verhouding tot het over-verfijnde individualisme van Lion Cachet.
Het Moderne Meubel, door Just Havelaar. Wat de fijne stylist en essayist, die Just
Havelaar is, in dit boekje over de moderne Nederlandsche meubelkunstenaars zegt,
behoort tot het allerbest wat er over het onderwerp geschreven werd. Zooals Havelaar
de kunst der pioniers van het moderne meubel: Berlage, De Bazel, Lion Cachet en
Penaat typeert, zooals hij verder de lijn der ontwikkeling bloot legt, zooals hij in
modernen geest richting wijst, dat alles is van een juistheid van inzicht en een
zuiverheid van uitdrukking, waarvoor bewondering geboden is.
Voor velen moet dit boekje rijke, wijdsche vergezichten openen, waar voorheen
slechts dood-gewone burgerlijke behaaglijkheid werd gezien.
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En ook de illustraties zijn zeer zorgvuldig gekozen. Beginnend met de stoer-strenge
meubelen van Berlage, behelst de reeks representatieve stukken van Nieuwenhuis,
De Bazel, Penaat, van den Bosch, C. van der Sluys, Kramer, Krop, van Loghem,
Muntendam, van der Wey, Spanjaard, Dreesen, Gort, Ravesteyn, Crouwel, welke
tezamen een overzicht vormen van de richtingen die zich in de moderne
Nederlandsche meubelkunst laten erkennen. Tot illustratie van Havelaar's betoog
een waardig materiaal. In zijn geheel een werkje dat elk belangstellende in
meubelkunst zou dienen te bezitten.
Plastische Kunst in Huis, door Jan Lauweriks. Voor wie het nog niet wist, is dit
boekje het bewijs, dat er in Nederland op dit oogenblik een levende beeldhouwschool
bestaat. En dan is school wel bedoeld als een groep kunstenaars werkende in
eenzelfden geest. De Nederlandsche plastische kunst is een kind van de herboren
bouwkunst, en daardoor bevinden zich in al haar uitingen, hoedanigheden van
monumentaliteit, die, zelfs daar waar ongetwijfeld zwakke deelen aangewezen kunnen
worden, nog een adem van de moderne kunstopvatting laten erkennen, zóó machtig
dat men, vooraleer tot ontleding over te gaan, reeds heeft kunnen bewonderen.
De tekst van dit werkje, die veel beknopter is dan die van Havelaar over het meubel,
is ook veel minder suggestief. Nochtans zijn de korte karakteristieken van het werk
der voornaamste beeldhouwers wel goed. Belangrijk is in 't boekje echter vooral het
illustratief gedeelte. En hier blijkt wel het best, de verscheidenheid in eenheid, die
de moderne Nederlandsche beeldhouwkunst bezit. Eenheid: dekoratieve
monumentaliteit, verscheidenheid: individualistische aanpassing bij het streven naar
dit doel. B.v. de Aap van Alborg tegenover de Kameelen van Willem Brouwer. Het
allegro van van den Eynde tegenover de vrouwefiguur van Hildo Krop, het paneel
van Rädecker tegenover schemering van Jacobs van den Hof.
Het beeld van de Nederlandsche beeldhouwkunst in het boekje van Lauweriks
geboden, is natuurlijk ver van volledig, maar voor den belangstellende is de lijst van
beeldhouwers met opgave van tijdschriften en boeken waar hun werken
gereproduceerd werden, een bron om zich verder in te lichten.
E. Leonard.

Nationalisme.
De Friezen in den vreemde.
HET zal wel niet een specifieke eigenschap van de Friezen alleen zijn dat zij zich,
meer of minder ver van den geboortegrond, tot elkander voelen aangetrokken en
door vereenigingen een nauwer samenhang trachten te bereiken.
We zien toch in België de Hollanders hetzelfde doen en in Holland de Belgen.
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Die zucht om zich, in den vreemde vooral, te vereenigen en zoo als 't ware een vasten
band te leggen met den verlaten geboortegrond, treffen we aan bij vrijwel alle volken.
Wij hebben daarvoor maar even gade te slaan het leven in een groote stad.
Ik bepaal me tot Amsterdam en ik weet waar de Chineezen elkaar opzoeken; ik
ken daar meerdere Duitsche vereenigingen; ik verneem van het bestaan eener
Belgische, enz.
De Friezen hebben daar meer dan één vereeniging, ofschoon er niet een van
katholieken bij is, maar ik ken ze ook van Limburgers en van Groningers; wilde ik
verder zoeken, zeker zou ik er een aardig lijstje van kunnen opmaken.
Die eigenschap, van zich tot elkander te voelen aangetrokken, waardoor Cannegieter
de Friezen eens met de Joden vergeleek, behoort dus niet alleen aan hen maar aan
andere volken en rassen.
Maar wellicht zit die eigenschap bij de Friezen wat dieper en hebben ze het eerst
gegrepen naar het reeds oude middel: de vereeniging.
Eigenlijk klinkt dat woord vereeniging wat gek als men dat gebruikt bij het spreken
over Friezen, die, hun heele lange geschiedenis door, juist zooveel bewijzen van
verdeeldheid hebben gegeven. En het is wel door hun verdeeldheid, door hun
onderlinge twisten, dat de roemrijke Friezen zooveel van hun grootheid hebben
ingeboet.
Hun vrijheid, waar ze zoo prat op gaan, was in de 16e eeuw al grootendeels
verdwenen en bij de vorming van het koninkrijk der Nederlanden is er van het Rijk
der Friezen, die in Nero's tijd hun trotsche afgezanten naar den Caesar zonden, niets
over dan een simpele provincie, die zeer stiefmoederlijk werdt behandeld; in sommige
gevallen nu ook nog.
De groote naam der Friezen, die eens weerklonk van Denemarken tot in Vlaanderen,
die eenmaal de schrik was van de Saracenen, is een stamnaam geworden zonder
meer.
In Ierland kan nog een De Valera droomen van staatkundige lijnen en vrijheid,
maar een Fries die hetzelfde zou doen, wordt door zijn eigen stamgenooten voor
idioot verklaard. We behoeven daarvoor niet ver te zoeken. De jaren 1914-18 hebben
dat voldoende bewezen wat Kalma en zijn aanhang betrof.
Alles wat de Friezen konden verliezen, hebben zij verloren, behalve hun taal, die
niet uit te roeien bleek, maar waarvoor toch hoegenaamd geen andere rechten bestaan
dan dat ze in den omgang gebruikt mag worden. Niet in de school, niet in de kerk,
ook niet in de zaal der Staten van Friesland.
Sjouke de Zee die, het was in de oorlogsjaren, den moed had om in zijn moedertaal
het woord te voeren, werdt door den voorzitter tot de orde geroepen; er mocht niet
in een ‘vreemde’ taal gesproken worden.
De landstaal een vreemde taal, 't is veel beweerd.
De andere Nederlanders grinnikten van genoegen en... maar heel
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weinig Friezen voelden zich gekrenkt. Met mijn protest in ‘De Maasbode’ stond ik
in de Hollandsche pers vrijwel alleen; de beste Friezen hebben bijna nooit begrepen
de waarde van soms ook te spreken in duidelijke Hollandsche woorden tot de
Hollanders.
Zij waren en zijn nog best tevreden als zij in eigen kring nog eens de memmetaal
van andere lippen mogen hooren.
Dat is dan ook de voornaamste beweegreden waarom zij zich overal buiten
Friesland vereenigen. Zoo houdt men de taal in eere en draagt er zoo ook toe bij dat
het piereke taalleven in Friesland zelf er door aangewakkerd wordt.
*

**

Het is misschien een veertig jaren geleden dat de economische en sociale toestand
in Friesland was geworden tot de meest beklagenswaardige.
Arm Friesland, deze uitdrukking die veel ouderen in Nederland zich best zullen
herinneren, lag toen op ieders lippen. Wij dragen er de heugenis van uit de kinderjaren
mee en voelen nog de naweeën van de toen geleden ellende en ontbering.
Talrijke gegoede families werden tot ondergang gedoemd, duizenden arbeiders
vonden geen werk meer en leden gebrek.
Het was in het Friesland van die dagen dat het toen jonge, idealistische socialisme
zijn vruchtbaarste bodem had en mannen als Domela Nieuwenhuis het meeste werk
te doen vonden.
Maar in de algemeene ellende, in den duisteren nacht van den ondergang schitterden
twee sterren met hoopbrengend licht: Holland en Amerika. Vooral dit laatste land
trok velen met magnetische kracht tot zich. Duizenden arme Friezen beproefden in
de Nieuwe wereld hun geluk, maar de scheiding van den geboortegrond viel zwaar
en een waas van droefheid ligt er uitgespreid over die jaren van toenemende
landverhuizing. Dat waas van droefheid vinden we nog terug in de letterkunde van
dien tijd; daaraan worden we nog telkens herinnerd als we stamgenooten Friesche
liederen hooren zingen.
Is het niet opmerkelijk dat juist in dien voor Friesland maatschappelijken
noodtoestand nieuw leven ontspruiten zou voor de beoefening der Friesche
letterkunde, zij meer invloed zou krijgen en meer aanhang dan ze reeds verkregen
had dan door het toen reeds bestaande Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse.
Het optreden van sprekers en schrijvers als Waling, Dykstra en Troelstra, wekten
de liefde voor de taal weer op en bij velen die in feitelijke ballingschap gingen,
hadden uitgaven in het Friesch bijzondere bekoring. Het zal velen Friezen vergaan
zijn als wij die het lezen en schrijven van het Friesch leerden buiten de grenzen van
den geliefden geboortegrond.
Ik weet dat zulks zelfs het geval is met hen die in betere omstandigheden verkeerden
en universitaire opleiding ontvingen. Het is mij
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zelfs bekend van een Fries die nu professor aan een Nederlandsche Hoogeschool is.
Dat is voor een groot deel de macht geweest van het zich vereenigen der Friezen
buiten Friesland. Als alles heeft ook dit vereenigingsleven zich geleidelijk ontwikkeld
en is er een éénheid gevormd, die sterker is dan de organisatie in Friesland zelf. Want
die vereenigingen hebben zich in Nederland gevormd tot een bond, die vroegere
mislukte pogingen heeft overwonnen en is blijven bestaan.
Die bond heeft onlangs een onderzoek ingesteld naar de bestaande Friesche
vereenigingen buiten Friesland.
De uitslag daarvan was deze: In Nederland - Friesland niet meegerekend dus bestaan 40 vereenigingen met totaal ongeveer 3150 leden, dat, naar mijn bekendheid
met de andere cijfers, het totaal der in Friesland zelf georganiseerden, verre overtreft.
In Amerika zijn er 6 en in Zuid-Afrika en Oost-Indië elk 1 vereeniging. Bij deze
laatste worden geen cijfers genoemd.
Wat de Amerikaansche vereenigingen betreft, financieel moeten deze nog al sterk
zijn, want anders was het wel niet mogelijk, dat Friesche schrijvers daarheen toernées
ondernemen.
Enkele jaren geleden heeft Sjouke de Zee daar een rondreis ondernomen, waarvan
hij de indrukken in ‘It Heitelân’ weergaf. Thans is het de tooneelschrijver
Schnitmaker, die daar tooneelvoordrachten zal geven.
Het plan is om in Januari 1925 de reis aan te vangen en eerst eenige plaatsen aan
te doen in Oostelijk- en Midden-Amerika, om ten slotte met het Westen,
Oregon-Californië, te besluiten.
Het ligt in de bedoeling om, naast genoemde tooneelvoordrachten, ook schetsen
van volkstypen in het Stadsfriesch dialect te geven, waardoor niet alleen Friesche-,
doch ook Hollandsche Amerikanen een en ander zullen kunnen volgen.
Voor deze reis worden ook Friesche films beschikbaar gesteld, terwijl de Friesche
vereeniging voor Vreemdelingenverkeer haar medewerking heeft toegezegd.
De Friesche actie in Amerika wordt dus op een echt moderne, laten we zeggen
Amerikaansche wijze gevoerd.
*

**

Intusschen is de winter genaderd en komen de Friezen weer in bijzondere actie voor
hun taal. Of meer voor hun genoegen? Heel veel ernst moet men er niet bij zoeken.
Want ‘nocht en wille’ = vreugd en genoegen, staat op den voorgrond. De Friezen
gaan naar een gezelligen avond als een ander naar den schouwburg. Om zich eens
te verzetten, om vrienden en kennissen te ontmoeten. Ik ken twee soorten van zulke
bijeenkomsten: gezellige avondjes in een bovenzaal van een café voor de leden, waar
het zingen van liederen afgewisseld wordt met kleine tooneelstukjes en voordrachten
besloten met een Frieschen
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dans, en grootere tooneeluitvoeringen in een schouwburgzaal, die ook voor niet-leden
tegen inkomprijs toegankelijk zijn. Dan is alles ietwat grootscher en drukker bezocht
en is er bal na. Dan wordt het soms laat in den nacht voor men huiswaarts keert.
Friesland heeft dan weer eens geleefd in de harten van velen, maar Holland kan
gerust zijn: geen opstandige ziel wordt er geboren.
Kan een leeuwenvlag in Vlaanderen soms nog een franschdweper prikkelen, de
Friesche vlag mag rustig aan den gevel wapperen; geen Hollander die er zich aan
stoort, meestal zijn hem de kleuren zelfs vreemd.
Dat is nu wel niet zoo erg, maar het teekent toch de onschuldige geest der
Friezen-bijeenkomsten, waarbij niets anders wordt beroerd dan de snaar der liefde
voor den geboortegrond - die toch niet zoo sterk is dat men er voorgoed naar terug
verlangt - en voor de moedertaal, die toch altijd eigen blijft, ook al zijn er velen die
gaarne hun afstamming verloochenen.
Bij de Jong-Friezen is dat eenigszins anders, zij toch hechten meerdere waarde
aan hun taal dan gewone omgangstaal, zij hadden ook hoogere aspiraties voor een
nieuw-Friesland, dat weer zichzelf en onafhankelijker zou wezen. Maar hun actie
die tijdens den oorlog zoo hoog opvlamde, is tot een smeulend vuurtje geworden
waarvan geen gevaar meer te duchten is.
Ook hun actie buiten de provincie is tot stilstand gekomen. Alleen in Friesche
uitgaven verneemt men wel eens iets van hen, in Hollandsche dagbladen nooit meer.
En de katholieke Friezen? Zij zijn tevreden met wekelijks een heel klein stukje
Friesch - van zeer weinig beteekenis - in hun kath. prov. dagblad. Behoefte tot bij
elkaar komen hebben zij in den vreemde niet, noch minder natuurlijk in Friesland
zelf.
Wonder dat hun Bond nog met klein getal blijft bestaan.
J.J. van der Weij.

Kopnagel
‘Tachentig ten honderd’ zoo stonden Ze aan het front.
‘Tachentig ten honderd’ nu liggen Ze onder grond.
Wetend hun meerderheid voor U in het gevecht,
Weert Gij Ze als minderheid, - 't is schande - van hun recht!
R.V. Mortier, S.J.
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Aanteekening
In DE VRIJE BLADEN vraagt Roel Houwink zich af: ‘Hoe staat ons werk ten
opzichte van de werkelijkheid? Want juist in deze verhouding tot de werkelijkheid
blijkt het duidelijkst wat ons van Tachtig scheidt. Reeds formeel valt het volgende
op: de z.g. Ik-lyriek, zoowel in haar natuur-impressionistischen als in haar meer
algemeen erotischen vorm heeft een einde genomen en daarmee haar strengste
uitingswijze: het sonnet. Deze ontbinding van den klassieken versvorm zet zich voort
in een soms ironischen afkeer van het rijm en leidt niet zelden, helaas, tot een
ganschelijk over boord werpen van alle poëtische techniek, met als natuurlijk gevolg
een volkomen zelf-vernietiging van elk atoom poëzie, dat immers slechts door en in
een gebondenheid, welke dan ook, kan ontstaan. Zoodat formeel de jongste poëzie
inderdaad staat voor het probleem van een “nieuwen” stijl’.
In DE NIEUWE GIDS (April) schrijft Willem Kloos de volgende onrechtvaardige
en ook op niets gesteunde beoordeeling over Geestelijke Peilingen door Karel van
den Oever: ‘Het zijn de in letterkundig kritisch opzicht volslagen-dilettantische, want
geheel en al uit gebrek aan kennis, zoowel uit nationale geborneerdheid gerezene
praatjes van een bigot-katholieken Belg, een niet zeer talentvol en overal
kerkelijkvoelend auteur, gelijk men er daar vele bij onze zusterburen vindt. En zijn
onderscheidingsvermogen voor het juiste en onjuiste is, kan men zeggen, in zijn
opstellen, nul. Het boek noemt zich: Geestelijke Peilingen, maar gepeild wordt er
niets en geestelijk is het evenmin. Het lijkt nog het meeste op het zonder eenig
wezenlijk inzicht noch degelijke kennis, dus louter met woorden spelende
geleerd-doen van een niet zeer intelligent discipel eener Zuid-Nederlandsche
kloosterschool’.
Willem Kloos toont zich in dezen ten volle de verbitterde ouderling die zijn wrevel
niet meer kan ontduiken ten overstaan van dingen die hem vreemd zijn gebleven en
waar hij zich niet meer vermag in te denken.
GUDRUN, het tweemaandelijksch tijdschrift voor de christene Vlaamsche vrouwen,
publiceerde in het Maartnummer een diepgaande studie over Henriette Roland Holst
van der Schalk door Cyriel Verschaeve. ‘Voor mij’, zegt hij, ‘is 't de grootste stem,
die 'k in mijn leven zingen hoorde; ze is onze grootste dichteres, maar tevens bereikt
in haar werk de Europeesche poëzie een van hare drie, vier hoogste toppen in een
lange eeuw’. Bij haar dichtbundel ‘Nieuwe Geboort’ teekent hij aan: ‘De Tachtigers
worden verloochend; naar heel die wereld van kunstenaars en kunstgenieters, zich
afzonderend in hun genot, den mensch in henzelf verkleinend om den genieter te
verfijnen, wordt den rug gekeerd, de poëzie en haar genot wordt in brand gestoken
om nog enkel den strijd te dienen. De Mensch vol liefde voor de menschen, de
Dichter-strijder wordt geboren. Dat geschiedt niet op een zekeren dag en
programmatisch door het nemen van een houding, maar
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geleidelijk door den dwang en de smart van een innerlijken drang. 't Harte dwingt
met liefde, zijn geestelijk bloed. Bloed is leven en dood. Oefent het harte dwang uit,
dan dwingt het het bloed en smarten en doodsweeën kunnen niet uitblijven. Zij zijn
levensweeën al schijnen ze de stuipen der zwakkelingen, de wurgingen der overlasten,
en ze zijn loutere groote menschelijkheid. Daar is een nieuw menschbeeld binnen in
de ziel geboren; dan moet men scheuren, wegslaan den ouden gipsmantel in brokken
kleunen van rond dat nieuwe beeld weg. Daar kan men niet aan uit. Dat is diepe
menschengeschiedenis. 't Geschiedt in heel dit boek...’
In DE VLAAMSCHE GIDS Nr. 7 heeft R. Herreman het over de literaire critiek
in Vlaanderen. Zij heeft er schuld aan dat wij onbewogen blijven bij het verschijnen
van een nieuwen verzenbundel van Van de Woestijne, dat wij Van de Voorde niet
op onze armen dragen, dat Richard Minne vergeten wordt. Herreman vergeet dat er
twee generaties heden tegenover elkaar staan in Vlaanderen: de 90ers en de jongeren
van thans en dat de oorlog tusschen beiden ligt die den nieuwen geest der literatuur
heeft bepaald. De jongere generatie kan haar weg niet banen zonder voorafgaanden
strijd met het vorige geslacht. Het is de eeuwige strijd tusschen het oude en het
nieuwe. Het schimpen en schelden zijn daar slechts de uiterlijke kenteekens van.
Geen revolutie wordt zonder bloed of onrechtvaardigheid verwezenlijkt.
Wederzijdsche erkenning van het nieuwe tot het oude is uitgesloten door de passie
om het nieuwe te doen triomfeeren. Wat hij schrijft over internationale verhoudingen
in literatuur kunnen wij wel bijtreden: ‘De beperking “Vlaanderen” mag de critiek
zich niet meer laten opleggen. Het dient onderzocht hoe de beeldende kunstenaars
van Vlaanderen wel de gansche wereld bereiken en onze letterkundigen niet, of in
veel geringer mate. De oorzaak ligt ongetwijfeld nog elders en dieper dan de taal.
Zooals alleen dit nationalisme gezond is, dat zich niet van de overige wereld afzondert,
maar zijn plaats naast andere volken bepaalt en rechtvaardigt, zoo kan de Vlaamsche
literatuur slechts aan ruimte winnen, door, zich zelf blijvend, haar stem te toetsen
aan de andere die mededingen in het koor der wereld-literatuur.’
In DIETSCHE WARANDE EN BELFORT vinden wij opstellen gewijd aan de
nagedachtenis van August Snieders door G. Walschap en Dr. Jules Grietens. De
Noord-Nederlandsche schrijver Vincent Cleerdin memoreert de Noord-Nederlandsche
afkomst van August Snieders die te Bladel, in Noord-Brabant, geboren op zijn
zeventiende jaar naar 's Hertogenbosch ging om er de boekdrukkunst te leeren en na
twee jaar in 1844 naar Antwerpen trok om er zetter, schrijver en eindelijk
hoofdopsteller van het Handelsblad te worden. ‘Toen Snieders daar zijn roman, “De
arme Schoolmeester”, had laten afdrukken, vroeg en verkreeg de “Nieuwe
Rotterdamsche Courant” het recht om het verhaal als feuilleton opnieuw te
verspreiden. Dit gebeurde in 1851’.
BOEKZAAL schrijft naar aanleiding van het verdwijnen van het tijdschrift Pogen:
‘Moge Vlaamsche Arbeid of Dietsche Warande en
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Belfort dit verlies trachten aan te vullen door beproefd-gebleken krachten als Wies
Moens e.a. niet uit hun kolommen te weren. Boekzaal blijkt hierin slecht op de
hoogte, want V.A. heeft er nooit aan gedacht Wies Moens uit zijn kolommen te
weren. Integendeel. Wies Moens heeft overigens reeds vroeger aan V.A. meegewerkt
ter gelegenheid van een rondvraag van ons tijdschrift en zijn boeken Landing en
Celbrieven werden hier lovend besproken. Onderhandelingen werden zelfs
aangeknoopt om heel de redactie van Pogen in V.A. gastvrijheid aan te bieden,
onderhandelingen die echter zijn afgesprongen, niet door bezwaren van onzen kant,
moet gezegd worden.
In DEN GULDEN WINKEL schrijft Jan van Nylen over den pas gestorven
directeur van La Nouvelle Revue Française: ‘Hij was geen energieke levenswekker,
zooals een Barrès, een Maurras, maar voor velen het geweten waaraan zij de innerlijke
waarde van hun werk toetsten. Hij was wat men vroeger noemde: “un honnête
homme”, een beschaafd, ontwikkeld man, met een gezond gevoel en een gezond
verstand. Maar bovendien was Jacques Rivière een begaafd kunstenaar. In 1912
publiceerde hij zijn eerste boek “Etudes”, een bundel studies over musici: Rameau,
Bach, Franck, Wagner, Dukas, Ravel, Moussorgsky, Debussy; schilders: Ingres,
Cézanne, Gauguin, Matisse, en drie schrijvers: Beaudelaire, Claudel, Gide. Zijn
merkwaardigste werk is ontegensprekelik de roman “Aimée”, dien Jaloux niet aarzelt
op een lijn te stellen met “La Princesse de Clèves“, “Adolphe” en “Dominique”. Dit
werk heeft inderdaad eene geestelijke verwantschap met die meesterwerken door de
delicate atmosfeer en de subtiliteit der analyse. Er is niets in dezen roman, die in
1922 verscheen, dat aan eenige literaire manie of esthetische mode kan doen denken.
Het is een voorbeeld van diep gevoel, zelfbeheersching en mannelijke kieschheid,
een boek dat ten allen tijde enkele uitverkorenen tot pijnens toe zal ontroeren en
vervoeren.’
In ROEPING Nr. 5 vinden wij een stukje van Karel van den Oever naar aanleiding
der bekroning van Jan van Nylen in den Staatsprijskamp en een artiekel dat te dier
gelegenheid aan den dichter werd gewijd door De Witte Mier: ‘We vrijven in ons
oogen omdat we eigenlijk nu alles plots zoo vreemd vinden. Het is vreemd, ja, dat
de “Jan” eerst te Brussel moest leven en schrijven om ontdekt te worden. Het is
bar-vreemd dat “De Witte Mier”, wiskundig-stellig weet mee te deelen dat de “Jan”
meewerkte aan “De Beweging”, Groot-Nederland, Elsevier, De Gids, Niewe Gids,
Vlaamsche Gids, Gulden Winckel, Witte Mier... en nooit, nooit... aan Vlaamsche
Arbeid (1906-1910). Het is eigenaardig vreemd dat nergens de kans scheen geboden
het redacteurschap van Jan van Nylen (1906-1909) aan “Vlaamsche Arbeid” te
vernoemen. Maar wij dulden het waarachtig niet dat die pages-metpolkahaar Jan van
Nylen als hun dichter opeischen. Wij uit Antwerpen hebben een voor-gang op Brussel.
En niet alleen eischen wij Jan van Nylen op, maar ook Constant Eeckels, ook Felix
Timmermans, ook Aug. van Cauwelaert e.a. die in “Vlaamsche Arbeid” leerden
schrijven en er redakteuren waren.’
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Elck wat Wils
(fragment.)
TOEN de animo voor de Zondagavond-vergaderingen van ‘De Vlaamsche Kring’
in den zomer minder groot bleek, werd besloten voortaan 's Maandagsavonds te
vergaderen. Tevens werd aangenomen deel te nemen aan het Guldensporenfeest,
ingericht door de Vlaamsche Wacht van Antwerpen.
In het Athenaeum liep een half dozijn jongens met het kenteeken van den kring,
het oranje-blanje-bleu lintje, in het knoopsgat.
't Was een snikheete dag. Alleen in de les van Pol de Mont kwam er wat leven in
de jongens, wanneer hij ‘Groeninghe’ van Gezelle voorlas. 't Was onvergetelijk: De
winden schudden met geweld... Het volksverleden rees voor hen op, zoo stout en
schoon, en machtig was het thans misprezen volk eens geweest... In 't verleden ligt
het heden, peinsde Willem, en een volk kan niet vergaan.
Een bank vóór Willem zat een franskiljon, Léon Cassiers. Dikwijls disputeerden
zij op de koer en in de klas, wat hen soms broederlijk in ‘retenue’ bracht.
- Wat flauwe kul, fluisterde Cassiers.
- Prachtig! dreigde Willem.
- Is dat poëzie?... De gedichten van V. Hugo en van de Musset dat is poëzie... Wie
kent er nu toch Gezelle?...
- Wacht maar, voorspelde Willem.
- Een artist kiest een wereldtaal, maar nooit boerenvlaamsch...
- Domkop, mompelde Willem.
- Laat hem praten, suste Jan Delvigne.
Ongeduldig verbeidde Willem den avond. Reeds vroeg dwaalde hij rond op het
plein waar de stoet zou gevormd worden. De lucht was diep en zoel. In de
Geuzenhofkens bloeiden de linden en de geur was mild en zoet.
Toen kwam Rutsaert en iets later Elias, de vaandrig, met het vaandel. De wandelaars
keken hen aan zonder belangstelling. Een enkele bleef staan wachten en zag de
manifestanten opkomen. Zij schaarden zich rond de leeuwenvlaggen, de zwarte leeuw
op het geluwe veld, de studenten van het Hooger Han-
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delsgesticht, de Katholieke studenten van ‘Eigen Taal, Eigen Zeden’, de leden van
‘De Vlaamsche Wacht’. Middenin stonden de leerlingen en oudleerlingen van het
Athenaeum met hun oranjevaan.
Geen windeken speelde in de vlaggen die slap hingen naast de stokken.
Maar het leven kwam pas zoohaast de fanfare der West-Vlamingen op de
Gemeenteplaats verscheen. Voorop werd een spandoek gedragen: ‘In Vlaanderen
Vlaamsch’!
De stoet werd gevormd. De schemering zonk uit de wondere lucht en de fakkels
voor den optocht werden ontstoken. Een tweede spandoek werd ontrold: ‘Vlamingen,
gedenkt den Guldensporenslag’!...
De fanfare zette een ‘Vlaamsche Leeuw’ in en ongeschoolde stemmen zongen
mee. Achter het muziekkorps volgden de strijders met hun banieren, voorafgegaan
door de leden van het comiteit die bloemengarven droegen als hulde aan Vader
Conscience.
De rosse weerschijn der fakkels lei grillige lichtvlekken op de koperen
muziekinstrumenten en kleurde de gezichten der betoogers.
Zij trokken door de hoofdstraten en hadden niet veel bekijks.
- Een prachtige manifestatie, jubelde Elias.
- Een handvol, zuchtte Willem.
- Maar overtuigden, troostte Rutsaert, de tientallen van nu worden eens
duizendtallen!...
- Als allen maar trouw blijven...
- Het leven is vol verleiding, leerde de Ouderdomsdeken, velen worden lauw en
onverschillig, zij vreezen voor hun positie, worden burgers en verloochenen het
ideaal van hun jeugd...
- Maar steeds komen er jongeren de gelederen versterken, betoogde Rutsaert.
- We moeten de vrouw voor onze gedachten winnen, besloot de Ouderdomsdeken,
de vrouw voelt niets voor de beweging, zij wordt verfranscht in de kostschool en
volgt de mode...
Dan zongen zij weer mee van den Vlaamschen Leeuw die zoolang zou klauwen,
zoolang hij tanden had!
De optocht trok van de Meir door de Katelijnevest naar het verlaten
Conscienceplein. Rónd het standbeeld van den geliefden schrijver werden de vlaggen
geplant. Het licht der fakkels sloeg hoog op tegen den grijzen gevel der Stadsboekerij
en bescheen de bronzen figuur aan den ingang. Op den achtergevel rees donker de
barokgevel van de Jezuitenkerk.
Willem zag de bloemen neerleggen aan het voetstuk van het beeld van den
Vlaamschen voorganger. In een open raam der bibliotheek verscheen de oude Dr.
Hansen. Gedienstige
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handen schoven een herbergtafel voor het beeld en een man verscheen op het podium.
Nog even rammelde de beiaard en dan werd het doodstil. De zanger zong vol innigheid
en liefde het lied van Benoit, het loflied ter eere van de moedertaal.
Het lied verklonk. De vaandels gingen de hoogte in en een geestdriftig gejuich
steeg op, dat slechts bedaarde zoohaast de Voorzitter van ‘De Vlaamsche Wacht’ op
de tafel klom. Zijn stem klonk bewogen. Hij sprak:
- Vlamingen! Zooals alle jaren komen wij hier een daad van vrome piëteit te
plegen! Vlaanderen ligt aan banden, de Vlamingen zijn overwonnelingen in eigen
land. Wij zijn zoo diep verbasterd dat het volk niet eens het slavenjuk meer voelt.
En toch was Vlaanderen eens het brandpunt der beschaving in West-Europa, het land
der vrijheid en der democratie! De gemeenten dwongen de vorsten vrijdom en
privilegie af. Handel en nijverheid bloeiden, het volk bouwde kathedralen en belforten,
gildehuizen en gemeenteburchten. De kunstenaars uit dit volk gesproten waren
beroemd ver buiten de grenzen...
Eeuwenlange slavernij heeft het volk het bewustzijn van zijn eigen persoonlijkheid
ontnomen. Het Spaansche juk, de Oostenrijksche en Fransche bezettingen schenen
den laatsten sprankel van verzet te hebben gedoofd. De vereeniging met Holland
was van korten duur en de omwenteling van 1830 scheen voor eeuwig de dood te
bezegelen van ons volkswezen en onze moedertaal. Maar een volk kan niet vergaan!
Reeds waren de wegbereiders geboren die den Vlaming aan zijn verleden zouden
herinneren en de hergeboorte van ons ras zouden inluiden.
Conscience, de zoon van een Franschen vader en van een Vlaamsche moeder,
Antwerpens kind, schreef ‘De Leeuw van Vlaanderen’, het epos van het volksverzet
tegen vreemden dwang. Dat boek heeft ons gered, het heeft duizenden bekeerd en
in hen de liefde tot Vlaanderen ontstoken.
Daarom geschiedt deze jaarlijksche bedevaart waaraan de trouwste kinderen van
Vlaanderen deelnemen. Steeds groeit ons leger, steeds wast de macht van Vlaanderen.
In 1302 op den Groeningher Kouter werd voor de eerste maal de zege bevochten.
Duizenden vijanden van ons volk vonden er den dood. Breydel en De Coninck waren
de stoute volksleiders der Klauwaerts die er de Leliaerts in het zand deden bijten.
Zeven honderd gouden riddersporen werden te Kortrijk in de Hoofdkerk opgehangen.
Vlaanderen werd gered uit de klauwen van het Fransch centraal gezag. Voor de eerste
maal had de Vlaamsche leeuwenbanier gewapperd en de strijders hadden nog met
den doodsreutel in de keel geroepen ‘Vlaenderen ende die Leu’!
Hoe lief zij den geboortegrond hadden leert ons de geschie-
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denis. Vóór het gevecht begon knielde het leger, een priester droeg het H. Sacrament,
elkeen sprak zijn biecht en bracht in plaats van de hostie een handvol aarde aan den
mond.
Vlamingen! Gedenkt de glorierijke les. Nog steeds en meer dan ooit wordt
Vlaanderen door de Leliaerts bedreigd. Maar de Klauwaarts waken. Reeds gloort de
dageraad der volksbevrijding! Wij willen gelijkheid voor 's lands kinderen! Reeds
schudt de Leeuw zijn manen... De Vlaming zal niet langer dulden in eigen land als
vreemdeling te worden behandeld. Gedaan moet het zijn dat Vlaamsche centen dienen
om Vlaamschonkundige ambtenaren te onderhouden, rechters, officieren. In
Vlaanderen Vlaamsch! Vergeten wij nooit wat de gemeentenaren geleid heeft:
Zij wilden wat was recht!
En wonnen wat zij wilden!’
Het gejubel nam geen einde. Willem hield de oude Dr. Hansen in het oog, een
geestdriftige onder de geestdriftigen. Wat Rutsaert daarna zei namens de jongeren
ging verloren in het rumoer. Enkel de aanhaling van Albrecht Rodenbach: ‘Vooruit
met ons misprezen werk’! drong tot Willem door.
Terzelfdertijd voelde hij een gloeiende pijn op zijn linkerschouder. Iemand naast
hem kneep het schouderstuk van zijn vest bijeen en paaide hem met te zeggen dat
het geen erg was. Maar Willem rook de verzenging van de wol, voelde de
verschroeiïng op den schouder en begreep nu dat een brandend stuk van de pektoorts
op hem was neergedropen.
Voor hij zich goed rekenschap kon geven trok het muziekkorps weg en sloeg de
toortsenwalm als een brand tegen de trapgevels op. Meteen waren ook de vaandels
verdwenen en de betoogers met hun gezang.
Vader Conscience zat weer eenzaam te dubben voor den ingang van de bibliotheek.
De bloemen geurden aan zijn voeten.
Onder een lantaarn keek Rutsaert naar het gat dat in Willem's vest gebrand was.
- Doorgebrand, verklaarde hij, en lachend voegde hij er aan toe, uw vuurdoop!
*

**

De avondvergadering in de week liet Willem onbevredigd. De leden, die na kantoortijd
nog moesten avondmalen, kwamen nooit vóór half negen, al stond het ‘stipt om 8
uur’ onderlijnd op de uitnoodigingskaart. Wanneer de klok tien sloeg was de
vergadering nog steeds druk aan gang, maar dan sloop de Secretaris stillekens weg
en Rutsaert noteerde verder wat noodig was voor het verslagboek.
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Nog vóór de vacantietijd werden in het Athenaeum vier voordrachten tegen het
alcoholisme aangekondigd. Zij zouden gehouden worden op bevel van den heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten, en wel door een leeraar in Fransch,
bijgenaamd ‘De Sprot’, die niet enkel geen woord Nederlandsch kende maar tevens
onder de leerlingen, terecht of ten onrechte, versleten werd voor een discipel van
Bacchus.
Op de eerstkomende vergadering van ‘De Vlaamsche Kring’ werd de zaak ter tafel
gebracht en de Secretaris kreeg opdracht aan den Prefekt te schrijven om hem te
verzoeken de voordrachten in beide landstalen te laten houden.
Zonder veel plichtpleging schreef Willem het briefje, steunde zich argeloos op de
taalwet van 1883 die voor enkele vakken in het middelbaar onderwijs de moedertaal
als voertaal erkende. Hij teekende het briefje in zijn hoedanigheid van Secretaris,
stak het in de brievenbus van het gesticht en dacht niet verder aan de voordrachten
van ‘De Sprot’.
Een paar dagen later, op een namiddag in de teekenles - hij zat in vinnig dispuut
met Cassiers en de teekenlatten kwamen er bij te pas telkens als de leeraar den rug
gekeerd had -, verscheen de studiemeester, Leopold III.
- Janssens, Guillaume, Monsieur le Préfet vous attend!
Willem pakte zijn boeltje en volgde de man met den baard die hem tersluiks, over
zijn brilglazen, beloerde.
In den hoogen, donkeren gang klonken hun stappen, een deur kierde open en voor
hij het wist stond hij voor den lessenaar van den heer Prefekt en werd de deur weer
achter hem gesloten.
Nu gaan de poppen aan 't dansen, peinsde Willem, en loerde naar het rood
gezwollen gelaat van den Bestuurder. De man schreef rustig voort, scheen geen
notitie van hem te nemen. Op de schrijftafel lag een briefje, het briefje dat Willem
geschreven had. 't Zijn toch hanepooten, moest de jongen erkennen.
Een muffe reuk hing in het kabinet, een reuk van papier en tabak. In de eikenhouten
boekenkasten stonden zware kwartodeelen.
Na een poosje lei de Prefekt zijn pen neer, leunde achterover in zijn zetel, kuchte
eens en vroeg:
- Kij zijt Janssens?
- Ja, Mijnheer de Prefekt.
- 't Is kij heb geschreven dees brief?
- Ja, bekende Willem.
- Kent kij de wet van aktien honderd drij taktig?
Willem knikte.
- Dan gaan wij lees samen de Wet!
Willem zag hem een deel uit de boekenkast langen. Wat had de man met hem
voor? Iets goeds mocht hij van hem niet verwachten. Dat was de strijd en hij was
voorzeker de zwakste
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partij. Het zou straf geven en last thuis. Maar hij deed immers zijn plicht? Jammer
dat hij die Wet niet kende.
- Kom hier, wenkte hem de Prefekt naar een raam dat op de koer uitzicht gaf.
't Was juist speeltijd en voor het venster verschenen zijn kameraden, de
flaminganten, als om hem van verre moed in te spreken. Iedereen wist reeds waarvoor
hij in het allerheiligste geroepen was.
Terwijl hij naar buiten keek, las de Prefekt hem haperend en hakkelend de artikelen
der Wet voor. Hij lijkt sprekend op Dumas, père, bedacht Willem, een creool!
- Kij siet, deed de Prefekt hem opschrikken, in de Wet staot niks van ‘conférences’,
dus hebt kij ongelijk te vraog Nederlandsch...
- 't Is toch rechtvaardig, Mijnheer de Prefekt, stotterde Willem.
- 't Is kij allen verstaot Fransch... De Waol niet verstaon Nederlandsch... Fransch
is een langue mondiale... Et puis, kij moet leeren, goed leeren Fransch om te kom
vooruit in de wereld...
- Maar...
- Et puis, kij vergaoder in café wat niet mag zijn... verbod van den Minister... kij
moest gestraft worden... Uw vaoder dat niet weet...
Een hommel gonsde tegen de ruiten. De bel ging en de jongens stommelden in
rangen de klassen binnen. De Prefekt trippelde statig over en weer, het dikke boek
tegen de borst geklemd.
- Kij moest gestraft worden, herhaalde de Prefekt boos en wierp met een smak het
boek op zijn lessenaar.
Gelaten wachtte Willem de uitspraak af. Hij was onmachtig, zat als een vlieg in
een spinneweb.
- Ikke ken u allemaol!... Dan gaot kij klaag... Dan komt er een interpellation in de
Chambre des Représentants... 't is ikke dat niet wil...
Hij verfrommelde het briefje, streek het weer glad en reikte het Willem toe:
- Hier uw brief... Ik wil 't niet hebben en zal niet straffen... Kij kunt weggaon... Ik
zal de zaok van de ‘conférences’ opnieuw onderzoek... Travaillez pour les
mathématiques... Bemoei u met keen politiek... vous êtes trop jeune, mon garçon!...
Vóór hij er zich rekenschap van gaf, stond Willem met zijn briefje in de donkere
gang.
- Gestraft?
- Neen, Menheer...
Willem herkende de blozende, levenslustige leeraar der
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Waalsche afdeeling, een flamingant uit een stuk. De spontane belangstelling in zijn
lot deed hem goed.
- Zooveel te beter, zei Toon Maertens, anders was ik met u naar den Burgemeester
gegaan...
Dan vertelde Willem woordelijk wat de Prefekt gezegd had. Toon Maertens lachte
vroolijk.
- Wat bangerik!... Maar waarom u steunen op de wet van 1883, vooral wanneer
ge er geen jota van kent... 't Was voldoende: voor Vlaamsche leerlingen passen
Vlaamsche voordrachten. 't Viel immers buiten het leerplan.
En weg was de levenslustige, drukpratende man.
Op de eerstvolgende bijeenkomst bracht de Secretaris van ‘De Vlaamsche Kring’
verslag uit over zijn onderhoud met den heer Prefekt. De Voorzitter wenschte hem
geluk met zijn kranige houding en stelde tevens voor, om geen leerlingen meer in
ongelegenheid te brengen, voortaan alle briefwisseling door oudleerlingen te laten
onderteekenen.
Zoo verliep het conflictje en van de voordrachten werd niets meer vernomen. Dat
mocht misschien ook een overwinning genoemd worden.
Spoedig brak daarna de vacantietijd aan en slabakten de vergaderingen. Willem
sleet de dagen met boeken te doorworstelen die soms ver boven zijn
bevattingsvermogen waren. Een schrijversnaam, terloops gehoord, dreef hem tot
nasporen en opzoeken. Vlijtig bezocht hij de openbare boekerij. Aan de
overgangsexamen die hij op zijn kerfstok had, dacht hij liefst wel niet.
Handelswetenschappen zou hij maar bepaald opgeven en oversteken naar de
wetenschappelijke afdeeling. Met het Duitsch zou hij het wel klaarspinnen en dan
bleef er nog slechts die ellendige wiskunde. Eens liep het voor hem toch verkeerd
op school. Niet aan denken! Genieten van boeken, wandelingen en vriendschap.
Elken avond trok hij naar het wandelterras aan de Schelde waar hij zijn kameraden
vond. Met Rutsaert smeedde hij plannen voor de toekomst. Eens zouden zij schrijvers
zijn, eens zouden zij helpen in den strijd. Zij zweefden steeds boven de
alledaagschheid, dweepten met al wat schoon en edel was. Rutsaert reciteerde steeds
Rodenbach. Willem bewonderde zijn twee jaar ouderen vriend die veel meer verkeer
onder de menschen had en wiens meeningen en uitdrukkingen hij gewillig overnam.
Wanneer zij samen door de straten kuierden ketsten de punten van hun
wandelstokken luider dan ooit tegen de keien.
Dolf bracht steeds meer een atmosfeer van het dagelijksch bedrijf mee. Hij vertelde
van zijn koffiezaak, van zijn collegas en van zijn ‘liefde’, want hij was danig verliefd.
Hij vond geen tijd meer om te dichten en kwam maar zelden naar de vergaderingen
van ‘De Vlaamsche Kring’. Een anderen werkkring
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had hij gevonden, was lid geworden van een tooneelvereeniging en oordeelde in dat
midden degelijk werk te kunnen verrichten.
Op een plechtige zitting van ‘Elck wat Wils’ werd dichter Soetewey onder de
jonge onsterfelijken opgenomen. Het gezelschap was compleet, zelfs De
Schaepdrijver, die na zijn inlijving niet meer verschenen was, zat nu in militair pak
aan tafel. De kunst vierde weer hoogtij! De Voorzitter droeg zijn blauwen sluier en
hield een van zijn vurigste speeches. Een zijner schoolkameraden, zoon van een
politiek leider en zelf Voorzitter eener ‘Jonge Liberale Wacht’, had zich op rang
gesteld om opgenomen te worden in het literair cenakel. Hij betoogde te vergeefs
dat de welsprekendheid onder de fraaie letteren dient gerekend te worden, beriep
zich op Demosthenes. Met klank werd hij geweigerd ondanks het vooruitzicht op de
stoopen seef. Jan Wils speelde overmoedig op de piano, en de Rooie zong Engelsche
straatliedjes en danste zoo woest dat den Voorzitter het angstzweet uitbrak - omdat
hij het mobilier van het salon in gevaar dacht.
Vóór Willem er op bedacht werd, was de vacantie ten einde en begonnen de
bladeren van de boomen der leien te rijzen. Toen herinnerde hij zich dat hij een
examen voor wiskunde had moeten blokken.
*

**

Snel viel het najaar in. De winden scheerden met geweldige tochtigheid en in een
oogwenk stonden de boomen in de stadsparken kaal. De hemel was steeds duister
van bolle regenwolken en dagenlang gudsten grauwe regenvlagen neer.
Willem zat nu in de derde, wetenschappelijke afdeeling. Elken morgen, van acht
tot negen, had hij les in wiskunde. De kleine, dikbuikige leeraar was een verwoed
mathematicus. Willem voelde wel eerbied voor den Waal die niet enkel zijn vak
kende maar zich nog inspande om de jongens over de moeilijkheden heen te helpen.
Onder de knapsten in wiskunde verzeild, wist Willem dat hij nooit zijn achterstel
kon bijwerken. Dikwijls was zijn lusteloosheid zoo groot dat hij verkoos te laat te
komen.
Binnen de poort stond Leopold III te wachten op de achterblijvers. Onverbiddelijk
werden zij naar de studiezaal verwezen en aangeteekend voor ‘retenue’. Enkel de
jongens die een ernstige reden konden doen gelden, gingen ongestraft door. Een trein
die vertraging had hielp steeds de spijbelende buitenjongens, een open brug aan de
dokken redde de telaatkomers uit het havenkwartier. Zeer nauw kon de surveillant
het niet nagaan, hij was een Limburger die van Antwerpen enkel de middenstad
kende. Dat gaf Willem een leuke uitvlucht om menig lesuur te ontloopen. Wanneer
Leopold III hem, in 't Fransch natuurlijk,
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de reden vroeg van zijn te laat komen dan verklaarde hij plagend in eigen taal:
- Voor de brug gestaan, Mijnheer.
Moest hij zich nader verklaren dan noemde hij een aloude straatnaam: De
Hessenbrug! en ging rustig door naar de studiezaal.
Als secretaris van ‘De Vlaamsche Kring’ had hij heel wat te doen met de
voorbereiding van een congres van Athenaeumstudenten dat te Antwerpen zou
gehouden worden op Kerstdag. Een verslag over de werkzaamheden der Vereeniging
zou door hem worden uitgebracht en verschijnen in het bondsorgaan ‘De Goedendag’.
Verder correspondeerde hij voortdurend met de secretarissen der bonden van Gent,
Brugge, Mechelen en Brussel om de feestelijke bijeenkomst te regelen.
Zijn zakgeld zou die dagen niet voldoende zijn, en om de extra-uitgaven te
bestrijden verkocht hij heimelijk een deel van zijn postzegelverzameling. Nood zoekt
list.
Op een Donderdagnamiddag ging hij Willems opzoeken. Hoog in het groote huis
had de jongen zijn kleine studeerkamer. Het hokje was gevuld met blauwen
pijpenrook. Een klein potkacheltje stond gloeiend gestookt te ronken. Aan zijn
werktafeltje zat Willems in een afgedragen, gebloemden kamerrok, een lange
Hollandsche pijp in den mond. Hij lei de pen neer, schoof zijn Grieksch thema weg,
trok een rieten zetel bij het vuur.
- Amice, begroette hij Willem en de kwispel van zijn damasten kalotje wiegelde
heen en weer.
- Gezellig, maar te warm, keurde Willem.
Willems opende het venster op een kier. Samen keken zij over de verweerde daken
naar de doffe lucht en naar het gouden uurwerk op den toren.
- Heerlijk, prevelde Willem.
Maar zijn vriend had het raam weer vlug gesloten, sloeg voorzichtig de panden
van zijn kamerrok over de knieën, lurkte aan zijn pijp en keek met zijn
onschuldig-blauwe oogen de kamer rond. Aan den muur hing een boekenrekje en
waren een paar Duitsche prenten opgespeten. Overal slingerden boeken op de stoelen
en op den grond. Even aarzelde Willems, toen trok hij de tafelschuif open, frutselde
in een pakje brieven en haalde iets te voorschijn dat hij zorgvuldig in de rechterhand
gekneld hield.
- Dat is haar portret, fluisterde hij plechtig, het blijft onder ons, Willem.
- Natuurlijk, zei Willem, vereerd door het vertrouwen in hem gesteld.
- Wij zijn verloofd, maar niemand weet het...
- Behalve de kameraden?
- Ja, bekende Willems, maar ik bedoel de ouders en de familie... enkel mijn moeder
weet het... Zoohaast ik aan de Uni-
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versiteit ben zullen wij het bekend maken... Het is zoo zalig verloofd te zijn in stilte...
Ik zal een bundel verzen dichten, en mijn werk aan haar opdragen.
- Ik ook...
- Vertel me van haar, drong Willems aan, ik kan dat zoo goed begrijpen... De
kameraden zijn soms zoo ruw, zoo ongevoelig, zij spotten met de heiligste gevoelens...
- Zij heeft bruin haar en donkerblauwe oogen...
- Hoe heet zij?
- Ik weet het niet... Ik ontmoet haar alle dagen en bewonder haar van verre...
- Zalig!... En duurt het al lang?
- Veertien dagen, zei Willem op een toon alsof er de eeuwigheid mee bemoeid
was.
- Jonge meisjes zijn zoo rein, dweepte Willems en lei het portretje weer voorzichtig
in de lade.
Willem wou nog wat zeggen maar had er geen kans toe. Met een smak ging de
deur open en luidruchtig kwam de Schaepdrijver binnen.
- Wel, mannen, dat is een tref!
In een wip had hij zijn politiemuts geruild met het kalotje.
- Ge zit hier te braden!... God zal mij bewaren, 't is hier om te stikken!
Hij trok het venster open en de kille lucht stroomde binnen.
- En welk moorkenshaar rookt ge nu weer?... Toe steek liever een sigaret op...
fijne Bastos... Hij was u zeker over zijn lief aan 't vertellen, Willem?
- Niet waar, ontkende Willems en stak zijn vinger voor den mond om Willem het
zwijgen op te leggen.
- Neen, loog Willem.
- Liefjes, blufte De Schaepdrijver en knoopte zijn tuniek los, liefjes hebben wij
soldaten in overvloed... elken dag een ander... En 't zijn liefjes van vleesch en bloed,
geen meiskens der verbeelding!
- Werkt ge nog, probeerde Willem af te leiden.
- Geen tijd... Ik word spoedig onderofficier, moet blokken en verder neemt de
liefde mij in beslag.
De Schaepdrijver vertelde, vertelde van zijn avonturen en zijn ervaring. De jongens
zaten verstomd te luisteren. Een nieuwe, bange wereld ging voor hen open. Troebele
ongebondenheid bracht de soldaat mee.
- Laat ons een pint gaan drinken, noodigde hij ten slotte uit.
- Ik moet werken, aarzelde Willems.
- Dat kunt ge straks nog, troostte Willem.
Gedrieën trokken zij de straat op, gingen Dolf afhalen en ontmoetten Jan Wils en
De Rooie. Het complotje was bijeen en
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zorgeloos kuierden zij over de slijkerige keien. Jan Wils vond het verrukkelijk,
opperde allerhande voorstellen om samen den avond door te brengen, maar herinnerde
zich plots dat hij naar de vertooning van de Vlaamsche Opera moest gaan.
- Dat is een plicht van elk rechtgeaard Vlaming, meende de Rooie.
- Daar kan de ‘Royal’ niet tegen op, dweepte Jan Wils, dat is kunst!... Straks
Fidelio...
- Als zij het maar kunnen volhouden, betwijfelde De Schaepdrijver, de Fransche
Opera krijgen ze er niet onder... De menschen hooren gaarne eens ‘uithalen’.
- 't Zijn durvers, bewonderde Willems.
Het gesprek veranderde van koers toen Jan Wils, na een korten groet, de
Huidevettersstraat insloeg. De Rooie stoof hem achterna en De Schaepdrijver had
een afspraakje.
Dan slenterden de drie jongens verder, vertelden babbelguigjes of verheugden
zich in het aanstaande congres. Zij liepen over de Keyserlei, voorbij de werken van
het nieuwe station, door de Gemeentestraat naar de Sint-Jacobsmarkt waar zij lang
de uitstalling van den Nederlandschen boekhandel bleven bewonderen, volgden hun
neus na tot aan het wandelterras en stonden er een wijl te kijken naar de lichtjes op
den stroom.
De Groote Markt lag eenzaam in den avond. De jongens zwegen. Een paar vensters
van het Stadhuis waren verlicht. Een man met breede schouders en vollen baard
stapte langzaam over de Markt.
- Benoit! fluisterde Dolf.
Eerbiedig bleven zij staan kijken, vol geweldige jeugdbewondering. Hij liep zoo
eenzaam in zijn grootheid. Zij wisten hoe hij droomde de Antwerpsche Muziekschool
tot een Vlaamsch Conservatorium te zien verheffen, hadden gehoord van zijn strijd
en van zijn ontgoochelingen.
- Wat een voorbeeld, zuchtte Dolf.
Aan de boekerij bleven zij even treuzelen. Het kabinet van Dr. Hansen was verlicht
en nog onder den indruk der ontmoeting op de Groote Markt begonnen zij ‘Mijn
Moederspraak’ te zingen. Zij verbeeldden zich dat iemand aan het raam verscheen
en dropen af.
Dan was de stemming gebroken. Willems wou terug naar huis, voelde honger en
zijn Grieksch thema riep hem.
- Kent gij de Vlaamsche Opera, informeerde Willem.
- Natuurlijk, zei Dolf.
- Ik heb nooit een opera gezien...
- We zullen eens samen gaan, Zaterdagavond als ge kunt.
- Ik zal probeeren mee te gaan, maar ik heb een afspraak, loog Willem die niet
wist of hij toelating zou krijgen om naar den schouwburg te gaan.
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Thuis, in de huiskamer waar zijn zusjes een spelletje speelden, verdiepte Willem
zich in ‘Proza’ van Jac. van Looy, en overwoog ondertusschen de kans om Zaterdag
de Opera te bezoeken. 't Was iets nieuws voor hem. Hij had geen schouwburg meer
bezocht sedert zijn kinderjaren, wanneer hij met de meid ergens boven in de zaal
had gegloeid voor een stuk dat speelde onder de Fransche revolutie, en een andermaal
wanneer hij ‘Jan Dwars of de moedwillige schoonvader’ had zien vertoonen.
In zijn opwinding lag hij klaar wakker in bed. Heel den namiddag herleefde hij
weer en telkens moest hij terugdenken aan den eenzamen man op de Groote Markt.
Hij hoorde treinen gillen, een stoomer op de rivier bromde zwaar in den najaarsnacht.
Ook in zijn droom verscheen de schaduw van den grooten man.
Lode Baekelmans.

Land Mei
REGEN valt bloesemvracht
veelvuldig kaarst kastanjelaar
Mei
Mariamaand
rustas staan seringestruiken
ver ligt het vlondertje ding
het vlondertje is
Laat slaat meikever vensterruit
wordend
mij in rust
geringe beweging
kringetje
kring
Meikever legt zich
verre zoeven
rust
Paul van Ostayen.
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Noch Bloemen, noch Kronen
(Roman.)
Voor Karel Ruys.
ER ging door de stad een nare mare. Bij vroegmorgen reeds hadden de krantejochies
het akelig gebeuren in hun omroep kond gemaakt en al de pinnemutsen achter het
raam hadden een pieteitvolle neiging voor de omhooggevaren ziel van een groot
man, zo lang nationaaldichter in de lande.
Dadelik werd door het bewind een rouwtijd van twee weken afgekondigd en op
alle openbare pleinen grepen op daartoe eveneens van hogerhand gestelde uren
nekrologiese treurmeetingen plaats, waarbij officieel-bezoldigde huilebalken en een
klaagkoor de dienst fortissimo waarnamen. Trouwens om alle inbreuken te
voorkomen, waren op gezegde demonstraties voldoende opzichters werkzaam, die
een oog in 't zeil hielden als het dito van het smartpersoneel door tranen onbevochtigd
bleef. Stante pede werd het plichtverzuim aan de kaak gesteld.
Nog steeds berustte het lichaam van de verloren bard boven aarde en nog schenen
twijfelaars aan de voltrokken wet van de Natuur te willen tornen, ofschoon de
wetsdokter een doodsattest had afgeleverd, waarmee het verlies als inderdaad
onherstelbaar werd bevestigd.
Aangezien de dichter onvergankelik is van de huize uit, werd door de nabestaanden
niet daarvoor gezorgd, zijn stoffelik overschot te balsemen, zodat na luttel tijds een
periode van volstrekte pestilens intrad, waaraan de bewonderaars van de aflijvige
zich allerminst haastten een einde te stellen. En als er dan ook na heel lange tijd
verzet opkwam (platonies nog maar) dan betoogden zij met klem dat men in de
wereld der verschijnselen niet uitsluitelik is aangewezen op de gegevens der zintuigen
en dat trouwens een stel ventilators dat luchie wel zou verversen.
Evenwel werd het te langen laatste zo perfekt onuitstaanbaar dat de
gezondheidsdienst ingreep en geen begrafenisuitstel meer toestond.
Alvorens de tocht naar 's dichters laatste rustplaats aan te vangen werd nog in
extremis een gouwdag belegd om hem vorstelik uitgeleide te doen. De massatoeloop
was enorm.
Zo brak dan de bewuste dag aan. De zon, die zo vaak in 's dichters dithyramben
werd verheerlikt, bleef onbetuigd en liet
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zich gedurende heel het ceremoniaal niet vertegenwoordigen. Sedert die tijd wordt
zij in de kosmiese literatuur van dit land gesteld op de rang van hemellichaam zonder
meer. Toen de lijkstoet het kerkhof betrad begonnen de cypressen vanzelf te swatelen.
Eindelik vooraleer de baar in de goede grond werd neergelaten, kon de rij der
spreekbeurten aanvang nemen. Zij duurde van 10 uur A.M. tot 6 uur P.M.
‘Selbstverständlich’ kregen lijkbidder en trawanten onbedaarlike geeuwhonger. Toen
eindelik het laatste huldewoord gevallen was en deze kilometriese welsprekendheid
op een eindpunt kwam, traden de grafdelvers zo nonchalant mogelik naar voor om
ten minste hoffelik het macabere van hun ambacht te verhelen.
Maar toen gebeurde iets onverwachts. De schare, in het bewustzijn dat het
onwederroepelike uur van scheiden kwam en dat zich de lijkroof aan hen ongenadig
ging voltrekken, had een moment van krachtconcentratie, die illico vorm kreeg in
een kollektief gebaar. En in een handomdraai werden lijkbidder en grafdelvers de
kuil ingedrongen, vóór zij zelf een kik konden geven of zich bezinnen over de drijfveer
van deze doening. Zo werd de aarde over hun sterfelik hoofd precieus toegedekt en
nadat een aanwezig hovenier bereidwillig en gratis te hunner intentie een schattig
bloembedje had aangelegd, werd de zware gedenkzuil - aanvankelik voor de dode
dichter bestemd - op hun tombe gewenteld als blijvend aandenken.
Al deze verrichtingen gebeurden volgens Taylormethode in minimum tijds. Na
afloop derzelve, was het de menigte net alsof ze die levende doden hun ware
ondergrondse bestemming had gegeven, en dat uit de baar de dode dichter herrijzen
ging om zijn onvergankelikheid proefondervindelik te bewijzen.
Dies werd hij triomfantelik en met volle muziek weer stadwaarts gevoerd en
ombouwde men zijn katafalk met een mausoleum in grote stijl.
De gezondheidsdienst nam uiteindelik genoegen met het stel ventilators.
April 1925.
Victor J. Brunclair.
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Moskou.
WIE Moskou niet gezien heeft weet niet wat mooi is, zeggen de Russen, en zij hebben
nog een andere spreuk, waar die grenzenlooze vereering voor hunne Heilige Stad
zich uit: Boven Moskou gaat alleen het Kremlin en boven het Kremlin slechts de
Hemel!
Ik heb Moskou driemaal gezien: eens in den zomer van 1908, nu reeds lange jaren
geleden, en tweemaal in 1916, tijdens den oorlog, wanneer de legers van Broussiloff
traag maar zeker oprukten tegen de armeeën van Hindenburg in Polen.
Ik ben de stad genaderd, rechtstreeks, van uit Antwerpen, over Brussel, Berlijn,
Warschau, in éen trek, zes en dertig uren trein. Ik ben ze genaderd van uit het Noorden
door Finland en langs Petersburg. Ik heb ze 't laatst gezien van Tiflis uit, over Bakoe
op de Kaspische Zee, Vladikavkaz, Karkoff en Toula, vijf dagen reizen met een
sneltrein!
Maar of ge ook komt van het Westen of het Noorden, van het Zuiden of het Oosten
- langs het Transsiberiaansch spoor dan uit Wladivostok op den Stillen Oceaan,
tegenover Japan en nabij de uiterste grenzen van China - altijd toch moet ge, om de
stad te bereiken, door de onafzienbare eindeloosheid van Steppen, onderbroken soms
door velden, vlak als de zee, door bosschen van masten en berken, waar ge uren lang
rijdt zonder een huis, een hut, een dorp of stad te ontmoeten.
Toen Nikolaas I, bij ukaze, den aanleg van de spoorbaan tusschen Petersburg en
Moskou bevool, dan had hij de richting met een lineaal op de landkaart aangegeven,
omdat door dat vlakke onbewoonde land de rechte lijn de beste was voor de betrekking
tusschen de twee steden. Men doet er met een sneltrein nu nog twaalf uur over. Zulke
dingen kunnen ons een juist begrip geven van de reusachtige afstanden in een gebied,
dat zich uitstrekt over de helft van Europa en Azië, twee werelddeelen in éen land.
In de eentonigheid van het dagen-lange-reizen, - waar binst door de inzittenden
van een coupé vriendschap wordt gesloten om den gemeenschappelijken thee- of
koffiepot, om een vaasje met bloemen op het tafeltje bij het raam, om een doosje
cigaretten of den mondkost die werd meegenomen -, is het een heele gebeurtenis
wanneer, na het eeuwig turen door de rui-

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

168
ten, een dorpje opduikt uit de wagende zee van kort gras: lage balken hutten, de
izba's, met strooien daken; rood- of bruingeschilderde steenen huisjes met witte
vierkante ramen en een traag glooiend zinken dak, groen of bloed-rood gekleurd;
hofjes met planken afgerasterd langs breede wegen, waar kort gras groeit en nauwe
paadjes doorheen loopen. Of is 't een stad, dan rijzen de hooge rose of bruine muren
van kerken en kloosters boven de lage daken uit en op een blauwen hemel lichten
de vele witte en gouden, donker-blauwe of groene koepels.
De aankomst van den trein is een gebeurtenis ook voor het dorp of het stadje. Lang
op voorhand wandelen de inwoners in hun beste pak op en neer langs de vrije open
perrons. Boerenkinderen uit de streek bestormen de reizigers met mandjes wilde
aardbeien, hazelnoten, kersen of abrikozen, volgens het seizoen; of zij bieden witte
melk aan in bruine aarden kruiken. Het zijn aardige meisjes, half gekleed, barvoets,
met blauwe oogen in mat-bleeke gelaten, waarrond de kleurige hoofddoek spant
onder de kin. Moejieks met lang haar en verwilderde baarden, in lange losse, roode,
blauwe of purpere kielen, een lederen riem in de lenden, bieden een gebraden kip of
een mandje eiers te koop aan. Zij zijn niets opdringerig, vragen ook niets, maar
hebben een zacht-verzoekenden oogslag, vol gelaten deemoed, in hun Aziatisch
droomersgelaat. Reizigers loopen met een keteltje om voor enkele kopeken wat
kokend water te krijgen uit een fornuis voor het thee-zetten straks in het coupé.
Doch na den derden slag van de stationsklok gaat de trein weer traag in beweging
en na een poos is 't opnieuw de eentonige eindeloosheid, de zwaarmoedige
verlatenheid die voorbijschuift aan het raam. Koornvelden onafzienbaar deinen naar
den horizont. Paarden draven los in verte van groene steppe. Geen bergen, geen
heuvels, geen rotsen, geen wisselend spel van gezichteinders. Het is een aarde, zonder
spieren, over mijlen en mijlen aldoor aan zich zelf gelijk. Het is een land om met
tenten te bewonen van aan de Witte Zee tot aan de Zwarte Zee.
*

**

In de onmiddellijke nabijheid van Moskou komt er beweging in den grond: stijgen
en dalen van lage heuvelen met wisselende lijn van klimmende bosschen op den
hemel.
Boven op de zeven hoogste heuvelen, evenals Rome, verrijst de Heilige Stad.
Ik heb ze gezien in den winter wanneer de sneeuw nog lag in dikke lagen op de
hooge pijnboomen, als witte en blauwe bergen toedekkend de stad, die erboven uit
rees met rose en gele muren van monumenten, roode spitsen van torens, onverwachte
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luchtspiegeling in 't blauw boven blankheid van sneeuw. Ik heb ze gezien in het
voorjaar, wanneer in lauwe lucht de lage nevels te drijven hingen en de stad
omdoezelden. Boven de parelmoeren zee van dampen en wolken waren slechts de
ontelbare gouden koepels zichtbaar gebleven als dwalende meteoren in de
hooger-opklarende lucht. Ik heb ze gezien in den zomer van op den heuvel der
Annunciatie: drie mijlen ver, in het blakende licht rees, hoog op, de berg van het
Kremlin: wit-schitterende muren van paleizen en cathedralen, bonte torens, gouden
koepels en naalden, met vonken-uitstralende kruisen. Buiten de roode gekanteelde
muren, die den Kremlin-berg omringen als een vesting, lag de millioenen-stad langs
beide oevers van de blauwe Moskwa: een zee van huizen, groot en klein, met open
velden daartusschen, met boomen alleen of in groepjes bij elkaar of in lange buigende
lijnen langs de bolwerken en boven dat eindeloos gezicht, altijd maar verder en
verder: torens, spitsen en koepels, fijn en slank soms als minaretten, vijf of zes naast
elkaar, bundels van vlammende lansen of breed en hoog gewelfd, reusachtige blauwe
bolle schilden, een onafzienbaar panorama zóo dat de huizen, kerken en kloosters,
wit als ivoor tusschen het groen van boomen en velden, met hier en daar een
bloed-rood dak, op 't eind niet meer te onderscheiden vielen van het groen der
heuvelen en der bosschen aan den horizont en de oogen bleven rusten op het nabije
goud, het als gepolijst brons van koepeldaken en de vele schitterende punten,
witblinkend zilver, van ik wist niet wat het was. Het leek een vizioen uit een sprookje,
schoon en wonderbaar, het fantastisch décor van een vreemd verhaal uit oude
Noorsche of Indische sagen. Ik zag de glorie van millioenen menschen, het heilige
schrijn van een groot ras, sedert eeuwen het middenpunt van het nationale leven. Die
ontelbare koepels en die bonte torens waren de verklaring van het karakter en de
historie van de honderd vijftig millioen Russen uit twintig verschillende volksstammen
hier tot een machtige natie gegroeid, terwijl ze verspreid leven over de eindelooze
vlakten van twee werelddeelen. Hier was dan eindelijk de opbloei uit het Natuur-leven
van akkers, weiden en bosschen tot het Cultuur-leven van Kunst. Godsdienst en
Staatsmacht, het hart en het hoofd van Rusland en over alle steppen, van de Baltische
zee tot den Stillen Oceaan, van Finland tot het Kaukasisch gebergte, is het De Stad,
de eenige, de heilige, de eeuwige, het Russische Rome, de schoone, de geliefde,
Matuschka Moskwa, zooals de Russen met verteedering zeggen: Moederke Moskou!
*

**
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Ik bedenk nu weer mijn eerste aankomst op dien zomerschen nanoen in Juli-maand
van 1908. De Straten gloeiden met de hitte van een witgestookten oven. Ik zag de
gaande en komende menschen, kleurige lichtvlekken in de zon, meejieks van den
buiten, leurders, arbeiders in roode en blauwe en witte kielen. Zij liepen barvoets op
of rietsandalen, primitieve verschijningen van een volk dat nog dicht bij de natuur
staat. Zooals zij gingen in gelaten onverschilligheid, zagen zij er uit als menschen
die gedurig de aarde bewerken in het zweet huns aanschijns. Dorpskarren in langen
stoet hotsten over de keien. Helder klonk het hoef-getrappel van de paarden in de
snelle koetsen. De koetsiers, hoog-gezeten, in lange, tot op de voeten dalende blauwe
mantels, die in breede opgevulde plooien het lichaam op ontstellende wijze verdikken,
reden als voor hun plezier met een kinderlijken trots over de prestatie hunner dieren.
Geraas van wilde draaiorgels klonk oorverdoovend uit open deuren van drankhuizen
en traktirs(1), als op een landelijke kermis.
Geen gladde trottoirs als in onze steden: riolen onderbreken het voetpad aan elke
buis die neerdaalt uit de groen geschilderde dakgoot. De huizen zijn laag. De heldere
kleuren van de gevels schetteren tegen elkaar op. Elke winkel heeft op zijn deurposten
in boersche primitieve vormen de afbeelding van de waren die er binnen te krijgen
zijn: hoeden, groenten, wijnflesschen, samovars, gesteven boordjes en manchetten,
schoenen, brooden, gebakjes en schotels vol gebraad. Het is het beeldschrift van een
volk dat voor 90 0/0 noch lezen kan, noch schrijven.
Overal uitgestrektheden van ongebruikte ruimten. Er zijn bosschen en velden in
de stad waar de stilte zwaar is door de traagwentelende uren. De openbare pleinen,
groot als oefeningsvelden, zijn ongekasseid. Er groeit gras, de aarde ligt verpulverd
in de zon. Er staan balken huizen in het hart der stad met hofjes voor of stofferige
met planken afgerasterde binnenplaatsjes, waar klinkt het gekakel en geflodder van
kippen, ganzen en kalkoenen. Het is alsof er voortdurend markt wordt gehouden,
niet alleen op de pleinen, waar de kleurige boeren kuieren of in groepjes staan rond
de uitstallingen, tusschen de karren en de manden en de loofetende paarden, maar
ook in alle straten, waar op houten schragen langs de gevels bergen van vruchten te
koop liggen: purpere pruimen, oranje abrikozen, groene pazteken die opengesneden
hun bloedrood hart laten zien met de witte kernen. Zonnekloppers en bedelaars staan
te lanterfanten op een hoek en eten zonnebloemzaden, waarvan zij de pellen rood
zich uitspuwen op den grond.
De Titusboog met het bronzen zesspan en den zegenwa-

(1) Gelegenheden waar thee geschonken wordt.
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gen, aan het Warschauer-station, de Roode Poort met hare pompeuse
barok-ornamenten, aan het Petersburger station, gaven geen doorgang tot een
wereldstad, zooals men daarachter zou verwacht hebben, maar tot een buitengewoon
groot dorp vol landelijke uitzichten, die verrassend aandoen na den glorieusen aanblik
van uit de verte.
De Twerskaja en de Mjassnitskaja, beide twee-kilometerslange straten loopen
langs lage groen-, blauw-, bruin- of lilageschilderde huizen, afzonderlijk naast elkaar
gebouwd en alle verschillend van vorm met lage glooiing van zinken daken, die
bloedrood of grijs-groen gekleurd zijn. In de stad is ruimte te over en alles wordt dan
liefst gelijkvloers gehouden. Des te hooger en indrukwekkender rijzen de kerken en
kloosters er boven uit met hun kleurige koepels. De tegenstelling tusschen de lage
huizen en de ontzaglijke monumeten valt gedurig op. Alles is zichtbaar berekend op
een grootschen aanstellerigen indruk, om dadelijk door het gezicht een kinderlijk en
ongeletterd volk te treffen. De muren van de kerken zijn van onder tot boven
beschilderd met het fresco van den heilige die er wordt vereerd, in blauw, rood en
okergeel, zonder een schaduw of modelleering. De groot-open oogen staren van uit
de hoogte, een hand is versteend in een zegenend gebaar. De heilige domineert de
straat en de beweging. Het is als met vrees dat de menschen kruisen slaan,
rouwmoedig in 't voorbijgaan onder die reuzige gestalten.
*

**

Geen stad waar men zoo gemakkelijk zijn weg vindt dan Moskou. Zij is het type van
de middeleeuwsche cirkelvormig ontwikkelde stad met enkele groote stralende
verkeerswegen en de vele kleine kromme straatjes en steegjes daartusschen. De
ronde, buigende lijn domineert in tegenstelling met de rechte van het meer modern
aangelegde Petersburg. Dat maakt de stad gezellig en gemoedelijk als elke oude
koopmansstad. Petersburg is de stad van Dostojewski. Men denkt er aan het grauwe
leven, de smart, de ellende, de koorts en den waanzin zijner helden. Moskou is de
stad van Tolstoj met het gezelschapsleven, zooals het beschreven staat in Opstanding,
in Anna Karenina, in Oorlog en Vrede. Moskou is Matushka, Moederke, waar elke
Rus met verteedering aan denkt, het hart van het oude en heilige Rusland, dat hoog
oplkimt tot de tijden der vroegste middeleeuwen, vol vrome plaatsen en overleveringen
met de vijf honderd kerken en kloosters, met de herinnering aan den Czarenglans,
den Bojaren-adel, de eeuwenlange teisteringen die over haar vielen van af de Tatarenen Mongolen-benden tot de soldatesque van Napoleon en de bloedige gewelddaden
der laat-
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ste revolutie en den radikalen ommekeer van alle dingen die erop gevolgd is.
Het Kremlin, - met de roode twintig-meters-hooge, gekanteelde muren, de vele
fantastische torens en poorten, - is het centrum der stad en een stad op zich zelf op
barbaarsche en omsamenhangende wijze gegroeid door de eeuwen. Het is niet de
veropenbaring eener gemeenschaps-cultuur, die haar hoogste uitdrukking bereikt in
een stijl. Het is de willekeurige ophooping van alle stijlen door elkaar opvolgende
alleenheerschers die droomden van Byzantium of het oude Rome, van de Italiaansche
renaissance, van de barok- en Roccoco-stijlen en hunne droomen wisten te doen
verwerken met eigen Moorsche, Gothische, Mongoolsche en Tartaarsche
herinneringen. Het is alsof hier uit alle kunststeden van Europa paleizen en kerken
en torens werden overgebracht als buit-genomen monumenten en uitgestald op een
heuvel met toevoegingen, en uitwassen van eigen bodem, voortbrengsels eener
troebele, onsamenhangende menigvuldig-wordende beschaving, die als met pijn en
geweld uit verwildering werd geboren.
Rond het Kremlin liggen concentrisch de oude wijken. Eerst Kitaj Gorod of de
Chineesche stad, onregelmatig en grillig gebouwd, de wijk van den groothandel, de
karavaan-theewinkels, de Beurs en de banken. Zij is omringd door een witten muur
met vele van groen gleiswerk schitterende, groote en kleine torens uit de zestiende
eeuw. Dan volgt Bjeli Gorod, de witte stad, de elegante wijk met breede Straten en
lanen. Eindelijk Semljany Gorod of de aardstad, zoo genoemd naar de aarden wallen
die haar vroeger omgordelden en thans in boulevards zijn herschapen. Men denke
echter niet aan gladde makadamwegen, maar aan verstrekkende ongevloerde ruimten
met stroken daardoor van ongelijke rivierkeien, het dorperig uitzicht dat wij gedurig
in Moskou ontmoeten. Rond dezen laatsten ring en ook rond de Tartaren wijk
tegenover het Kremlin, aan de overzijde van de Moskwa, liggen de voorsteden met
fabrieken, kazernen en stations, doch waar ook de vele oude kloosters staan in hunne
uitgestrekte hovingen, van sterke wallen en torens omringd. Daar ligt ook naast een
der oudste kloosters het eindelooze Chodynskaveld, waar duizenden menschen
werden vertrappeld door de aandringende massa's die de volksgiften wilden ontvangen
bij de laatste Czaren-kroning.
Van de Roode plaats vóor het Kremlin gaan drie voorname straten door Kitaj
Gorod of de handelswijk. Het zijn de Warwacka, de Iljinska en de Nikolskaja. De
eerste en de laatste zijn aan beide kanten bezet door talrijke en aanzienlijke kloosters
en kerken die hoog en schitterend uit de lagere huis-complexen oprijzen. De laatste
vooral is de heilige straat van Moskou. Aan beide uiteinden staat een Verlossingskerk:
de cathedraal van
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Kazan, die de bevrijding van het Poolsche juk herinnert, die bevochten werd onder
de hoede van het mirakuleuse beeld der Lieve Vrouw van Kazan en de Wladimir-kerk
met haar reusachtig groene koepel, die de verlossing van het Tartarenjuk herdenkt.
Daartusschen liggen nog het beroemde Bogojawlenski klooster met de graftomben
der adellijke families uit Rusland, het oude St Nikolaas-klooster en de vele kleinere
kerken en bidplaatsen.
Tegen den avond wordt daar soms op den hoek eener zijstraat een hevige gloed
zichtbaar, het vierkant vlak verblindend licht als van een open gloeienden oven.
Naderbij gekomen, ziet men dat het een heiligdom is, waar honderden groote en
kleine kaarsen, onregelmatig geplant, te branden staan voor gouden glinsterende
ikonen vol edelsteenen. Oude vrouwtjes met kleurige hoofddoeken rond het gelaat
gespannen en arme, ziekelijke, verwilderde en heel in zich zelf teruggetrokken
pelgrims gaan en komen in het licht met de brandende kaars in de hand en bewegen
als donkere schimmen op den fellen gloed.
Toen ik voor 't eerst aanlandde in deze stad, bracht ik met mij de geheugenis mêe
van zoovele gruwelen en gewelddaden, Pogroms en Poolsche vervolgingen door
kozakken, nihilisten-opstanden, bomaanslagen en bloedige reacties tegen
revolutionaire bewegingen, die voor mij met het begrip: Rusland, om zoo te zeggen
vereenzelvigd waren. Daarom trof mij des te meer de heilige stilte hier, de door niets
te ontstellen vervoering van die biddende stoeten van slaapwandelaars, die het hoofd
achterover en het bidsnoer in de hand met wijd open oogen staarden naar de
glinsterende heilige beelden met een barbaarsche weelde van idolen hoog verheven
boven een brandstapel van kaarsen en roode lampen.
*

**

Wanneer men de St Basiliuscathedraal in de diepte van de acht-honderd-meters-lange
Roode Plaats voor het eerst te zien krijgt, dan komt zij waarlijk voor zooals
Harthausen ze zag: een reuzendraak met glinsterende schubben bedekt, die slaapt
en, schrikwekkend, veelhoofdig, de groote ruimte van het plein beheerscht. Zij scheen
mij ook soms wel een plotselinge en wanstaltige groei van reusachtige paddestoelen
aller kleuren en vormen. Zoo moeten er pagoden staan in de Zuidelijke oerwouden
van Indië: versteende lava-opborrelingen uit den schoot der aarde, in verwarde
gedrongenheid hoog-opgewerkte gevaarten met uitwassen van cactussen, stekelige
planten en wervelruggen van voorhistorische monsters.
Verbazend is die kerk, een hoon ten aanzien van alles wat wij schoon en harmonisch
noemen in de architectuur. Men be-
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gint pas ze te begrijpen wanneer men bedenkt dat op diezelfde Roode Plaats, Iwan
de Geweldenaar, de oprichter dezer kerk, de massa-terechtstelling van drie honderd
Bojaren bevool. Men moet zich rechts van de plaats langs de onafzienbare hooge
muren van het Kremlin, met die fantastische torens boven de twee heilige poorten,
de achttien galgen weer voorstellen, waaraan de drie honderd verwezenen moesten
worden opgeknoopt. Maar de dwingeland bedacht zich. Hij begenadigde honderd
tachtig zijner slachoffers, om ze getuigen te laten wezen van de gruwelijkste
martelingen hunner strijdgenooten. Die zouden niet meer gehangen worden. Die
werden langzaam geslacht, keer op keer met kokend en ijskoud water overgoten,
waarna de beulen hunne ledematen een voor een afhakten en het lillend vleesch bij
stukken uit hun lichaam scheurden. Hier werden ook de Strelitzen in massa gehalsrecht
onder Peter de Groote, en ter zij van het plein staat nog de ronde steenen tribune, die
de Schedelplaats wordt genoemd, naar de doodvonnissen die er eeuw aan eeuw
werden voltrokken.
Deze St Basilius-cathedraal is gegroeid uit het door dwingelanden geradbraakte
Rusland. Die waanzinnige bouw is het aangrijpend symbool van een duizend jaar
gefolterd volk, waarover alleen de willekeur van barbaarsche alleenheerschers
regeerde. Alle lijnen zijn gemarteld en gebroken. De elf koepels rond een centrale
pyramide verbeelden misvormde groenten en vruchten: peren, annanassen, pijnappels,
ajuinen, artisjokken, groen, blauw, geel of rood gekleurd of met driehoekige bonte,
glimmende tegels gedekt. Al wat door de Mongolen aan Chineesche, Indische en
Perzische invloeden in Rusland werd gebracht, heeft hier te gelijker tijd uiting
gevonden in fantastische overdaad. Naast Aziatische vormen vindt men pilasters
zooals er op de schilderijen van Italiaansche vroeg-renaissance meesters te zien zijn
of aan de paleizen van Bramante.
Het is haast niet denkbaar dat die barbaarsche bouw voor den eeredienst van God
werd opgericht. Hij is de uitdrukking van Tataren-geweld en wreedheid. Alleen de
religieuse deemoed van het oude door geesels onderworpen Russisch volk kon deze
kerk aanvaarden.
Van binnen ook werkt zij schrikwekkend op het gemoed. Het is een verwarring
van kleine kappellen, door smalle duistere doorgangen aan elkaar verbonden. Men
moet zich haast bukken onder de laag-neerhangende steenen bogen en dan staat men
telkens als op den bodem van een diepen kuil, waarvan de opgaande wanden verguld
zijn en met groote beelden beschilderd! Van de verbazend-hooge koepelgewelven
staren heiligen naar beneden, schitterend in het licht der koepelramen.
Het was tegen avond toen ik er uitkwam langs de van hoog neerdalende trappen.
De Roode Plaats lag verlaten tus-
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schen de muren van het Kremlin en den reusachtigen bouw van den Bazar, met in
de diepte het rood-baksteenen Stadhuis.
De klokken over Moskou begonnen te luiden voor Zondag, met dat eigenaardig
voortdreunend gegons van zware gongslagen. Een enkele koets die opdook uit de
Warwacka, een zeldzame wandelaar, een snuffelende hond schenen door die wijde
ruimte als het ware onhoorbaar voort te schuiven onder het aloverheerschend
klokgebrom. In den uitersten Oost-hoek van het plein, tegen een der Kremlinpoorten
aan, zag ik wat menschen samendrummen voor een kapel onder goud-bestard,
donkerblauw koepeldak. Zij knielden een oogenblik op den drempel van het lichtend
portaal, om daarna onder het gewelf der Kremlin-poort te verdwijnen. Ik trad de
kapel binnen. In den gloed van vele kleine wassen kaarsen stond op een van goud
schitterend altaar een kleine Byzantijnsche ikone met geschilderd Maria-figuur. Uit
een duisteren hoek kwam er een man op mij toe, die mijn aandacht gezien had en
mij in 't Fransch toevertrouwde dat het de beroemde Iberische madonna was, de
trouwe op wonderbare wijze ontstane kopie der Lieve Vrouw van den Athosberg,
waarvan de legende zegt dat zij door St Lucas zelf geschilderd werd. In uitersten
nood en tegen groot geld wordt het mirakuleuze beeld door een pope in een karos
met zes paarden bespannen naar zieken gedragen, en de gids of bewaker verzekerde
mij dat zij vaak genezing bracht waar alle hoop werd opgegeven.
Buiten duurde het gonzen van de klokken steeds voort. De avond had een wijding
gekregen zoo zeldzaam. Ik waande mij in Indië en ik was toch midden in het
Christendom.
(Wordt vervolgd.)
Jozef Muls.
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Tot overwegen voor Hereruiters
NIETS, wanneer men het bedenkt, kan daartoe verlokken, in een wedren de eerste
te willen zijn.
De roem, als de beste ruiter van een land te worden erkend, verheugt bij het
losbreken van het orkest te sterk, dan dat de volgende morgen berouw te verhinderen
zij.
De nijd van de tegenstrevers, van listige, tamelik invloedrijke lieden moet ons pijn
doen in de enge zoom, die wij nu doorrijden naar gene vlakte, die snel voor ons leeg
was op enkele, om-één-ronde-geslagene ruiters na, die klein tegen de rand van de
horizon aanreden.
Vele onzer vrienden haasten zich de winst op te strijken en slechts over de
schouders weg schreeuwen zij van de afgelegen lokketten ons hun hoerra toe; de
beste vrienden echter hebben niet op ons paard gezet, daar zij vreesden, kwam het
tot verlies, moesten zij ons boos zijn, nu echter, daar ons paard het eerste was en zij
niets hebben gewonnen, keren zij zich om wanneer wij voorbijkomen en overstaren
zij liever de tribunen.
De konkurrenten achter ons, vast in de zadel, beproeven het ongeluk te overzien,
dat hen getroffen heeft, en het onrecht dat hen werd toegevoegd; zij nemen een fris
uiterlik aan, net of nu moest een nieuw rennen beginnen en wel een ernstig na dit
kinderspel.
Vele dames schijnt de overwinnaar belachelik, omdat hij zich opblaast en toch
niet weet, wat te beginnen met het eeuwige handedrukken, salueren, zich-plooien en
in-de-verte-groeten, terwijl de overwonnenen de mond gesloten houden en de halzen
van hunne meest hinnikende paarden kloppen.
Ten slotte begint het nog uit de betrokken geworden hemel te regenen.

Wens Indiaan te worden.
Wanneer men toch Indiaan was, dadelik bereid, en op het rennende paard, schuin in
de lucht, steeds weer kort opsidderde over de sidderende bodem, tot men de sporen
liet, want er waren geen sporen, tot men de teugels liet, want er waren geen teugels,
en nauweliks het land voor zich als glad-gemaaide heide zag, reeds zonder paardehals
en zonder paardekop.
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De voorbijlopenden.
Wanneer men in de nacht door een smalle straat wandelen gaat, en een man, van
verre reeds zichtbaar - want voor ons stijgt de steeg en het is volle maan - ons
tegemoet loopt, zo zullen wij hem niet vatten, zelfs wanneer hij zwak en haveloos
is, zelfs wanneer iemand achter hem loopt en schreeuwt, maar wel zullen wij hem
verder laten lopen.
Want het is nacht, en wij kunnen niets daartoe, dat de steeg in volle maan voor
ons opklimt, en bovendien, misschien hebben deze twee de drijfjacht voor hun
amusement op touw gezet, misschien vervolgen beide een derde, misschien wordt
de eerste onschuldig vervolgd, misschien wil de tweede doden, en wij zouden aan
de moord medeplichtig worden, misschien weten die twee niets van elkaar, en loopt
zo maar ieder op zijn eigen verantwoordelikheid in zijn bed, misschien zijn het
slaapwandelaars, misschien heeft de eerste wapens.
En eindelik, mogen wij niet moede zijn, hebben wij niet zoveel wijn gedronken?
Wij zijn tevreden, dat wij ook de tweede niet meer zien.

Verstrooid naar-buiten-zien.
Wat zullen wij in deze lentedagen doen, die tans snel komen? Heden morgen was
de hemel grijs, doch wanner men nu naar het venster gaat, zo is men verrast en legt
de wang aan de klink van het venster.
Beneden ziet men het licht van de weliswaar reeds zinkende zon op het gelaat van
een kinderlik meisje, dat zo gaat en om haar kijkt, en tegelijk ziet men de schaduw
van de man daarop, die achter de schaduw sneller komt.
Dan is de man reeds voorbijgegaan en het gelaat van het kind is gans helder.

De plotselinge wandeltocht.
Wanneer men 's avonds voor goed besloten te hebben schijnt, te huis te blijven, de
huisjas aangetrokken heeft, na het avondeten bij de belichte tafel zit en tot gene werk
of gene spel besloten heeft, na hetwelk men als naar gewoonte slapen gaat, wanneer
buiten een onvriendelik weer is, hetwelk het thuisblijven van-zelf-sprekend maakt,
wanneer men nu bij de tafel reeds zolang stilgezeten heeft, dat het heengaan algemene
verbazing zou moeten wekken, wanneer nu ook reeds de trapkooi donker en de
huisdeur op grendel is, en wanneer men nu spijts dit alles in een plotseling onbehagen
opstaat, de jas verwisselt, dadelik in stadskledij verschijnt, te moeten heengaan
verklaart,
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en het na kort afscheid ook doet, wanneer men zich op straat herkent, met ledematen,
die deze onverwachte vrijheid, welke men ze heeft verschaft, met biezondere
bewegelikheid beantwoorden, wanneer men door dit éne besluit alle
besluitbekwaamheid in zich verzameld voelt, wanneer men met grotere dan de
gewoonlike betekenis herkent, dat men feitelik meer kracht dan behoefte heeft, de
snelste verandering te bewerken en te verdragen, en wanneer men zo langs de lange
straten loopt, - dan is men voor deze avend geheel uit zijn familie getreden, die in
het wezenloze wegzinkt, terwijl men zelve, gans vast, zwart van omlijndheid,
achteraan de dijen slaande, zich tot zijn ware gestalte opheft.
Versterkt wordt alles nog, wanneer men op dit late uur een vriend opzoekt, om na
te gaan, hoe hij het stelt.
Franz Kafka.
(Vertaling P. v. O.)
Franz Kafka overleed, veertig jaar oud, deze zomer te Praag. Ziekte, waarvan het
dwingende einde hem bekend was, droeg hij met geduldige lach, die zich in zijn
werk weerspiegelt. Zijn testament bepaalt dat alles wat in manuscript bestaat, moet
verbrand; hetgeen reeds uitgegeven, mocht niet worden herdrukt. Max Brod, zijn
testamentvoltrekker, zal zich aan deze bepaling niet onderwerpen, doch het gehele
oeuvre van zijn vriend publiceren.
Toen Kafka in 1912 verzocht werd werk te publiceren, kon hij er eindelik, en
kiezend onder een menigte manuscripten, slechts toe besluiten deze poëmata in proza
te publiceren die onder de naam ‘Betrachtung’ in 800 exemplaren bij Rowohlt het
licht zagen, en onder dewelke wij deze, die hier vertaald, hebben gekozen.
Uit het hier vertaalde moge zijn superieure geestelike houding blijken.
De Vertaler.
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Zeer kleine speeldoos
AMARILLIS
hier is
in een zeepbel
Iris
hang de bel
aan een ring
en de ring
aan je neus
Amarillis
Schudt je 't hoofd
speelt het licht
in de bel
met Iris
Schudt je fel
breekt de bel
Amarillis
Waar is
Iris
Iris is hier geweest
Amarillis
aan een ring
en de ring
aan jouw neus
Wijsneus
Amarillis
Paul van Ostayen.
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Het ‘klassicisme’ in Vlaanderen, tusschen de jaren 1720 en 1740, of
Guilelmus Ignatius Kerrickx.
MEN zou verwachten, dat de zoon, de bloem, die de vader plantte, en die zoo
bekoorlijk en grillig gedijde, nu tot hoogste ontluiking zou opbloeien, dat de nieuwe
stijl, wiens elementen de vader in Vlaanderen invoerde, de ‘roccocostijl’, nu tot de
uiterste konsekwenties gedreven zou worden.
Maar dit gebeurde niet, en is het niet de eeuwig-ontgoochelende dwaling, die ons
van elke nieuwe generatie de volmaking van het oeuvre der vorige laat verhopen?
Want men vergeet dat niettegenstaande de veranderingen van het milieu en de nieuwe
vereischten van den steeds voortschrijdenden tijd, waarmee men enkel rekening
houdt, de zoon niet alleen de zoon van zijn vader is. Dat zijn geest, zijn hart en zijn
ziel, ook soms worden gevormd door verre ancestrale invloeden, opgeduikt uit het
nevelig verleden, dat hij ook is, en vooral, de zoon van zijn moeder! Zijn de
erfelijkheidswetten voor haar misschien van minder belang dan voor den vader?
Voor de natuur bestaat de sociale en politieke minderwaardigheid der vrouw niet!
Haar wordt dezelfde plichten, maar ook dezelfde rechten opgedragen als aan den
man! Voor haar als voor hem, heeft elke moreele en sentimenteele of intellectueele
waarde, elke feil, maar ook elke deugd, elke verzuchting, elke droom, elk ideaal,
vooral diegene die groeiden uit ontzegging, en teruggedrongen werden tot in het
diepst van het geheimnisvolle subconscient, ook medezeggingschap in de vorming
van de ziel van het kind. Zij kunnen terug in hem ontwaken en kiemen, met een des
te intenser kracht, naar gelang al deze destijds krachtiger onderdrukt werden. Aldus
kan de onuitgesproken droom van een vrouw, éens in haar zoon herleven. Maar
ziedaar eene afwijking naar het allerpuurste ‘Freudisme’ om een patente contradictie
tusschen een vader en een zoon trachten te verklaren, en wij weten feitelijk absoluut
niet, of Barbara Ogier, de gevierde dichteresse der Violieren, in tegenstelling met
haar man, Guilelmus Kerrickx, gelijk haar zoon naar het klassicisme helde! Wat dan
ook, niets van datgene, wat van den ouden Kerrickx den onbetwistbaren meester,
naar den vorm en naar den geest van het ‘pré-roccoco’ in Vlaanderen

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

t.o. 180

Ontwerp voor stoffeering van een kerk. - Waarschijnlijk voor de abdij van Tongerloo, door G.I.
Kerrickx. (Verzameling D.K.J.)
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maakt, vindt zijn weerklank bij den zoon; noch de luchtige gratie, noch de licht
gevleugelde fantazie, noch de grillige verbeelding.
Alles bleek nochtans tot de ontluiking van de vaderlijke premissen te willen helpen,
de neigingen en betrachtingen van den tijd, zoowel als die van het ras! Want het is
onbetwistbaar, dat niettegenstaande zijn oorspronkelijkheid en zijn bizarrerie, de
oude Kerrickx, noch een revolutionnair, noch een miskende, noch een alleenstaande
was. Daarvan getuigen daadzakelijk de officieele opdrachten, waarmee de
wijs-conservatieve St-Lucasgilde hem begunstigde, de eervolle onderscheidingen
waarmede ze hem overlaadde en het tot 23 groeiend aantal zijner leerlingen. Zijn
stijl viel voorwaar volop in den smaak van den tijd, en paste uitstekend bij de
geraffineerde en elegante regeering van Maximiliaan-Emmanuel van Beyeren!
Twintig jaar vóór den stijl ‘Louis XV’ in Frankrijk, scheen het uur ingeluid voor
de komst van het Roccoco, dezen fantastischen en licht-beweeglijken zoon van de
Barok, in de Zuidelijke Nederlanden! Alles streefde trouwens in Vlaanderen, naar
zijn vroegtijdige verschijning! De triomf van het picturale element op het tectonische,
de dissociatie der massa door de athmospheer, wat een der essentieele kenteekens
van het Roccoco is, was in dit land van schilders gemakkelijk te verwezenlijken.
Zegt Elie Faure niet ergens, van Artus Quellien de Oude: ‘C'est en peintre que le
flamand sculpte l'espace noire et fond ses sculptures’. En zou hetzelfde niet gelden
voor de navolgers van Artus?
Is de ziel van het Roccoco het ornament niet? En juist in dit land, verschijnt er als
in onafgebroken stoet, een schaar van geduchte ornemanisten, die gedurende drie
eeuwen Europa met hun roem overschalden? Lanceloot Blondeel, Pieter Coecke,
van Aalst, Floris de Vriendt, de Nole's, Van Mildert's, de Verbruggen's en vooral de
zeven Quellin's?
Doet dit of dat ornament van Quellien de Oude, niet de sierlijke en geurige kunst
der ‘salons’ en ‘boudoirs’ voorvoelen?
Hij kondigde het ‘Roccoco’ aan zooals Rubens de kunst van Watteau.
Guilelmus Kerrickx de Oude neemt van de Quelliens het motto over en preludeert
het voorspel. Nochtans het is niet onder zijn leerlingen dat wij den uitverkoren van
den tijd en van het ras ontmoeten, die het nieuwe thema zal ontwikkelen en tot zijn
uiterste konsekwenties doorvoeren!
Ofschoon de meeste leerlingen van Guilelmus, zooals de Meyer, Struyf, Van Ursel,
zich naar zijn genre en zijn manier voegen, scheppen zij niets nieuws. Het is een
bescheiden leerling van de St. Lucasgilde, werkzaam bij Michiel Vervoort,
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onder het dekenschap van Kerrickx de Oude, die de fakkel van dezen meester zal
opnemen en haar licht verder dragen, die tot de Fransche ornamentale kunst zal staan,
zooals Watteau tot de Fransche schilderkunst. Zijn naam is Verberckt, en 't is
Versailles dat trotsch zal gaan op de bloemen van zijn genie!
In de schaduw van de weelderige, sappige, levenslustige kunst der Antwerpsche
school der zeventiende eeuw, leefde een strneger, gematigder, nuchterder, koeler,
kortom minder nationale kunst, die wij, bij gebrek aan een juister benaming, klassiek
zullen noemen. Zij uit zich vooral, in het midden van de eeuw, dan voluit, dan
ternauwernood. Dit dualisme in de autochtone scheppingskracht, is zelfs voelbaar
bij den meest Vlaamsch- Rubeniaanschen aller beeldhouwers, ornemanisten en
kleinarchitecten, bij A. Quellien de Oude. Het uit zich duidelijk in zijn portiek van
Schleswig, zoo opvallend klassiek, in zijn orgels van de Nieuwe Kerk te Amsterdam!
Het koorgestoelte van Wouw, door Artus Quellien de Jongere en Willemsens
veropenbaren hetzelfde streven; dit geldt ook voor het koorgestoelte van Jan-Claudius
de Cock (1713), in Turnhout. Ten slotte, is het oeuvre van Guilelmus-Ignatius
Kerrickx, in zijn ganschen omvang daar, om te getuigen, dat te midden der oplaaiïng
en der bekoorlijkheden van het Roccoco, het klassieke rigorisme, ook
medezeggingschap had (1730-1740). De 27 teekeningen, van de hand van G.I.
Kerrickx, die wij gelukkig waren in de verzameling ‘D.K.’ te ontdekken, veropenbaren
vrijuit de inzichten van den meester!
Men denke niet dat hij vreemde vormen ontleent om er zijn klassicisme mee te
bekleeden, integendeel, hij volgt het gekende, autochtone schema van de barok. Hij
beperkt er zich bij, deze vormen te vereenvoudigen, de overvloedige ornamentatie
bijna af te schaffen, de lijn en de bouw duidelijker te laten uitschijnen, de omtrekken
scherper af te teekenen, de gebogen lijnen door rechte te vervangen, de gedissocieerde
massa's meer saam te dringen en de onderbroken geslotenheid voor het geheel te
herstellen.
In een ontwerp voor de versiering eener kerk, zeer waarschijnlijk die der abdij van
Tongerloo, dat we kort geleden ontdekten, en dat volgens de archieven van de kerk,
door Spilmeyer in 1884 uitgegeven (Vlaamsche Kunst), in 1730 aan den kunstenaar
zou betaald geweest zijn(1), brengt in dit opzicht heel
(1) Lees F.W. van Spilbeeck. De voormalige abdijkerk van Tongerloo. (De Vlaamsche Kunst,
1883-84.)
Rekening der abdij van Tongerloo, 1730:
Tot de biechtstoelen en boiserie in de kerk.
Acht beelden levensgroote van wageschot à 56 gulden ieder.
Item acht termen à 45 gl. Ieder.
24 medalien met bycieraet à 18 gl. Ieder.
Item 6 medalien met meerder cieraat à 22 gl. Ieder.
24 consollen à 5 gl. ieder stuck.
14 groote consollen à 8 gl. Ieder.
16 crollen achter de beelden en termen à 11 gl. ieder.
Voor de cieraeten boven de glazen deuren.
24 drachten onder de bancken à f. 2,10 ieder stuck.
Voor de Wapens van d'Abdy en het convent waerby aen ieder twee engelen.
Acht consollen van wageschot dienende tot bancken in de kerk waervoor comt.
Het geheel bekleedsel van de kerk boven de biechtstoelen met schrynwerck, twee groote
beelden, ses engelen, negen engelshoofden, wolcken, straelen en andere cieraten waervoor
met het stellen ter plaetse.
Voor twee engelen van lindenhout en het stellen ter plaetse comt.
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wat belangrijke détails aan den dag, des te belangrijker daar de Abdij gedeeltelijk
verwoest werd gedurende de Revolutie, en dat het werk van Kerrickx alsdan vernietigd
is, of op zijn minst in alle richtingen verspreid!
Het schema der stoffeeringen van de kerk is niets nieuws, zooals trouwens - het
zij hier nogmaals herhaald - niets in hetgeen Kerrickx voortbrengt.
Het type van de beschotten der zijbeuken, met gestoelten en biechtstoelen,
geflankeerd van beelden, is meer dan een eeuw in zwang in onze Vlaamsche kerken.
Maar Ignatius beperkt er zich niet bij slechts het onderste gedeelte der wanden te
stoffeeren, maar ook tot boven toe. De Gothische structuur, de spitsbogen, het
verticalisme, moeten verdwijnen. Enorme beschilderde oppervlakten: een repliek
van da Vinci's ‘Laatste Avondmaal’, de ‘Aanbidding van het Lam’ en het ‘Paaschfeest
in Egypten’, door Kerrickx zelf, zullen de muren wegstoppen, doeken bedekken de
vensters. Daartusschen wordt een hemel verbeeld, waar wattige wolkjes drijven,
engelen spartelen, een gouden beglooring overstroomt het geheel! En zoo herschept
hij de oude kerk, met een nieuw maar bedriegelijk decor, die haar vormen vermomt.
Dit beroep op de schilderkunst als middel ter versiering, van de schilderkunst deze
uiterste negatie der structuur, stelt voor den klassieken Kerrickx een merkwaardig
compromis daar. Was hij zelf wel bewust van deze tegenstrijdigheid? Door zijne
drie-dubbele ontwikkeling als schilder, beeldhouwer en architect, is Kerrickx
wezenlijk de man van zijn tijd, waar die drie kunsten tot elkaar neigen door hunne
‘picturale’ strekkingen. Door zijn klassicisme is bij hem vreemd wat de vele
contradicties in hem verklaren. Komen wij terug tot het detail van de beschotten,
dan stelt men vast dat de paneelen onversierd blijven.

Voor de groote gordyn om de venster te decken in de kerck met twee engelen en stellen ter
plaetse.
Voor twee groote cieraten boven de vensters.
Voor alle d'andere cieraten tot de boiserie tusschen de vensters met stellen ter plaetse.
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Aan de pilasters die ze scheiden, vertoonen de schroefzuilen, in voege gedurende
heel de 17de eeuw, en later nog, niet meer hun ranken, met guirlanden ombloemd?
Waartoe zouden ze trouwens dienen? De zware en indrukwekkende architraaf, zoo
graag door Quellinus en Van Campen aangebracht, en die de sappige fries in zacht
schemerlicht baadde, is verdwenen. Een eenvoudige lijst vervangt ze. Verdwenen
ook de als-van-sap-gezwollen, bollige vormen, deze bewogen profiels, die eene zoo
hooge plastische waarde geven aan de werken van onze Vlaamsche
schrijnwerkers-architecten der 17de eeuw! Nu zijn zij verwelkt en verdwenen. De
zoo gulle en rijk-verscheiden ornamentatie is vervangen door enkele elementen:
palmetten, draperieën, en vooral de ronde medaillon, waarin de buste van een of
andere heilige voorkomt.
Van sculpturaal standpunt vertoont het werk van Ignatius weer het zonderlinge
compromis tusschen de vereischten van den tijd en zijn persoonlijke esthetische
strekkingen.
In de beeldenkunst was, op het einde van de 17de eeuw en in het begin van de 18de
eeuw, de invloed van ridder Bernini in Vlaanderen sterker dan die van de Quellien's,
en 't is eigenaardig om op te merken hoe bij de gebeeldhouwde helden van Guilelmus
Kerrickx, de passioneele gebaren die al de verscheidenheden der zielsbewegingen
weergeven, in een ‘berninesken’ vorm zijn gegoten, maar hier zijn ze verstijfd, als
versteend, zonder den breeden zwier die de minst klassieke beeldhouwer aan zijne
personnages wist te geven!
Ziehier dus gereconstitueerd de binnenversiering der Norbertijnsche Abdij, zooals
ze er uitzag op den vooravond van de Fransche Revolutie, die deze kunstschatten
naar de vier windstreken zou verstrooien. Daarbij beperkte zich de bedrijvigheid van
den kunstenaar niet. Aan de Norbertijnen van Tongerloo levert hij nog het portaal
en het orgel van hun kerk, een tuin, enz. Hij bouwde ook het prelaatsgebouw. Van
het meerendeel dezer werken hebben wij de oorspronkelijke ontwerpen gevonden,
ook nog andere. Wij stellen ons voor deze merkwaardige dokumenten verder te
bestudeeren en te commenteeren.
Maar uit deze vlugge en schetsmatige analyse, ontstaat nochtans een duidelijk
beeld van de kunstpersoonlijkheid van Guilelmus-Ignatius Kerrickx, 't zij als architect,
't zij als beeldhouwer of ornemanist! Steeds ontleent hij de gekende themas, terwijl
hij ze beperkt, ze vereenvoudigt en kortwiekt, meer rust brengt, de silhouette verlicht,
de helle fanfaren van de barok tempert en daartegenover zijn klassieke reserve stelt.
Wel doet hij dit met takt en distinctie, zooniet met veel originaliteit. Zooals men
dit wellicht gelooven zou ten opzichte van het oogenblik zijner verschijning, heeft
zijn stijl nochtans niets van den Régence-stijl. Deze zóó in-Fransche-Régense-stijl
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is ten slotte niets meer dan gehumaniseerde Louis XIV! De kunst van Kerrickx schiet
integendeel wortel in den nationalen teelgrond. Hij reikt nog de hand aan de
Vlaamsch-Quelliniaansche traditie, over heen den geestigen en pittigen meester van
het pré-Roccoco, over heen Guilelmus Kerrickx de Oude, die hem totaal vreemd
schijnt geweest te zijn.
Later zullen wij kunnen vaststellen dat hetzelfde geldt voor Ignatius, als
kunstschilder!
Dr. J. Gabriels.

Droogland
Zo denkt de dromedaris
als het fata morgana maar waar is
driemaal hip hip
voor het woestijnschip
toegankelijk zijn de horizonnen en zo eindeloos open
mijmert de dromedaris
maar het oog van de naald werd nog niet doorkropen
wat naar is.
Victor J. Brunclair.
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Kronieken
Vlaamse dichtkunst.
A.W. Grauls: Het roode Raam. Antwerpen, Ruquoy, Delagarde & Van
Uffelen, 1925.
DOOR verscheidene bundels dichter, bloemlezer door zijn ‘Jonge Vlaanderen’ en
door zijn ‘Oostersche Lyriek’ vertaler, aldus is de heer A.W. Grauls binnen het gebied
der vlaamse lyriek op veelzijdige wijze werkzaam geweest. Daarbij is te voegen niet
alleen de verscheidenheid van de bundels onderling, - immers een gewone evolutie
verklaarde dit, - maar veeleer op de verscheidenheid van de gedachten binnen éen
bundel, zoals ook nu weer in dit laatste werk ‘Het roode raam’ het geval is. Ik meen
dat deze veelzijdigheid niet in geringe mate uitkomst geeft over de innerlike A.W.
Grauls. Maar onmiddellik voeg ik er aan toe dat de logiciteit van deze redenering
wel zeer persoonlik zal zijn.
Azië, Oost-Azië: hoe meer ge er mee vertrouwd geraakt, des te meer het u
bevreemt. Iemand die drie jaar zich met chinese literatuur bezig hield, zal niet zo
gemakkelik er toe besluiten chinese lyriek te vertalen als de heer Grauls dit deed, na
zijn kennismaking met de om te huilen slechte vertalingen van Klabund en de geheel
geëuropaïseerde van Bethge. Ik weet wel: elk up-to-date cocotte spreekt courant over
nephriet en jade, over netzuke, lak en zwaardsieraden en zelfs de meer provinciale
demi-monde heeft dan toch nog een gipsen Boedhatje, uit dezelfde fabriek als de
vroeger-geapprecieerde Dante-buste, op haar mechels empire-kommodeke. Maar
iemand die Li-tai-pe wil vertalen, dichter en kenner in éen persoon, is niet een
up-to-date cocotte. Of is een dichter dit wel en zijn werk de neerslag van de laatste
veroveringen van halfgare kunsthandelaars, genre parfumeriezaak? - Van zulk vertaler
mocht men ten minste verwachten dat hij, wanneer hij reeds het euvel niet uit het
oorspronkelike te vertalen aanneemt, de bronnen van de door hem gebruikte
vertalingen op hun geloofwaardigheid zou kontrolleren. Mocht deze dichter-vertaler
dan een zeer getrouwe, doch niet lyriese vertaling als basis tot lyriese omwerking
nemen dan ware dit, bij de afstand, te aanvaarden. Maar vertalen uit een vertaling
die zelve slechts een bewerking van een andere vertaling is, zulke handelwijze biedt
veel overeenkomst met de liefde tot de aziatiese kunst van het provinciedametje met
het gipsen Boedhatje uit Milaan. Ik weet dat men
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hierop het altruïstiese antwoord ‘alles voor Vlaanderen’ klaar heeft, d.w.z. de auteur
verklaart: ‘in Vlaanderen was er nog geen vertaling van deze gedichten; om in deze
leemte te voorzien heb ik ze vertaald naar een poëtiese bewerking van, laat ons het
beste hopen, een vertaling uit het oorspronkelike’. Keert men deze altruïsties-getoonde
verdediging om, dan luidt ze, minder altruïsties, als volgt: ‘Vlaanderen is een negerij
en de kaffers die er wonen hebben geen ju besef van aziatiese lyriek. Met de vertaling
van Klabund in de hand kom ik door het ganse land’. - Onze literatuur blijft
provinciaals, zolang men zich als excuse op hetgeen ons ontbreekt beroept.
Mits een beetje flair, maakt men het zich in de provincie gemakkeliker dan in de
grootstad. De provincieschoenmaker hoeft slechts te weten waar ongeveer het station
ligt opdat hij, af en toe naar de grootstad reizend, de meest elegante schoenen make,
geïnspireerd op de modellen der grootstad. Niets is zo gemakkelik; zelfs een niet te
dom dichter kan zich deze methode tot eigen maken. Hier raken zich lyriek en
industrie.
Het-zich-gemakkelik-maken is kenmerk der provincie. En vaak onderbewust, het
wezen der provincie, vanaf de schoenen tot het bijna modernste gedicht.
Niet alleen in zijn vertaling tref ik bij Grauls dit het-zich-gemakkelik-maken, maar
ook in zijn ander werk, in het lyriese en in het anthologiese. En deze eigenschap treef
ik dan ook in zijn anthologies werk naar haar uiterlike verschijning, in zijn lyriek
naar haar innerlike.
De heer Grauls is de uitgever van een bloemlezing, ‘het jonge Vlaanderen’. Goed
zo. Nu primo, de bloemlezing heet ‘het jonge Vlaanderen’, alvast met het aksent op
jong; immers dat het om Vlaanderen gaat blijkt duidelik en het lidwoord ‘het’ zal
ook hier wel niet drager van het aksent zijn. Dus: jong. Nu is ‘jong’ stellig een
merkwaardig eigenschapwoord. Het valt steeds moeilik te bewijzen dat iemand zich
bij het gebruik daarvan vergist. Alleen zouden wij mogen verwachten dat een
bloemlezer die, onder dit gemeenschappelike een aantal dichters groepeert, bijaldien
hij wenst dat wij hem niet willekeur toeschrijven, zijn zienswijze zou exponeren. Dit
voor het afsteken der bedoelde periode van het verleden. Voor het kwalitatieve bij
de keus, kan hetzelfde gelden, tenzij de kiezer ons én het koren én het kaf zou willen
bieden, om maar zeker te zijn dat geen koren verloren gaat, waarbij hij ons dan echter
verplicht het kaf mee in koop te nemen. Deze laatste alternatieve, de gemakkelikste,
koos de heer Grauls, bloemlezer. Op dit punt dus, een gemakkelik aanvaarden van
een gemakkelike onpersoonlike houding. Zo komen wij aan nommer twee, een
konsekwente voortzetting van deze behagelikheid. (‘Hollands Binnenhuisje, vooral
‘boekenrek laat ik liefst met vrede’). Men zou kunnen veronderstellen dat de
bloemlezer nu ten minste een beetje orde in die bommelgeschiedenis van de
duizend-en-éen dichters zou gaan brengen: een indeling naar strekking en een
vertegenwoordiging niet naar demokratiese gelijkheid, maar wel volgens lyriese
hierarchie, zelfs
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al blijft het bepalen daarvan noodzakelik persoonlik. ‘God beware, meent de heer
Grauls, ik hou van mijn lieve rust en ik wil niet dat Roelants of Moens of gij, van
Ostayen, de grootste ruziemaker die ik ooit heb ontmoet, de geringste reden tot
ontevredenheid zoudt kunnen hebben, daarom hou ik mij bij het princiep “Alle
dichters zijn gelijk in rechte en in feite” en daarom wens ik elk van u met drie
gedichten wel geteld op te nemen’, En tournant la rue, je tourne la difficulté et je
salue les passants. Nu echter gaat de bloemlezer dan toch eindelik verschijnen, meent
wellicht de lezer. Nadat hij heeft vooropgesteld dat hij van elk dichter drie gedichten
wil, gaat de heer Grauls dit biezonder moeilik vraagstuk oplossen van elk dichter
juist de drie beste gedichten te kiezen. Helemaal niet, de dichters zelf kiezen hun
gedichten. Ten einde raad zet u aan met de laatste uitkomst: het werk van Grauls zal
vooreerst bibliografies gemeend zijn, opgave niet enkel van de weinige dichtbundels
dier dichters, maar ook van hunne medewerking aan tijdschriften, vermelden van
het theoretiese standpunt, in welke opstellen en in welk tijdschrift deze te vinden
zijn, daarnaast een histories overzicht. Eilaas! hiermee heeft de lezer zijn laatste kans
verkeken; bibliografiese nota's vindt hij nauweliks een paar; anderzijds is het
waarderende, maar niet historiese voorwoord van de heer Muls. Natuurlik nu wordt
u boos en u vraagt: ‘Wat is in dat boek dan om de duivel nog toe wel het werk van
de heer Grauls geweest? Dit schijnt zich wel bij een eenvoudige drukformaliteit te
houden’. Neen, geachte lezer, nu loopt u weer een heel klein eindje te ver. De heer
Grauls schreef een inleidend woord, een tiental regels groot. Hij zegt dat hij een
bloemlezing heeft willen geven van het werk der jonge Vlaamse dichters na 1914.
(Waarbij hij dan elementair zijn gemis aan literair-historiese kennis bewijst; immers
Karel van den Oever en Aug. van Cauwelaert zijn geen jongeren van na 1914).
Daarna zegt de heer Grauls als inleider: ‘Verschillende medewerkers en evenveel
(kurs. v. O.) stromingen zijn hier bijeengebracht’. Evenveel, ziet u, dat is kort en
bondig; juist zal het misschien, - laat ons het hopen, vermits het zo gemakkelik uit
de pen vloeit, - ook wel zijn. Elk vlaams dichter krijgt dus zijn eigen stroming; zoiets
zal de vlaamse neiging tot kommando-voeren plezier doen. Toch blijf ik stijfhoofdig
de juistheid van dit ‘evenveel’ betwijfelen en zelfs geloof ik niet dat de heer Grauls
het zo heeft bedoeld. Maar stellig, BIJNA zoals hij het meende, heeft hij het gezegd.
Verder zegt dan de heer Grauls: ‘de lezer besluite zelf (s.v.p. lezer, aan u de eer) wat,
volgens zijne meening binnen of buiten de grenzen der Kunst (hoofdletter) ligt. Het
weze mij alleen toegelaten te verklaren dat m.i. strooming (richting) [dubbel gebruik
van de heer Grauls] bijzaak is, hoofdzaak echter Dichtkunst-Poëzie. (Hoofdletter
voor Dichtkunst; hoofdletter Poëzie)’. Ach wat, maar dat is toch erg jammer voor
die evenveel stromingen en de heer Grauls die, als dichter, onder de medewerkers
werd opgenomen, bijgevolg naar het princiep evenveel stromingen ook zijn eigen
stroming representeert, wordt hier door de bloemlezer Grauls effetjes op de vingers
getikt dat zijn stroming maar
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bijzaak is, waaruit de lezer allicht konkludeert dat de dichter Grauls best deze
bijzakelike stroming kon opgeven om met de hoofdzakelike bloemlezing in orde te
zijn, biezonder daar Vlaanderen toch reeds zoveel stromingen heeft als er medewerkers
zijn aan ‘het jonge Vlaanderen’. En de heer Grauls besluit: ‘hoe het ook zij’ (ah, hoe
het ook zij, - jawel reeds Kant zegde dat het beter was een probleem open te laten,
dan een niet langs alle zijden zekere oplossing te geven; - alleen de heer Grauls gaat
vlugger en permitteert zich na zes regels, het concessieve: ‘hoe het ook zij’) - ‘hoe
het ook zij de jonge bent van tijdens en na den oorlog is talrijker dan nooit te voren
in Vlaanderen’. U zult, beste lezer, met uw ondichterlijk lekeverstand deze zin niet
best begrijpen, vermoed ik. U zegt misschien: dat de bent van tijdens en na de oorlog
(1914-1918) talrijker is dan ooit te voren in Vlaanderen (de heer Grauls schrijft nooit
te voren; maar daarop op een letter min of meer komt het werkelik niet aan, maar
wel op de Dichtkunst-Poëzie die hoofdzaak is) is begrijpelik, vermits de auteur zelf
bepaalt dat het de bent van tijdens en na de oorlog is, waaruit volgt dat deze bent
bezwaarlik talrijker kon zijn ooit te voren, tenzij men zou veronderstellen dat diezelfde
bent van tijdens en na de oorlog, maar niet zo talrijk dan, zou zijn opgetreden in de
tijd van de Skalden, ten tijde van Marnix of in de periode van Ogier; een soort
zielsverhuizing binnen het gebied der lyriek dus. Hiermee sluit het inleidend woord
van de heer Grauls en meteen zijn prestatie als bloemlezer. Zijn oeuvre is daarmee
om een boek rijker geworden. Dit laatste, vermoed ik, is inderdaad ‘der Zweck der
Uebung’.
Ik schreef hoger dat men deze provinciale eigenschap, het-zichgemakkelik-maken,
in het anthologiese werk van de heer Grauls naar haar uiterlike verschijning vindt.
Ik meen dit te hebben aangetoond. In zijn lyries werk vindt men haar meer intiem
terug. In dit werk is na te gaan tot welke resultaten het gemakkelikheidstandpunt
voert, dat ‘richtingen bijzaak zijn, hoofdzaak echter is de Dichtkunst-Poëzie’; een
standpunt waarvan misschien wordt gewaand dat het ‘au-dessus de la mêlée’ is
gelegen, doch dat in werkelikheid, in de zone van gemakkelike afweer, beneden het
konflikt ligt.
De voorlaatste dichtbundel van Grauls verscheen in 1922. De gedichten die in de
laatste bundel, ‘Het roode raam’, voorkomen meen ik dus binnen de afstand 22-24
te mogen situeren. Deze gedichten zouden dus in hun geheel kunnen representeren:
1) ofwel het resultaat van een vrij homogene zielsituatie van de dichter binnen deze
afstand; 2) ofwel een trapsgewijze evolutie, d.i. een evolutie met hier én daar een
stilstand of zelfs hier en daar een teruggrijpen; 3) ofwel een lijnrechte evolutie,
doelwaarts. - Geen van de drie mogelikheden is op de bundel van Grauls van
toepassing. Van een homogene zielsituatie kan moeilik spraak zijn; slaat men het
boek open op de gedichten ‘Angelus’ en ‘de Lamp’, dan kan men daaruit afleiden
dat de dichter Grauls naar een expressionistiese uitdrukking grijpt, waarbij ik dan
toch onmiddellik op de hybris van deze techniek bij Grauls moet wijzen,
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waar zij enerzijds het woord-expressionisme van de germaanse dichters, anderzijds
hte beeld-expressionisme der oudere groep opvolgt. Hetgeen ik bewijs met een dubbel
voorbeeld uit hetzelfde gedicht’ ‘de Lamp’:
1) Woordexpressionisme:
‘Boschzon op handen en aangezicht.
Oranje. Licht. Lichtoranje. Oranjelicht licht.’

2) Beeldexpressionisme:
‘De hamer wordt een speeldoos in de handpalm van God.’

en verder:
‘Laat de droomentrein ----- binnen
in de veilige spoorhal
van je hunkerend hart.’

Twee modellen staan hier naast mekaar zonder innerlik-verwerken, d.w.z. zij staan
bloot als model, waaruit volgt dat het gedicht wegens zijn hybris in zijn elementen
uiteenvalt.
Slaat men verder het boek op het gedicht ‘Nocturne’ open dan treft het visioenaire
expressionisme à la Caligari, met het op elkaar hopen van bloot fantasmagoriese
fenomenen. Grijp ik terug naar het gedicht ‘Hoeve’, dan ben ik, min de vlotheid die
deze auteur kenmerkt, bij van Droogenbroeck, wat, van de uiterste linkerzijde tot
deze, een fraaie afstand mag heten.
‘De hond rukt blaffend aan zijn keten
In den stal zijn de koeien nog altijd aan 't eten.
De boer loopt over en weer uit de schuren, Ziet dingen en dieren dwars door de muren.
De noteboom hangt in de zonne te waaien.
De meid staat mekanisch boter te draaien.
Een kloek vindt 'n wormpje en roept op haar jongen
De kat is meteen van den zolder gesprongen.
Daar nadert de karre vol gras en kersouwen
Op 't erf schijnt het paard als uit marmer gehouwen.’

Hadden wij met ‘het Roode raam’ de eerste bundel van een zeer jong dichter voor
ons, dan zou, in geringe mate toch, deze hybris te verklaren zijn. Nochtans moest
deze jonge dichter geheel naar de
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Grauls'se methode procederen, dan zou zelfs zijn onervarenheid zijn wankelmoed
niet zeer excuseren. De twintigjarige dichter die gister een gedicht maakte dat als
twee droppels water op elkaar op een gedicht van Baudelaire gelijkt, vandaag een
ander dat alles van Rimbaud en morgen een derde dat alles van Apollinaire heeft,
deze dichter is totaal excuseerbaar, niet alleen omdat hij zijn modellen met goede
smaak heeft gekozen, maar vooral omdat de optelling van deze dichters mogelik is
en omdat deze optelling wellicht zeer juist de vooralsnog uitsluitend retrospectieve
uitdrukking ener nieuwe zielsituatie is; van daaruit dat wij in de toekomst een
persoonlikere uitdrukking daarvan mogen verwachten. Maar Coppée en Rimbaud
addeert men niet. Met recht zullen zulke gymnasiasten die, zonder het te weten, dan
eens Boutens dan weer Ameide nadichten, van uit de hoogte neerzien op hun
kameraden dichtende van af de Genestet tot Bonset. Grauls is een dichter midden de
dertig en nochtans maakt hij, als de onzelfstandigste gymnasiasten, gedichten van
af Genestet tot Bonset à peu près. Een op deze wijze gevariëerde lyriese
ontroerbaarheid kan ik enkel door een zeer gemakkelike ‘Nachempfinderei’ verklaren.
Daarbij moet echter worden gevoegd dat hij van modernistiese gedichten weinig
meer dan een paar uiterlikheden heeft onthouden en dat hij dit weinige in een verband
gebruikt dat als pastiche aandoet. Als voorbeeld daarvan: ‘de sneltrein Tokio-Parijs
rijdt op dit uur de wereld rond’ (Fantasia). Zulke verhouding is trouwens m.i. niet
denkbaar: er is geen zielsituatie mogelik in dewelke zich vandaag de dingen à la
Droogenbroeck weerspiegelen, een andermaal expressionisties; - tenzij dit
expressionisme er een à la Droognbroeck zou zijn, wat dan ook het geval is.
Welke is nu feitelik de zielsituatie Grauls? Hoe ze is weet ik natuurlik niet, maar
ik stel ze me zo voor dat Grauls als lyrieker in de grond verwant is met de lyrici van
vóór de nederlandse renaissance met Gezelle en Kloos als inluiders. In gedichten als
‘Hoeve’ is Grauls waarschijnlik het dichtst bij zich-zelf, wat ik daardoor meen
bewezen dat zijn expressionistiese gedichten ten slotte ook dezelfde klein-burgerlike
allure hebben die de lyriek van Tollens tot van Droogenbroeck kenmerkt, alleen met
dit verschil dat deze expressionistiese gedichten met een paar gepasticheerde requisiten
opereren. Dat deze klein-burgerlike lyriek hem het meest nabij is meen ik ook uit
het zeem-zoete zijner kadans en de afwezigheid van ritmiese bewogenheid te mogen
afleiden. Doch dan moet toch nog op deze vraag worden geantwoord: ‘hoe komt
deze dichter er toe zulke verscheidene gedichten - ten minste in zijn geest moeten
zij toch wel verscheiden zijn - in éen bundel te verenigen? Hier valt mij zijn mening
over de richtingen in de poëzie te binnen en wel zo dat ik vermoed: Grauls heeft
waarschijnlik een staalboek van zijn kunnen willen samenstellen; een provinciale
sluwheid als volgt gemotiveerd: ‘Geachte lezer, hier in “het roode Raam” zijn
gedichten samengebracht naar eenieders gading. Die van de gemakkelike lyriek naar
monster Jan Ferguut houden, lezen mijn
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gedichten in deze manier. Expressionisten vinden er naar woord en beeld het hunne.
Over God sprak ik ook bij gelegenheid. Vrijdenkers en katholieken, rederijkers en
modernen onthouden mij dus hun goedkeuring niet’.
De grootsteedse mens worstelt tegen zijn door zijn omwereld zeer gemotiveerde
eklektiek in naar een standpunt. De provinciaal, alle geestelike eklektiek vreemd,
neemt eklektiese houdingen voor verruiming; van daar de liberale allure van de
provincie.
Ten slotte wil ik het prozaïese en rethorikale nog bij middel van enkele voorbeelden
voorstellen. Rethorikale invertering:
‘In 't bosch veelvuldig schieten knalt.’ (blz. 9).

Blote konstatering met een lelike opeenvolging van bijwoorden:
‘Toen ik met mijn hond
door de velden liep
stond het koren reeds
haast een meter hoog.’ (blz. 11).

blote konstatering:
‘Ik had reeds zo dikwels de Lente gezien.’ (blz. 11).

blote konstatering en slecht nederlands:
‘Als de lage zonnestralen
goudgedreven lijnen
schijnen
op het effen behangselpapier.’ (lbz. 14).

Tingeltangelsentiment:
‘Ik voel mij als de lelietjes van dalen.’ (blz. 15).

Verkeerd verband van adjectief en substantief:
‘Op de fijn geurende koffietafel.’ (blz. 27).

Modernistiese pastiche:
‘O de zang van den moor
en het Moessorgskilied van den kleinen kanarievogel. (blz. 27).

En eindelik dit akrobatestukje, een handeling waar ik had willen bij zijn:
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‘Ik sneed een vers uit de avondluchten
en vlocht de onrust van mijn hart er door.’ (blz. 37).

Organiese groepering van woorden tot zinnen en van zinnen de te vormen kern van
het gedicht toewaarts is er slechts in éen gedicht: ‘Sterrenlied’. Er is dan ook slechts
éen gedicht in deze bundel.
*

**

Gerard Walschap: Liederen van leed. Kortrijk, Vermant, 1923.
De inleider - inleiden is een schone zaak en een edele taak -, de heer Jan
Hammenecker zegt van deze gedichten: ‘Het leed dat hier wordt uitgezongen, heb
ik bijna traan vóór traan meegeschreid: niemand zal dan zoo goed als ik ervan kunnen
getuigen of het ja dan neen oprecht was. Dat was het, eilaas, dat was het!’
Daarmee bewijst de inleider dat de auteur van deze gedichten een brave jongen
is, die ons geen appelen voor citroenen zal verkopen. Maar buiten zijn wil om,
wanneer de dichter, die gedichten, uitsluitend gedichten moet bieden, ons zijn
eerlikheid brengt in de plaats van lyriek, dan verkoopt hij ons toch, zonder dat hij
het wil, appelen voor citroenen. In de tijd toen Duhamel nog geestig kon zijn, schreef
hij eens in de hem toevertrouwde poëzie-kroniek van de ‘Mercure’ over die dichters
die zich excuseren met: ‘Misschien betekenen mijn gedichten niets; doch dit ene,
mijnheer Duhamel, mag u geloven, zij zijn eerlik’. - ‘Wat wilt u, zei Duhamel toen,
dat ik met die eerlikheid beginne?’
Indien het denkbaar is dat een lyrieker dát zou kunnen verdichten wat buiten hem
ligt, indien het mogelik zou zijn dat hij met goed resultaat ons op eerlike wijze een
hem vreemde zielsituatie zou belijden, indien dit lyries mogelik is, dan kan het mij
voor het overige niet schelen hoe het met zijn eerlikheid staat. Is het echter onmogelik
een vreemde zielsituatie lyries te verwoorden, dan hoeft de eerlikheid niet extra
betoont. In het ene zowel als in het andere geval blijft zij quantité négligeable.
Met deze bekentenis legt de inleider echter het aksent daarop dat wij deze gedichten
als inhoudspoëzie niet als vormpoëzie moeten betrachten. Nu dan: er bestaat geen
inhoudspoëzie, tenzij bij ten Haar, Bellamy en nog zo wat. De zielsituatie van de
dichter lost zich in zijn ritme op. De ritme wijst er op of het gedicht allegro of scherzo
is en dan alleen kan deze scherzo of deze allegro lukken wanneer de auteur de
gelijkwaardige zielsituatie doorleefd heeft. Dat is zijn eerlikheid. De lezer geboden
is alleen dit formele; alleen van dit formele uit kan hij konkluderen. Naast het formele
bestaat er in poëzie evenmin als in muziek een inhoud. Inhoudspoëten vervangen
gaarne de enkelvoudige ritme die tevens vorm en inhoud is door de inhoud en het
huppelkadansje. Aldus de rederijkersgilde ‘Eikels worden bomen’.
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Goddank zijn de gedichten van Walschap meer poëzie dan zijn ongelukkige inleider
het ons wil doen geloven. Noord-nederlandse invloed is er merkbaar in, maar niet
zoals de inleider het hebben wil Boutens, doch wel de tralarie van mindere goden
als b.v. de op-en-af-Salomons.
‘Dat kon ik niet verwachten...
ach, in de ontstelde nachten
die slapeloze pijn!
Ik wacht geen dageraden
Ik ijl langs de oude paden
om weer bij U te zijn!’

Naar de kadans kon het van een meisje-studentje zijn! Maar niet dit, van Boutens
dan, die volgens Hammenecker bij Walschap peter stond:
‘Zij bond den engen gordel los
Met kruis en kralensnoer
De volle blanke sleutelbos
Sloeg aan den luiden vloer.’

De kennis om het subtiele van de tonaliteit in plaats van de volle lokaalkleur, in de
lyriek omgezet: het verduisteren van de kausaliteit, verwordt te vaak bij Walschap
tot reden talent te bewijzen. Zijn kennis van lyriese grisaille is zeker niet gering,
doch zij voert in deze gedichten alleen tot zeer gekadanseerde en weinig geritmeerde
gedichten. Grisaille is trouwens bij jonge dichters een gevaarlike voorliefde.
Met deze bundel heeft Walschap enkel bewezen dat hij het de dichtkunst
voorafgaandelike beheerst. Deze kennis bij een Vlaming te konstateren is, om de
zeldenheid, verheugend. Wellicht leert Walschap spoedig onderscheiden dát wat
hem, spijts alle knapheid, op de lijn van Boutens, toch de mindere van deze maakt.
Hij verwissele dan de drie-dubbele rij valse paarlen zijner kadans tegen de éne parel
die ritme is.
P. v. O.

Tooneel.
De man zonder lijf.
ALS één symbool zich doorheen heel het feitenverloop van dit gevrocht bestendig
motiveert, dan is het onmiskenbaar dit van de Oost-West-sneltrein en de gevallen
vogel. Deze metafoor behelst de essenswaarde van het masterpiece: veel geraas (de
sneltrein die vertrekt uit het station Much ado en belandt in about nothing) en per
saldo een dode mus. De heer Teirlinck heeft gewis als volgt geredeneerd: beter een
vogel in de hand dan tien in de lucht, zij deze vogel
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dan ook een dode mus. De ware vogelaar neemt zo'n redenering evenwel niet voor
lief. Immers, een kooivogel trillert aldoor zijn zelfde toontjesgamma en de opgezette
vogel (zoals in III op de schouwmantel) heeft alleen nog de pomposopracht van zijn
veren. Wie nog een vogel uit de hoge regionen neerhaalt zal hem dus als een panacea
op de pols dragen.
Aan deze houding verkiest Teirlinck blijkbaar de mondgemene maxiem: ‘de
pluimen maken de vogel niet’, averechts te zetten. Primo is de nieuwe waarheid
(alzo: de pluimen maken de vogel wel) helemaal een welkome gebruiksaanwijzing
bij de cameleonkuren van Teirlinck en secundo mag zij, net als trouwens iedere
averechtse voorstelling aanspraak maken en (waarom niet?) met volle recht niet waar
op het epitheet: paradoks.
De prestatie van Teirlinck werpt dus tweezijdig haar verdienste af: 1) ten overstaan
van de sprintfiets, waarbij we voor eenmaal de moderne stromingen eens uitzonderlik
vergelijken zullen, zich aanstellen als de hardloper, die warempel niet amechtig kan
worden en 2) door stelselmatige omkering van ieder gegeven de indruk wekken dat
hij een nieuw gegeven voortbrengt.
Lacy! In laatste aanleg blijkt: dat een hardloper, ondanks het graadverschil der
snelheid, niettemin een simpele voetganger blijft en verder dat het niet volstaat in
handstand op straat te lopen om Atlas, die de wereld droeg, te evenaren.
Teirlinck heeft in Vlaanderen de reputatie een uitbroeder van dramatiese
Columbuseieren te zijn. En sedert de stad Thienen de bakermat van het Vlaams
toneelexpressionism is geworden met ‘Mama's kind’ (meli-melo in kubus en kleuren),
heeft het er allen schijn van dat de geestelike voorwacht van dit land hem als zodanig
zal erkennen. Nochtans wat was ‘De Vertraagde Film’? Fait-divers. Enkel is Teirlinck
met onderwatertoneel boven water gekomen. Ziedaar natuurlik een krachttoer.
Wat was ‘Ik dien’? Een brutale profanatie van de Beatrijslegende. Alleen gebeurde
hier de stofbehandeling andersom. (Alweer?!)
In de ‘Vertraagde’ een krantbericht literair tot een levenstragedie gedoseerd.
In ‘Ik Dien’ daarentegen een geestelik tweespalt tot fait-divers omgewerkt (zie
II). In beide gevallen een stoute schieting, maar... naast doel.
Nu ‘De Man zonder Lijf’. Nog min noch meer: onbeschaamd cabotinage.
Vooreerst is de grondidee zelf naar haar oorsprong te verwijzen: Capek. Dwaze
Jacob is inderdaad zó weggelopen uit de Robotfabriek. Ook de dissertatie van de
Dokter en de muzeumbewaarder over een onfeilbare denkmachine is geleend goed.
Waar blijft dan het aandeel van Teirlinck? Voilà: de jacht naar het ideaal. Voor een
gewaand heraut der vernieuwing is het welletjes, niet? Straatoud inderdaad. Trouwens
de zijnsaard verlochent zich niet. Heel het onding zweet
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literatuur en rossinante draaft hoog. Dwaze Jacob is geen warhoofd. Wel integendeel.
Evengoed kon hij zijn levensavend eindigen in het bareelhuis bij de aardweg, met
een emeritaat van dokter in de philologie. Maar wij lopen de gang van het gebeuren
vooruit.
De twee Jacobs, ziedaar de dualistiese flipamandel, die door de notenkraker (dat
is het Leven, gehoofdletterd) wordt uiteengeplet. Wijze Jacob is een nijvere wever
en houdt zich wijselik bij zijn getouw. Op het einde van I schalt echter een gil en we
ervaren dat Dwaze Jacob schrikt van sirenen op etenstijd. Wat hij zich precies in 't
hoofd haalt weet geen mens, en er is ook geen geestelik motief of psychologies
aanknopingspunt waaruit dit blijkt, maar hij werpt zich op de voorsteven van de
sneltrein, die geen halt heeft en weet op bestemming toch zonder ticket uit het station
te geraken. Omdat hij halfdood is wordt daarop echter door het spoorpersoneel,
nalatig als geen, niks acht geslagen. Hier komt al een kink in de kabel. Zo immuun
is de Man zonder Lijf toch niet, want hij komt terecht in het hospitaal. Was hij
onkwetsbaar dan hadde hem die onconfortabele uitstap vooraan op de machien niet
gedeerd. Een surrogaat-Caligari koopt hem zijn lichaam af. En nu is de held
oppermachtig, en van op het opgevershokje frazeert hij bolle bombast. Hij zal de
prinses verlossen. Wat belichaamt deze prinses? Raadsel. Zij wordt bewaakt door
een middeleeuws vorst. Symbool van wat? Nu roept Dwaze Jacob zijn trawanten
bijeen, die natuurlik beeldgeworden gevoelens van hemzelf zijn.
Zulk procédé van ideekonkretizering zou tiptop verdedigbaar zijn als het zich
ontrolde op een metaphysies aksieplan. Hier blijft het een superlatief potsierlik
allegaartje van hansworsten. Harlekinade zonder geestelik impuls. De wijsheid in
de gekkernij blijft voor Teirlinck dode letter. Het slagzwaarden-duel van Dwaze
Jacob met de depothouder der Prinses is als vinding en als effekt onvergelijkbaar
ridikuul, om van ht kleurengekletter niet te spreken. De gestaltenis van Waarheid,
Rechtvaardigheid, Karikate, het Anatomies stuk en de Beul in sanskulottendracht
zou grotesk-idioot zijn, indien niet zo kinds-fantasties.
Nu doet Dwaze Jacob met de Prinses aan idyllies kamertoneel, maar, o gruwel,
opdat zij niet op St. Annaschapraai zou geraken heeft de Prinses een reserveminnaar
in gezegde schapraai verborgen. Vandaar natuurlik hoge woorden en meppen. De
prinses wordt koudgemaakt en Dwaze Jacob heeft in volle tragiek nog het rocambolesk
bewustzijn haar halssnoer te gappen. Dan volgt het toneel der geseling. Opeens wil
Dwaze Jacob weer een lijf hebben. Hij gaat het weer kontant afkopen bij de dokter.
Deze wordt nu eigenaar van het kostbare halssnoer. Hoe het dit kleinood verder
vergaat leert de klucht niet. Jammerlik verzuim. Nu hij weer een lijf heeft verzoekt
Dwaze Jacob Lekmenlip hem wat af te trainen. Ende zo geschiedt.
We beleven daar het supreem-belachelike spelmoment, waarop Dwaze Jacob wordt
bewerkt met een vulgaire buikriem. Zoals de lezer kan oordelen is Teirlinck niet vies
van requisiten. Deze kastijding heeft Dwaze Jacob deugd gedaan, want hij vraagt
weer naar het bareelhuis.
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Blijkbaar was daar grote watersnood want Lekmenlik preciseert metafories: ‘het huis
staat vol getraan’.
Zo komt Dwaze Jacob weer tot inkeer en verlangt weer naar Evelyne. Zijn
amoureuse nukken zijn positief onverklaarbaar. Het huiselik geluk en kinderkweek
zijn hem in I beslist onwelkom. Hij jaagt een grootser denkbeeld na, boven de roes
der zinnen. Nader omschreven worden deze chimaera evenwel niet. Nochtans daar
ligt het zwaartepunt van heel het spel. Alleen zien wij deze chimaera gevankelik bij
een majestatiese blauwbaard. Dwaze Jacob zal haar ontzetten en voilà, inplaats dat
we hier een geestelike bruiloft zouden bijwonen, manifesteert zich de gehechtheid
van Dwaze Jacob beslist eroties. (Et comment!) O geef ons het recept van deze
dramatiese hutsepot!
Nu komt Dwaze Jacob na de reis op den sneltrein Oost-West terug naar den haard
en zegt met pathos: Thuis 't best. Tijdens zijn afwezigheid zat de ooievaar op het
dak. Nu is het de beurt van Wijze Jacob de wijde wereld in te trekken.
Heel deze spektakelrevue wordt zwijgzaam bijgewoond door twee oudjes,
deklamators in hun vrije uren en waarvan de zegging telkens saamgaat met een
stortbad grenadine-licht.
De figuur van Lekmenlip is zo drekkig van debiet en verslijkt zo in de meest
plattegrondse greppels der gemeenheid dat zij Pallieter niet aan 't gieren maar aan 't
blozen zou brengen.
Teirlinck heeft met dit stuk eens te meer een bewijs geleverd hoe nadelig de
intellektuele verwording op raskunst inwerken kan. Zijn personnagieën zijn
ledepoppen, zemelcreaturen. Zij oreeren een taal van op de maan. Waar het instinkt
uitdroogt, wo.rdt het vernuft een vis aan wal. Hij kan luchtsprongen maken maar...
niet meer zwemmen. Zo Teirlinck.
Hij poogt zijn algeheel onbegrip van het moderne toneelexpressionism te
verschonen met kapriolen van de meest bedenkelike soort. Al ronselt hij het hele
arsenaal van toneelattributen saam toch wordt daardoor de kernkwestie waarom het
hier gaat niet bereikt.
Daarom zullen wij, als hij hier beweert primo-cartello Dadakunst te hebben
voortgebracht zijn vroegere definitie indachtig zijn: ‘Van Deyssel is de chef der
cubisten’. Zo weten we meteen hoe de dingen in hun juist verband te situeren.
Inmiddels kan zich aan dit zevenkleurig lokaas laten vangen: Pieter Stastok van over
de Moerdijk.
Wat nu de nagestreefde formuul van gemeenschapskunst betreft zo weet Teirlinck
daar onmiddellik raad op. De overgang van individualisties tot gemeenschapstoneel
wordt gelegd met de plank die de orkestbak overbrugt. Als de vork zo in de steel zit,
nu ja, maar wat jammer dan, dat de acteurs aldoor struikelen. Of werd dat
voorbeschikt? Chi lo sa?
April 1925.
Victor J. Brunclair.
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Middelnederlandse letterkunde.
De hemel naar een middelnederlands handschrift uit de tweede helft van
de 15de eeuw: Dat boeck vander voirsienicheit godes.
DE VOOYS en Endepols(1) deden reeds opmerken dat er in de middeleeuwse
eschatologiese voorstellingen omtrent hemel en paradijs een grote vaagheid en
onzekerheid heerst. Hoewel het grote vaagheid en onzekerheid heerst. in de
Middelnederlandse geschriften niet altijd met zekerheid uit te maken is óf hemel óf
paradijs bedoeld wordt(2) staan we in ‘dat boeck vander voirsienicheit godes’(3) wel
degelik voor de hemel.
In zijn bijdrage ‘Middeleeuwse schilderingen van het Aardse Paradijs’(1) beweert
de Vooys dat het enige kriterium voor de hemel vaak de troon van de Eeuwige is
omgeven door koren van heiligen en engelen. Volgens Endepols(1) bevatten de
paradijsbeschrijvingen over het algemeen meer zinnelike elementen zodat ze wel
eens in schilderingen van een soort luilekkerland ontaarden.
In het oord der gelukzaligheid nu in ‘dat boeck vander voirsienicheit godes’
beschreven, treffen we ‘den vader den soen ende den heilighen geest drie parsonen
ende een waer god’ aan en negen engelenkoren, en hoewel door heel het hemeltraktaat
het zinnelike een voorname rol speelt, heeft het geestelike toch bepaald de bovenhand;
de vereniging met God: ‘een claer scouwen goods ende een volcomen ghebruken
goods ende sekerheit nymmermeer van gode te verscheiden’ wordt als de grootste
gelukzaligheid opgegeven die de heiligen en uitverkorenen kan te beurt vallen.
Elk mens heeft te kiezen tussen de hellepijn of het geluk ‘mit gode onsen lieuen
here ende mit allen heilighen ende enghelen in onsinlike vroechden ende blyscap
ewelike te wesen’.
Verder wordt het oord steeds hemel en nooit paradijs geheten en wordt er
herhaaldelijk op de eeuwige duur van pijn en vreugde gewezen.
In de Middelnederlandse geschriften, legenden en exempelen wordt de hemel
steeds voorgesteld als een schone vlakte getooid met welriekende bloemen, als een
gebouw, een prachtig paleis of een grote burcht, als een versierde kerk, als een rijk
getooide stad schitterend van goud en edele stenen.
Van deze algemeen verspreide Middeleeuwse voorstellingen vinden e er twee
terug in de ‘voirsienicheit’: de hemel is eerst een idyllies

(1) Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, 1906, 1909.
(2) Zo o.m. in Tondelus' Visioen.
(3) Over de ‘-voirsienicheit’ zie ook: ‘Vlaamsche Arbeid’, April, 1925: De voorstelling van het
Laatste Oordeel naar drie Middelnederlandse geschriften.
(1) Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, 1906, 1909.
(1) Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, 1906, 1909.
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landschap en op het einde van het traktaat, een stad flonkerend van puur goud.
***
Het oord der gelukzaligheid is als een vlakte waar ‘altoes een lustelie bequaem coele
meye’ heerst.
De roze verdorren er nooit; bloempjes, welriekende kruiden en bomen spreiden
er altijd hunne frisse kelken, bladeren en vruchten ten toon; distels en onkruid wassen
er niet. ‘Die suuer voghelkijn’ zingen er uitermate schoon en zoet en schrikken niet
bij het gaan en komen van de uitverkorenen. De lucht hangt vol zoete reuk.
Er is een ‘ewich scoen weder ende claerheit bet ghetemperiert dan alle die meysters
der naturen begripen moghen’. Niet de minste aardse onvolmaaktheid treft men er
aan; de duisternis, de nacht maken er de mensen niet bang want er schittert een
eeuwige dagklaarte waarbij het gezamenlik licht van zon, maan en sterren niet meer
effekt zou maken dan een aangestoken kaars in volle dag. Een enkele zalige ziel
straalt meer klaarte uit dan al de hemellichamen tezamen; ook zijn deze er niet te
bespeuren. Niemand heeft er van de wisselvalligheden van het weder te lijden: hitte,
koude, wind, wolken, regen, bliksem, donder zijn er ongekend, zelfs water en vuur
ziet men er niet.
Alle geluksvijandige machten zijn uit het lustoord verbannen: de duivel en zijn
dienaars zijn er buitengesloten; al het onrein gedierte en alle kwade beesten zijn er
verjaagd; de bozen, de moordenaars, de rovers, de nijdige en onvriendelike mensen
kunnen er nooit toegang krijgen vermits ze in de eeuwige hel hunne verdiende straf
ondergaan.
Het heensnellen van de tijd wordt er niet gevoeld, alles is er eeuwig zodat de lange
rij der eeuwen een nietigheid is in die rust; alle vergankelikheid is er dood. Vroegen
we aan de heiligen die nu meer dan veertienhonderd jaar geleden met Kristus ten
hemel stegen, hoe lang ze in de hemel reeds vertoeven, ze zouden ons antwoorden
er pas aangeland te zijn. De lange duur der eeuwigheid kan, noch zal ooit een
gelukzalige verdrieten daar de onuitsprekelike genoegens steeds vernieuwd en
vermeerderd worden en altijd zoet blijven te smaken alsof ze pas een aanvang namen.
Zo is de Hof des Heren.
Doch op het einde van het traktaat wordt de hemel in een laatste bewondering en
vervoering plots als een flonkerende stad gezien waarvan David de profeet spreekt:
‘o stad goods gloriose dinghen sijn van di ghesproken’.
Die stad is wondergroot; ze heeft puurgouden muren en puurgouden straten die
klaar en doorschijnend zijn als een klaar en onbevlekt glas; de poorten zijn van
kostelike ‘margariten’ en karbonkelstenen; van binnen is ze ‘ghetymmert’ met
‘preciosen gemmen ende mit leuendighe stenen’; haar ‘tabernaculen’, haar woningen
en ‘pallionen’, paleizen en zalen zijn overvloedig versierd en behangen met ‘palmaten
mit sindalen ende mit menigherhande syden pellen purperen
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iacincten ende mit guldenen lakenen ende mit allen costeliken ghewanden’ dat het
de stoutste verbeelding overtreft.
Die schone stad, dat koninkrijk kan niet ten volle geloofd worden want men vindt
er alles wat men begeren kan. Geen mensenoog heeft ooit gezien, noch oor gehoord,
noch hart begrepen wat God de mensen voorbereid die hem lief hebben, ‘als ons die
propheet ysaias tughet’.
Dit hemeloord bereikt men langs de mystiese weg des levens waarvan Kristus
getuigt dat hij smal is en door weinigen bewandeld wordt.
In de eerste plaats troont te midden al die pracht: God, de Opperste Macht, als H.
Drievuldigheid.
Kristus zullen we zien ‘in synre glorien ende mit sinen heilighen versellet’.
Een wonder zijn de negen engelenkoren! ‘Wie mach begripen hoe wonderliken
dat die neghen choren der enghelen gheciert gheordineert ende verlichtet sijn hoe
ombegripelic dat si in drie yerarchien ende elcke yerarchie mit drien choren ghedeylt
sijn’?
De engelen zijn de dienaars van de gelukzaligen; zo heeft het God gewild. Ze
willen niet door de zielen, die ze hunne broeders noemen, aanbeden worden. Hoewel
met een ‘subtyle verstandenisse’ bedeeld, kijken ze verwonderd op dat God de mensen
in de hemel ‘alsulcke claerheit ende scoenheit gheuet’. Ze gevoelen zich de minderen
van de zielen in gelukzaligheid, daarom wensten ze wel mens te zijn om op aarde te
kunnen verdienen wat de mensen er verdienen kunnen.
Als ze de zielen van de rechtvaardigen van de aarde afgehaald hebben, omgeven
ze ze in de hemel met heelder scharen, en dienen ze, en maken muziek voor de
uitverkorenen zoals deze het verlangen: ‘Die heilighe enghelen die spelen daer een
yeghelike siel na horen willen. In orghelen in pipen in trumpetten in basunen ende
in menighe ander soet gheluyt ende sanghe daer si selue mede singhen ende selue bi
spelen’. Ze zijn daarbij zo vrolik gestemd dat moest een mens dergelik schouwspel
bijwonen, zijn ziel uit zijn lichaam zou scheuren en breken.
Niet voor zichzelf heeft God de hemel geschapen ‘mer om onsen willen heuet hi
dat ghemaket op dat wi dan mitten enghelen besitten souden ende hem openbaer
scouwen ende syns gebruken ende synre glorie mede deelachtich wesen souden’.
Wij allen kunnen er in opgenomen worden mits ‘hier inder tyt alle vleyschelicheit,
ghemac ende dertenheit leckerheit ende cierheit’ te versmaden. Het hangt slechts
van ons af. Helaas weinige mensen komen in de hemel; dat ‘tughet ons die heilighe
schrift’ en ook deze valse wereld legt daarvan getuigenis af. Slechts luttele mensen
gaan het smalle pad des levens op.
Gods lieve kinderen bloeien in de hemel in de volle schoonheid van hun jeugd,
zonder de allerminste mismaaktheid: ‘Daer en is oeck cropel blinde sceeln stomme
noch lam noch gheen mismaectheit mer een scone ende suuer volmaectheit in allen
leden’. Ze zijn bedeeld met een
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eeuwige sterkte. Ouderdom of ziekte hebben geen vat op deze eeuwige jeugd. Iedereen
is er 33 jaar oud als Kristus toen Hij op het kruis stierf. Een kind van één nacht en
een stokoud mens zijn er even jong en sterk. Alle menselike weeën zijn er onbekend.
Er is ‘noch arbeit moetheit drucke noch droefheit screyen noch wenen noch ghien
swaerheit van herten als tot enen suchten toe’; daar is noch honger noch dorst, noch
‘wake noch onluste siecte noch tederheit’.
Ieder zalig wezen straalt een wondere klaarte uit die de glans van zon, maan en
sterren te boven gaat en zo schoon is dat ze de engelen met verbazing slaat. De
rechtvaardigen leven in een eeuwige roes, ‘een ewighe blyscap ende vrolicheit een
ewighe feeste die nyement in desen leuen begripen en mach noch versinnen’. Ze zijn
volkomen vrij, doen wat ze willen, bezitten wat ze begeren en engelen spelen hen
de verrukkelikste hemelzangen voor. Ze begeven zich naar goeddunken van het ene
gezelschap naar het andere en overal worden ze vriendelik ontvangen, want
‘onvrienscap als tot enen cleynen woerde toe’ kent men er niet. Ze hebben integendeel
‘ontsprekelike minne ende liefte tot malcander’ zodat twee allervreemdste wezens
in de hemel meer van mekaar houden dan twee mensen op de aarde zouden vermogen.
Ze kennen mekaar goed, en weten van welk geslacht of volk eenieder is. Geluksnijd
en afgunst is hen vreemd; ieder verheugt zich over de glorie en blijdschap van de
andere; er heerst ongestoorde eendracht en vrede. Nooit kunnen die genoegens een
einde nemen; dat weten de hemelingen, zodat ze niet de minste angst doorstaan;
hunne vreugden worden steeds vernieuwd en nemen in aantal toe.
Naar verdiensten heeft elke ziel drie eigenschappen: ‘een claer scouwen goods’,
‘een volcomen ghebruken goods’, ‘sekerheit nymmermeer van gode te verscheiden’.
God bezitten is het toppunt van de gelukzaligheid gelijk de beroving van het goddelik
Aanschijn de vreselikste pijn is in de hel.
Zonder de vereniging met het lichaam kent de ziel het volmaakt geluk niet, daarom
ziet ze begerig naar de dag van het laatste oordeel uit. Alsdan zal het glorieuse lichaam
vier eigenschappen bezitten: ‘onpijnlicheit’ tegen wie de hellesmarten niets zouden
vermogen, ‘subtylheit’ waardoor het meer weet dan heel het mensdom en in staat
gesteld wordt de wereld te overschouwen; ook zal het lichaam volgens Sint Anselmus
sterk genoeg zijn om de ganse aarde te verzetten; ‘snelheit’ waardoor het vlug als
een gedachte door een metalen muur kan dringen zelfs indien deze zo dik en hoog
ware als hemel en aarde; ‘claerheit ende scoenheit’ waarbij het licht van zon of maan
het niet halen kan. Het is tevens witter dan sneeuw, klaarder dan kristal en
doorschijnender dan glas.
Door dergelik glorieus lichaam zal de ziel schijnen prachtiger dan de zon het door
een kristal zou doen kon men haar daarin opsluiten. Deze klaarte die de engelen met
verwondering slaat, laat de gelukzaligen toe de gedachten van eenieder te zien.
Alle standenverschil is in de hemel opgeheven: ‘Want onse lieue
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here en siet niet an die hoecheit onse rijcheit of scoenheit des menschen mer die
doechden ende verdiensten der menschen’.
Voor rijk en arm staat de hemel open en beloond wordt ieder naar verdiensten. Gelijk
er voor elke zonde een aparte straf is in de hel, is er voor elke deugd een beloning
in de hemel.
De ‘oetmoedighe ende guedertieren menschen’ die alle hovaardigheid en
verkeerdheid geschuwd hebben, genieten meer glorie dan menige andere ziel; ze
worden wonder hoog verheven; ze zijn kinderen van de keizer der hemelen; altijd
worden ze door ontelbare engelenscharen vergezeld die hen dienen, eren en naar
goeddunken muziek voorspelen.
De ‘gherechtighe ende milde menschen’, de eerlike kooplieden, zij die de armen
indachtig waren en het aardse goed niet dienden, verkrijgen van God al wat ze
verlangen.
De ‘suuer ende reyne menschen’ hebben een klaar, puur, doorschijnend lichaam
waardoor de zuivere ziel met een oogverblindende glans zal stralen; ‘die ioncfrouwe
beyde mannen ende vrouwen hebben sonderlinghe grote glorie ende ontsprekelike
cierheit’; ze zijn de gezellinnen en dienaars van de H. Maagd. De glorierijke staat
van de weduwen is iets minder dan die der maagden, gelijk die van de trouwe en
eerbare echtelingen minder is dan die der weduwen.
De ‘vreedsamighe ende verduldighe menschen’, zij die haat en nijd geschuwd
hebben, hebben geestelik geleden wat Kristus doorstaan heeft en zullen daarom Zijne
gloriën deelachtig wezen, de ene meer dan de andere naarmate ze om God vergeven
hebben. Ze zijn allen broeders en zusters van Onze Lieve Heer ‘na dattet moghelic
is den creaturen horen scepper te gheliken’.
De ‘soberre menschen’ worden overvloedig met hemelse spijzen en ‘soeticheit’
verzadigd. Ze worden tot het Avendmaal des Lams geroepen waar Kristus hen bedient.
De ‘deuote ende vuerighe menschen’ ‘die vleyschelic ghemac’ weelde en wellust
versmaad hebben zijn ‘sonderlinghe verenicht mit gode in een openbaar scouwinghe’
ieder weer naar verdienste. Die glorie is zo groot dat iedere ziel zich voorstelt de
Heer alleen te bezitten en denkt het meest door Hem bemind te worden. Ze zien Hem
in het openbaar gelijk ze Hem op aarde begeerden te zien toen ze slechts vermochten
Hem door het geloof, dat is als in een spiegel, te aanschouwen.
Die alle ijdele kleding om Godswil versmaad hebben, dragen in het eeuwige leven
kleren ‘alsoe oueruloedich ende costelic ende alsoe subtyl dat alle die meesters van
aertriken niet en souden moghen weten waer van ofte hoe si ghemaect syn’. Noch
laken, noch enige zijde werd daartoe gebruikt doch onuitsprekelik mooie dingen.
Om hun hoofd dragen ze een wonderkroon wier licht de zonneklaarte te boven gaat.
Kronen en kleren schitteren met kostelike stenen en parelen. Deze
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gelukzaligen zijn omhuld met tooisels van bloemen en kruiden, eeuwig frisse rozen
en leliën die zoeter rieken dan balsem en kaneel.
Evenals in de hel wordt in de hemel de wet der wedervergelding toegepast: de
nederigen worden verheven, de eerliken rijkelik beloond, de kuisen schitteren, de
vreedzamen en lijders worden de broeders van Kristus, de sober mensen met hemelse
gerechten verzadigd en de devote op biezondere wijze met God verenigd.
Wie meest de deugd beoefend heeft wordt meest beloond en de plaats die de
gelukzalige bekleedt, bevindt zich hoger of lager naar gelang hij de valse wereld
versmaad heeft. Het hangt van hem af of hij hoog of laag in de negen engelenkoren
zal opgenomen worden.
De uitverkorenen dragen ook een ‘sonderlinghe ghecierde teyken’ dat naar
verdienste verschilt en waarin men zien kan ‘hoe dat si hier inder tyt gheleuet hebben
ende van wat staet dat sy gheweest hebben’.
Verder worden ze ingedeeld in patriarken, profeten, apostelen, martelaren,
konfessoren, monniken, maagden, weduwen en eerbare echtgenoten die eenieder
nog een biezondere glorie bezitten buiten de gemeenschappelike vreugden en een
kroon dragen onuitsprekelik mooi en gesierd naar verdienste.
Niet één mensenfantasie is in staat zich de hemelse genoegens en gloriën voor te
stellen of te beschrijven. Bij het hemelse zinkt al het aardse in het niet gelijk het Sint
Gregorius gezegd heeft: ‘Waert sake dat wi saghen wat ons belouet is inden hemel
al dat inder aerden is soude ons snode wesen ende dat souden wi lichtelic versmaden’.
Onmachtig staat de mens die de blijdschappen beschrijven wil want de pracht van
de hemel gaat alle ‘sinlicheit’ te boven en de mens kan toch niet meer begrijpen dan
‘sinlike ende wtwendighe dinghe’. ‘Die glorie blijscap ghenoechte ende soeticheit
des ewighen leuens die is alsoe groet ombegripelic ende ontsprekelic dat mense niet
begripen noch wtspreken noch volscriuen en mach’.
Geraakte ooit het grootste genot dat de mensen op de aarde kunnen smaken in de
hemel, men zou het er dadelik uit gooien als de snoodste onreinheid. De wonderlikste,
lekkerste spijzen en dranken die men op de aarde bereiden kan zou men in de hemel
versmaden ‘als een snode stinkende onreyne drec’ want het zou de hemelingen pijn
wezen ze aan te zien. Moesten de uitverkorenen ooit naar de aarde kunnen afdalen,
wat onmogelik is, hun hart zou van ‘grote druc’ barsten en scheuren.
Hiermee is op verrena niet alles over de hemelse vreugden en gloriën gezegd, want
men vindt ‘in veel ander boeken ghescreuen menighe grote blyscap hoe dat een
yegelike doghet in den hemel gheloent wert’.
Dr. A. Burssens.
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Kunst.
De houtsnede.(1)
DE houtsnijkunst gaat weer terug naar het boek waarin zij haar oorsprong vond. In
de eerste blokdrukken uit de vijftiende eeuw maakte het versierende of verluchtende
beeld een integraal deel uit van den tekst: letters en figuren werden in een zelfden
houtblok uitgekorven. De diepten die de guts of holle beitel in het perelaren vlak
groef, naast de opstaande lijnen van letters en teekening, gaven het welgewogen
evenwicht van wit en zwart, op het ter pers gedrukte blad papier.
Maar zooals de miniatuurkunst in de vroegere handschriften van uit de bescheiden
versiering van ranken en initialen geleidelijk heel het perkamenten vel ging
overwoekeren, zóo dat uit de verluchting het afzonderlijke schilderij geboren werd,
zoo zou ook de houtsnede zich van den tekst afzonderen om zich zelfstandig te
ontwikkelen tot in het boek apart gedrukte platen. De houtsnede werd de goedkoope
miniatuurschildering zooals het gedrukte boek het goedkoope handschrift was
geworden.
Schoon werk is uit die vrijmaking der houtsnede ontstaan maar het droeg reeds
de kiemen van zijn ondergang. De beroemde houtsneden van Schongauer, Albert
Dürer, Holbein en Lucas Cranach werden door die kunstenaars als teekeningen
ontworpen en door handwerkers uitgevoerd. Wat vroeger twee-dimensionaal werd
weergegeven door de abstracte lijn in een zuiver-graphische teekening werd thans
drie-dimensionaal uitgebeeld zooals het in de natuur door den kunstenaar was gezien.
De houtdrukken werden aldus van langs om meer tot fac-simile's van teeken- of
schilderwerken die het eenvoudig-schoone papiervlak verdiepten met perspektieven
van landschappen of architekturen waarin de figuren met hunne lichaamsgrootte,
met schaduwen en kleur, op schilderachtige wijze, zoo natuurgetrouw mogelijk
werden voorgesteld. Tot de camaïeu-behandeling van Ugo da Carpi in Italië met drie
over elkaar gedrukte platen (voor de lijn, de lichte en de zware schaduwen) den
indruk wekte van een monochrome schildering die met de oorspronkelijke houtsnede
niets meer dan hare verdoezelde techniek gemeens had. Naast de houtsnede ontstonden
ook als onafhankelijke kunstuitingen de ets, de kopergravure en later de lithographie;
deze beide laatsten vooral voor doel hebbend het verveelvoudigen van reeds bestaand
teeken- of schilderwerk.
Toch mag het gelukkig heeten dat de groote Duitsche en oud-Nederlandsche
meesters uit de vijftiende en zestiende euew de houtsnede tot een eigen
uitdrukkingsmiddel hebben aangewend. Nog dicht

(1) Bij een map houtsneden van Victor Delhez, uitgave Buschmann, Antwerpen, 1925.
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bij haar oorsprong, de houtdrukkunst, en toch de primitieve uitdrukkingswijze reeds
ontgroeid, zonder door te veel wetenschap te zijn ontaard, beleefde zij toen hare
hoogste bloeiperiode. Het is begrijpelijk ook dat die bloei zich voordeed juist in die
vrije Duitsche steden als Neurenberg en in onze democratische Nederlanden, waar
niet als in Italië, rijke mecenassen, vorsten en Pausen als beschermheeren der kunst
optraden en de schilders dus op de massa aangewezen waren om van hun vak te
leven. Kunstwerken van buitengewone waarde werden aldus in 't bereik gebracht
van eenieder.
De moderne houtsnede werd in eer hersteld onder den invloed van William Morris
die het boekdrukken weer tot de hoogte van een kunstvak opvoerde en meteen de
illustratie opnieuw een integraal deel van het boek deed worden. Te lang reeds had
men gemeend dat de beelden in een tekst slechts fac-simile's moesten zijn van een
teeken- of schilderwerk. Typographisch zou de boekversiering weer worden opgevat.
Bescheiden en van een zelfde natuur als de letterdruk moest zij wezen. Geen gaten
meer in het boek door bedriegelijke verwijdingen, door kinderachtige
natuur-nabootsing van objecten die slechts vervelende afleidingen waren. Het
papiervlak beheerscht weer de houtsnede en bepaalt hare grenzen en
uitdrukkingsmogelijkheden. Zooals de schoonheid van een bladzijde druk wordt
verwezenlijkt niet alleen door mooi geteekende letters maar ook door hunne volgens
het blad wel overwogen grootte, klaarheid en vorm, door de spacieering der woorden
en lijnen, door het wit van alinea's en kanten dat met het zwart van den druk een
berekend evenwicht vormt en den indruk wekt van een sterke, geordende, klare en
rustige constructie, zoo moet ook de houtsnede in het boek een mooi evenwicht
vormen van zwart en wit om met het zwart en het wit der letterlichamen, der
paragrafen en kanten in verhouding te blijven en een harmonieuse eenheid te vormen
met den gedrukten tekst. De natuurvormen moeten worden omgezet, schaduw en
kleur met louter graphische middelen weergegeven.
De afzonderlike houtsnede, door de kunstenaars weer eens als eigen
uitdrukkingsmiddel aangewend, werd ook sterk beïnvloed door het kubisme dat het
landschap geometrisch en de vaste lichamen stereometrisch behandelde, zoo dat de
natuurobjecten op eene bijna wetenschappelijke wijze in kunstvormen werden
omgezet.
Wij zien thans ook voor het eerst dat de houtsnijder niet meer het werk door een
ander meester ontworpen uitvoert maar zelf de samenstelling concipieert om
rechtstreeks in de houtplaat te worden uitgekorven.
Het werk van den heer Victor Delhez gaat van een streng wetenschappelijke
vlakbehandeling die bijna twee-dimensionaal mag genoemd worden in Apen en
Schapen naar de vrijer opvatting der houtsnede als een specifiek uitdrukkingsmiddel
der eigen persoonlijkheid waarbij de kunstenaar dan schilderkunstige middelen
aanwendt als perspektief, licht, kleur, modeleering.
In de eerste soort platen laat hij zich leiden door de bewerkte stof,
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het hout, en door het te bereiken resultaat: het met een abstracte graphiek versierd
papiervlak. Zoo kan men zien dat de overwegende vertikale lijnen in Apen en de
horizontale in Schapen door den draad van het hout werden aangegeven en dat het
resultaat in beide stukken louter dekoratief mag genoemd worden: de syntetische
gebondenheid der drie figuren in Apen kreeg den eenvoud van een blazoen en de
achter elkaar geplaatste horizontale lijnen der schapenruggen lengen zich uit tot een
fries die langs een muur naar willekeur kan worden voortgezet.
Hetzelfde kan nagenoeg gezegd worden van Boomen, alhoewel hier reeds naar
een zekere diepte werd gestreefd en naar een weergave van licht in de ruimte en
modeleering der wolken. Maar die vertikale lijnen der boomen laten zich ook in
onbeperkte lengte naar links en rechts herhalen.
De in een schoon evenwicht gehouden samenstelling van Zeemonsters werkt ook
zuiver dekoratief. De verhouding van wit tot zwart is hier niet egaal genoeg, maar
het ingewikkelde en fantastische der vormen verschijnt toch op de donkerheid als
een glinsterend filigraan van zilver.
In Geiten wordt een licht-vraagstuk opgelost: de zon-beschenen dieren en
eikentronk en de licht-diepte over den weidekant achter de zwarte boomen. Ofschoon
wij hier reeds met ruimte-kunst te doen hebben, werd de constructieve geslotenheid
van het beeld verkregen door de zwarte lijnen in de hemelhoogte en de dekoratieve
plantversiering op het voorplan. Aan die geslotenheid wordt te kort gedaan door de
afgesneden geit ter linker kant terwijl daarentegen ter rechter kant de schaduw van
den boom weer goed het beeld begrenst.
De Hond is technisch wel een knap stuk van vorm-weergave en belichting maar
wellicht minder gelukkig om de uitzonderlijke en momenteele beweging die in een
houtsnede niet rustig genoeg aandoet.
De Papegaaien zijn een mooi voorbeeld van dekoratieve bladvulling en toch wordt
hier reeds gestreefd naar een objectieve natuurwedergave met fijne belichting op het
zachte gevederte.
De Motor is een stevige constructie waarin het machinale op een monumentale
wijze werd geïnterpreteerd.
Dat gevoel en verbeelding niet uitgesloten worden door de beperking die het hout
aan den kunstenaar oplegt blijkt uit Doode Moeder, Cosmogonie en Zelfportret. De
koninklijke waardigheid des rustig neerliggende figuur wordt verheerlijkt door een
mystiek licht dat als een bovenaardsche glans neerglijdt over het aangezicht en de
sponde.
In de Cosmogonie is het licht versplinterd in de etherische trilling der ruimte die
niet op bedriegelijke wijze wordt voorgesteld, doch waaraan het gedacht wordt gewekt
door de donkere kurven op het voorplan afteekenend of een lichtmist en door de
cirkels daarboven waardoor de diagonaal loopt van den melkweg met de lichtpunten
die de sterren verbeelden en de eenzaam dwalende meteoren.
Het Zelfportret werd kubistisch verwezenlijkt maar de ontleding

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

207
van den vorm diende hier slechts de uitdrukking van het innerlijk leven. De lichtval
links op het voorhoofd verwekt den uitsprong van dat voorhoofd en meteen de
verdieping der oogkas waar, in rijke donkerheid, somber het oog glanst.
Door spoken bezocht schijnt wel Het Huis. Het naargeestige wit van den gevel
krijgt in het omgevende zwart en wit der aanzwellende wolken iets vizioenairs dat
beangstigd werkt op het gemoed.
De stielvaardigheid komt nog best aan het licht in het jongste werk van den
kunstenaar: De Uilen; de rijke verscheidenheid in de technische behandeling van die
bonte opeenstapeling van vogels heeft telkens toch het donzige van het gevederte en
het fijne van de minste pluimpjes in een zachte geleidelijk verspreide verlichting
weergegeven.
De heer Victor Delhez heeft mijns inziens zich te hoeden voor te groote
stielvaardigheid die hem reeds toeliet in Zelfportret, Uilen en Geiten schilderachtige
uitslagen te bekomen. Het wezen der houtsnede kan er wellicht door geschaad worden.
Hoofdzaak in deze kunstuiting blijft plastische verwerking der objecten. Synthese,
architectuur, orde moeten de samenstellende deelen der plaat tot een logische
constructie maken binnen de ruimte van het houtvlak.
Antwerpen, 24 April 1925.
Jozef Mills.

Muziek.
Muziek en mekaniek.
IN het Januarienummer van het Weense vaktijdschrift voor dirigenten: ‘Pult und
Taktstock’ leidt H. Stuckenschmidt het vraagstuk onder tietel: ‘Die Mechanisierung
der Musik’ in. (We halen de tietel aan omdat hierin Stuckenschmidt's mislopen,
volgens ons, vervat is.)
Het problemen is werkelik door de praktijk opgedrongen en men voelt dan ook
dat Stuckenschmidt's uitgangspunt vooral opgedrongen werd door de economiese
zijde van het vraagstuk: De grote eisen, die de niewere muziek sinds Beethoven,
Berlioz en Wagner aan de kwantitatieve bezetting van het orkest stelt, zijn niet meer
in verhouding te brengen met de belangstelling en de koopkracht van het publiek.
Maecenaten, om de rol, die de duitse keurvorsten destijds speelden, over te nemen
zijn op 't ogenblik eer schaars, zodat het leven der meeste orkesten ernstig bedreigd
is en alleen de metropolen de hunne in 't leven houden kunnen. Dat dit geen
pessimistiese droombeelden zijn, weet ieder, die met de huidige toestanden enigszins
bekend is. (Men herinnere zich het konflikt dat voor 'n paar jaar bijna de ontbinding
der Brusselse ‘Société des conserts populaires’ voor gevolg had; en de ‘Concerts
Ysaye’ die vóor enkele jaren concerten te Antwerpen in-
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richtten hebben die werkzaamheden moeten staken uit oorzaak van het grote deficiet).
Die moeilikheden worden nog vergroot door de steeds toenemende eisen, die de
komponisten aan de vakkennis der uitvoerders stellen, zodanig dat iedere dag ons
dichter brengt bij het virtuozen-orkest waarvan we niet zo ver meer verwijderd zijn;
de ‘goede handwerkman’ volstaat in ons orkest niet meer, en het ogenblik gaat snel
komen waarop de intuitie der komponisten de grens der realiseeringsmogelikheid
door menselike techniek overschrijden zal.
Het surrogaat: kamerorkest, is een economiese oplossing, maar voldoet niet onder
artistiek oogpunt. De werken voor kamerorkest geschreven, zoals vele jongere
komponisten er op 't ogenblik voortbrengen, vallen natuurlik buiten deze kritiek,
omdat ze aldus opgevat zijn en heel hun organiese bouw in overeenstemming is met
de beperkte middelen, waarvan de komponist zich bedient. Meer worden hiermee
bedoeld de stukken voor groot-orkest in bewerking voor kamer-ensemble. Het
ontbreken van sommige instrumenten noodzaakt een geheel andere
thematiese-instrumentatie en ‘door andere instrumentatie wordt een werk in zijn
tonale fondamenten aangetast en verandert. Het resultaat van een dergelike arbeid
kan zeer artistiek, zelfs meesterlik en volkomen zijn, maar het zal in ieder geval (in
ieder!) een andere gestalte hebben als het originele werk’ (Stuckenschmidt).
De twede zijde van het vraagstuk, het opheffen van het gebonden zijn aan de
uitvoerbaarheid door menselike krachten, wordt door het kamerorkest niet aangeraakt.
Stuckenschmidt voert een hele, minder interessante, campagne, tegen de interpretent,
apparaat met relatieve kracht en bevattingsvermogen, zonder zin voor absolute
tijdwaarde, die zijn persoonlike opvattingen naar voor brengt, daar waar hij alleen
de wensen, die de komponist door zijn (tot hiertoe ontoereikende) notatie geuit heeft,
te verwezenliken heeft. De toenemende behoefte van onze tijd naar nauwkeurigheid
en klaarheid stelt meer en meer de onbekwaamheid van de mens, als vertolker van
kunstwerken, in 't licht.
Langs deze stelling om moet men de waarde begrijpen die de mekaniek, wier
intrede in de muziek met de metronoom plaats had, voor de ontwikkeling van de
muziek hebben kan. De tot hiertoe reeds bruikbare apparaten zijn principieel in twee
groepen te delen:
1o Apparaten die bestaan uit werkelike instrumenten, waarop de tonen langs
mekaniesen weg gevormd worden (elektriese klavieren, draaiorgels en
orchestrions).
o Apparaten waarbij de tonen op andere wijze gevormd worden dan bij het
2
natuurlike instrument (phonografen en gramophonen).
Men weet dat meesters als Strawinsky zelf de eerste geweest zijn om hun werken
voor deze instrumenten om te zetten. De wezenlike betekenis dezer apparaten ligt,
volgens Stuckenschmdit, in de mogelikheid rechtstreeks voor hen te componeren.
D.w.z. deze apparaten worden in werking gebracht door reliefschrift, en nu kan men,
na korte studie, dadelik in dit schrift in plaats van in noten komponeren, aldus
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alle denkbare verfijningen, met mathematies nauwkeurige tempi en met subtiele
dynamiese schakeringen vastleggend.
Het probleem der authentiese notatie zou op deze wijze te gelijkertijd opgelost
worden. Zo heel chimeries is een dergelike fantaisie niet; in de orgelpraktijk werken
de kartonstekers inderdaad reeds lang op deze wijze.
De rijkste perspectieven opent de mogelikheid rechtstreeks op de fonograafplaat
te komponeren. Natuurlik zal deze studie oneindig moeiliker zijn dan die van het
schrift voor electriese klavieren en orchestrions, daar klankkleur, toonhoogte en
toonsterkte door oneindig kleine variaties in de golflijnen der plaat aangeduid worden.
De oplossing voor deze moeilikheid werd z.g. gevonden door de bekende schilder
Moholy-Nagy (tekenend is het feit dat de twee meest revolutionaire voorstellen die
ons, musici, gedaan werden, van de hand van schilders afkomstig zijn: Moholy-Nagy
hier, en Luigi Russolo met zijn ‘L'art des bruits’ in een futuristies manifest van Maart
1913 - tekenend en voor het karakter der voorstellingen en voor de geavanceerde
positie der schilderkunst). Moholy-Nagy stelt voor een reuzachtige plaat van ongeveer
vijf meter doormeter, van in verhouding even grote lijnen te voorzien, waarop de
golvingen zouden aangebracht worden en dat uit originaal, langs photomekaniese
weg, op de voor de grammophoon noodzakelike grote te redusseren. Van de toepassing
dier systemen verwacht Stuckenschmidt volgende voordelen:
1. Het aantal klankkleuren is oneindig; de kleur van een bepaald instrument kan
over gans de klankenomvang verlegd worden.
2. De differentierings-mogelikheden der toonhoogten zijn oneindig; vierde- en
achtste tonen zijn met mathematiese nauwkeurigheid weer te geven.
3. De verscheidenheid der klanken zal het oude orkest gans primitief doen
voorkomen.
4. De fouten in 't samenspel, omslaan der klanken en alle kleine ongelukken
waaraan het beste orkest blootgesteld is, behoren tot het verleden.
5. De bouw en het uitzicht van een kunstwerk is op de plaat eens en voor altijd
vastgelegd.
Dat de hierboven opgenoemde voordelen niet te onderschatten zijn zal niemand
lochenen. Misschien heeft de lezer voor de technies-werktuigkundige zijde van het
voorstel reeds de schouders opgehaald; op dit terrein weze men echter voorzichtig;
de geschiedenis heeft ons geleerd niet te scepties te staan tegenover de toekomst der
mechaniek; we nemen dus graag aan dat de apparaten waarover Stuckenschmidt en
Moholy-Nagy het hebben bestaan en een dergelike graad van volmaking bereikt
hebben, dat ze bruikbaar zijn. Of nu de komponist, die geen apparaat is en tegenover
wiens toekomst we, onder dit opzicht, minder gelovig staan, zich de rechtstreekse
notering zo gemakkelik eigen maken zal, betwijfelen we strek. Het rechtstreeks
aanbrengen der golfhoogten op de plaat zal natuurlik alleen de vrucht kunnen zijn
van
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een zeer doorgedreven studie op natuurwetenschappelik-phoneties en mathematies
gebied; tot heden was de musicus een intuitief rekenaar die het eenvoudigste theorema
ignoreerde; daar kan bij de voorgestelde notering geen spraak meer van zijn. Als
men bedenkt dat Stuckenschmidt's invoering geen enkele van de eisen, die men op
't ogenblik aan de komponist stelt, vallen laat, zal men dadelik inzien dat het baantje
niets aanlokkelik meer heeft. Gesteld, nu dat men de twee groepen van kundigheden
meester is, wat niet op zo'n jeugdige ouderdom zal zijn, dient men nu ook tot
rijpwording in de twee richtingen te evolueren, want evenals de komponist zich nu
moet leren thuis voelen in het klanken-universum waarvan hij door zijn studie de
wetten heeft leren kennen, zal zijn geleidelike ondervinding hem ook moeten de
meesterschap brengen in zijn ciseleerkunst, waarin hij zich zal te volmaken hebben
als de eenvoudigste handwerker, die de arbeidschool verlaat. Het ogenblik waarop
zijn werk volrijpt is wordt dus merkelik verschoven en de periode waarin
onaantastbaar werk geleverd wordt dies tengevolge zichtbaar verkort.
Deze kritiek deed ons echter al te ver op het voorstel van H. Stuckenschmidt
ingaan. Het is gans aan het vertrekpunt dat de directe notering ons onoverkomelike
hinderpalen schijnt op te werpen. Stuckenschmidt schijnt weinig rekening te houden
met de psychologie van het scheppingsproces; in de creatie van een muzikaal werk
speelt het onderbewuste en het onbewuste een zeer grote, door de scheppende
toondichter zelf geïgnoreerde rol; er ontstaat een werk dat hij zelf intuitief weergeven
kan, maar onmogelik kan vastleggen met de door de directe notering vereiste
mathematiese nauwkeurigheid. Men stelle zich even de moeilikheid voor bij een
eenvoudige gesproken zin al de stembuigingen, de duur van elke klinker, de ruimte
tussen elk woord, de dynamiese kracht waarmee elke klinker en medeklinker
uitgesproken wordt en de agogiek van het geheel nauwkeurig en volstrekt mathematies
weer te geven, en men zal zich afvragen of een toneelschrijver die een dergelik
noteringssystemen gebruiken wou niet gek zou zijn voor het einde van de eerste akt.
We hebben strijd gevoerd tegen alle conventie, voortspruitend uit tot vals
classicisme vergroeide schoolwijsheid, we hebben het recht geëist ons intuitief vrij
te uiten, ons leven muzikaal uit te leven eerlik en zoals we 't voelden. De voorgestelde
directe notring gaat ons voor goed in de conventie terug voeren, omdat ze ons brengen
zal tot de blootgeestelike toepassing van mathematiese formules, die dra zullen blijken
varianten te zijn van enkele typen, en wier creatieve betekenis zo goed als nul is.
We geven hiermee dus toe dat ons noteringsstelsel onvolmaakt is (vermits we zelf
trachten te bewijzen dat de komponist zich van een volmaakt stelsel niet bedienen
kan). We trekken de aandacht echter op het feit dat het niet bestemd is om apparaten
in gang te zetten, maar om de ideeën van de komponist over te brengen aan de
vertolker, ‘wezen met relatieve kracht en zonder zin voor absolute tijdwaarde’,
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eigenschappen die de komponist evenmin bezit. Het uitzendend en het onvangend
apparaat (komponist en vertolker) zijn dus organies gelijk gebouwd, en een stimulans,
die onder drang van een zekere sensatie, door het radierend organisme in de ruimte
gezonden wordt, zal, opgenomen in het opvangend apparaat, hierin dezelfde sensatie
teweeg brengen als die welke het ontstaan van de prikkel voor gevolg had, hoe onjuist
de verhouding van die stimulans tot de sensatie mathematies ook zijn moge.
Dat kleine en subtiele afwijkingen in bouw der beide bedoelde organismen voor
gevolg hebben dat de beide sensaties toch niet identies zijn, is logies. Toch zal het
verschil niet zo groot zijn dat het storend werkt, en verschillende komponisten hebben
bij menige gelegenheid hun tevredenheid uitgedrukt over de wijze waarop hun werken
uitgevoerd werden. Als we niettegenstaande dit toch nog wraakroepende uitvoeringen
van sommige vertolkers te horen krijgen, is dit niet omdat de toondichter er niet in
gelukke zich voldoende uit te drukken, maar omdat die heren mode-virtuozen er een
cultus van hun eigen persoonlikheid op na houden, die hun in elke kompositie slechts
een middel doet zien om hun persoonlike kwaliteiten naar voor te brengen, zonder
rekening te houden met de doelmatigheid hunner prestatie. Om hieraan te verhelpen
is het echter niet noodzakelik de komponisten een noteringsstelsel op te leggen dat
de krankzinnigengestichten binnen vijftig jaar met overbevolking dreigt, maar volstaat
het de heren-interpreten terug tot de orde te roepen. Daarvoor behoeven we in de
eerste plaats een muziekkritiek die door haar onderlegdheid gezaghebbend optreden
kan.
Niettegenstaande dit alles opent Stuckenschmidt's artiekel interessante
perspectieven. Zijn fout ligt echter hierin dat hij zijn mekaniese apparaten als einddoel
beschouwd heeft en aldus een verkeerde richting uitliep, terwijl ze in de eerste plaats
te beschouwen zijn als 'n verrijking der middelen die de komponist bij de vastlegging
van zijn intuitie ten dienste staan. (Zelfde fout, die door Russolo begaan werd toen
hij met zijn bruiteurs de huidige instrumenten wegcijferen wou.)
De fout ligt in de tietel, zegden we bij de aanvang. Inderdaad, wanneer
Stuckenschmidt in plaats van ‘mekaniseren der muziek’ ons ‘mekaniseren in de
muziek’ voorstelde, zouden we applaudicerend met hem samen kunnen gaan. Dat
hij ons elektriese klavieren bouwe, die ons toelaten gamme's in duizelingwekkende
snelheid door onze orkestkomposities te stuwen, sonore arpegen-arabesken om onze
harmonieën te slingeren, dat hij ons gramophonen geve waarmee we primaire, door
instrumenten onrealiseerbare, sonoriteiten in onze orkestratie mengen kunnen, dat
Russolo ons bruiteurs construere die de polsslag der fabrieken in onze muziek brengen
zullen, wij zullen ze gebruiken, met genoegen en naar hartelust, maar als ze ons
alleen op dit materiaal aanwijzen willen ter verklanking van onze intuitie, al het
andere supprimerend, dat ze er dan ineens een mekaniese komponist, iets als een
komponerende machiene, aan toevoegen, of hun werk blijft onbegonnen.
Karel Albert.
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Karl Wagenfeld: Dood en duivel. Een nederduitsche doodendans, vertaald
door J. Decroos. (Brussel, ‘Gudrun’, 1924.)
De hoofdindruk die men van deze doodendans behoudt is dat het verband tussen de
kunstenaar en de nederduitse aarde er onophoudend doorheen trilt. De continuïteit
van deze eigenschap - het uit de heimataarde gegroeide, zonder dat andere momenten
dit éen-voudige vertroebelen - verzekert de gaafheid en het vloeiende van deze volkse
epiek, waarbij bijzijde is aan te teekenen hoe verwant in het realisme deze nederduitse
epiek met de vlaams-volkse is.
Eenmaal dit over het vizioenaire elan gezegd, moet worden betreurd dat, bij het
uitbouwen, de dichter enigermate daarop vertrouwt dat ook hier het elan alles wel
in orde zal brengen. Zo krijgen wij uitbeeldingen die voor hem zeker wel sterk zijn,
doch die in werkelikheid, te weinig getoetst aan iets apodikties, de lezer als zwak
verschijnen, b.v.:
‘En aan de hel haar gloeiendsten kant
Wordt de man van leem tot steen gebrand
Totdat aan buiten- noch binnenzij
Een plek met gevoel te vinden zij...

Men kan niet beweren dat hier hoge pregnans is bereikt.
De vertaling van Dr. Decroos is zeer te loven. Alleen kan ik het betreuren dat
iemand, die zich, met zulke zekerheid, de diepere zin van het nederlandse woord
heeft tot eigen gemaakt, daarin geen andere mogelikheden ontdekt dan het vertonen
van bravoure-stukjes. Soms denk ik veeleer aan een zeer scherpzinnige leeraar dan
aan een dichter. Doch de verdienste van zulk nederlands mogen wij biezonder nu
hoogschatten, wanneer wij door de onmachtige schooljongenstaal van zogezeid
modernistiese skribenten worden overstelpt.
P.v.O.

Th. Jeske-Choinski: De Groote Strijd. (Keurboekerij van het Nederl.
Boekhuis, Tilburg.)
Quo-Vadis literatuur. Uit Polen ook afkomstig. Rome, het oude Rome der keizers,
heeft op de Westersche Slaven, - in tegenstelling met de Oostersche Slaven, de Russen
die door Byzantium werden gevormd, - altijd een groote aantrekkingskracht
uitgeoefend. Vele Poolsche schrijvers en schilders in de 19e eeuw leefden te Rome
in de afwachting dat het eigen vaderland weer hersteld werd. Sienkiewicz en
Siemiradski zijn daar typische voorbeelden van.
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Th. Jeske-Coïnski heeft het tijdperk van Marcus Aurelius uitgekozen. Het romeinsche
rijk teert nog op zijn oude glorie maar moet toch reeds door germaansche legioenen
verdedigd worden. Barbaren beschikken erover. En overal, tot in de legers, op de
verste marken is het nieuwe oostersche bijgeloof doorgedrongen. Het heidendom
wordt door het christendom traag maar zeker overweldigd.
De groote strijd is eenerzijds de vervolging tegen de christenen, anderzijds de
opstand der Barbaren tegen Rome. Hier staan Publius Quinctilius, de ras-echte romein,
tribuun en pretor, en de Germaansche legeraanvoerder Servius tegenover elkaar. Die
strijd wordt in de hand gewerkt door twee vrouwen die christinnen geworden zijn:
Mucia Cornelia, de verloofde van Publius, die niet nalaat ze naar streng romeinsch
recht te veroordeelen, en Thusnelda, de verloofde van Servius, die den grooten strijd
ontketent om de ontvoering van zijn lief te wreken.
Het oude-romeinsche leven voor het laatste in alle edelheid bloeiend in de wijsheid
van Marcus Aurelius, de opkomst van de nieuwe religieuse idee, het oude Rome met
zijn bewogen plebs en slaven, de paleizen en de circussen, maken dit boek tot een
onafgebroken boeiende lectuur.
J.M.

Felix Timmermans: L'enfant Jésus en Flandre, traduit du flamand par
Neel Doff. (F. Rieder & Cie, Paris, 1925.)
Na de duitsche, de fransche, de engelsche vertalingen van Pallieter nu weer deze
fransche vertaling van het Kindeken Jezus in Vlaanderen. De meest ras-echte onder
de Vlaamsche schrijvers van heden blijkt ook het best geschikt om door het buitenland
genoten te worden. Een volk moet zich zelf zijn geheel en al zijn eigenaardigheden
tot vollen bloei en ontwikkeling laten komen om van eenige beteekenis te zijn voor
de volkerenfamilie in de wereld om iets bij te dragen aan de universeele cultuur. Het
buitenland zal in deze vertaling van Neel Doff de Vlaamsche primitieve schilderijen
en vooral de voorstellingen van Breughel terugvinden, maar daarnaast ook vele
folcloristische dingen waar Timmermans werk zoo rijk aan is, die hij tot kleurig
leven weet om te scheppen en die aldus het diepe Vlaamsche volkswezen openbaren.
Eene vertaling is nooit of zelden zoo zuiver van klank en rythme dan het origineele
werk. Timmermans' taal heeft een sappigheid en een kleur die grootendeels vooral
in het fransch moet verloren gaan, maar de fransche schrijfster uit Vlaanderen, die
Neel Doff heet, was wel best geschikt om deze vertaling aan te vatten en zij heeft er
voor het fransch publiek een eigenaardig en genietbaar boek van gemaakt.
J.M.

C. Astaes: De wonderlijke dwerg. (‘Excelsior’, St. Trudostraat, 21, Brugge,
1925.)
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Een volksvertelling zonder kleur, zonder geur. Iets van de sprookjeswereld der
duizend en één nacht, maar zoo dor en saai verhaald, in zoo'n dorre en saaie taal, dat
al het zoet-wonderbare van een sprookje verloren gaat in futloosheid.
K.E.
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Kanunnik van de Velde: De goede Week en het Paaschfeest. (‘Excelsior’,
St. Trudostraat, 21, Brugge.)
Een zeer gedocumenteerde studie over de kerkplechtigheden der goede Week,
bizonder van geschiedkundig standpunt uit. Schrijver verwijst naar de meest
betrouwbare bronnen en een degelijk zaak- en woordregister maakt het gebruik van
zijn werk, ook voor oningewijden, uiterst gemakkelijk.
K.E.

J.H. Boos: Israël's Uur. (Oomen en Zonen, Roermond, 1924.)
De Polyeucte van Corneille weet heel zijn liefde voor Pauline in dezen innigen
zielskreet te condenseeren:
‘Seigneur, de vos bontés il faut que je l'obtienne;
Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne.’
(Acte IV, scène 3.)
De schrijver van dit prachtig boek is een bekeerde Jood en hij herhaalt het woord
van Polyeucte: ‘Heer, maak van mijn rasbroeders ook geloofsgenooten’. Want heel
't boek door voelt ge 't brandend verlangen van dezen apostel van 't Joodsche
bekeeringswerk om 't licht van den Heiland te laten schijnen over Israël. De
psychologie van 't Joodsche volk wordt er in ontleed, de beste methoden worden
aangeduid om 't bekeeringswerk te doen gelukken en een korte levensschets wordt
gegeven van enkele beroemde Joodsche bekeerders.
Soms krijgt het werk allures van letterkundigen aard, zoo b.v. de beschrijving van
't Joodsche Whitechapel in Londen.
Wie over Joodschen invloed in de moderne wereld iets leeren wil moet dit boek
lezen.
K.E.

Ernest W. Schmidt: ‘Een schoone historie van Valentijn en Oursson’.
(Keur-serie Nr. 9. - L.J. Janssens en zonen, Antwerpen.)
In een inleidend woord geeft Maurits Sabbe wat uitleg over dezen avontuurlijken
romjan der middeleeuwen. E.W. Schmidt heeft hem in een min of meer modern
kleedje gestoken. Daarmee heeft hij wel vulgarisatiewerk geleverd, maar bekoorlijker
wordt het verhaal er niet om. Wat het wint aan klaarte in de uitdrukking, verliest het
door gebrek aan spontane naïeveteit. Philologen lezen best zoo'n producten in hun
ouden vorm. Oningewijden kunnen er hoogstens in vinden, wat in de inleiding wordt
vermeld: ‘een weergalooze vertelkunst en het onbeperkt spel eener rijke verbeelding’.
K.E.
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Fritz Francken: ‘Naar wijd en zijd’. (Keur-serie Nr. 2. - L.J. Janssens en
zonen, Antwerpen.)
Inderdaad, naar wijd en zijd! Kleine geschiedenisjes van verscheiden aard, uit
verschillende tijden, met bijna allen een toets realisme en een laagje romantiek.
Verhalen uit den oorlogstijd, vertellingen uit de vlegeljaren, middeneeuwsche
sprookjes, tafereeltjes uit het Schipperskwartier en zelfs would-be-vrome legenden.
Geen band tusschen dit
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alles tenzij de gemakkelijke, losse toon waarop Fritz Francken zijn ernst en zijn
drolligheid, zijn meewarigheid en zijn nuchterheid er uit flapt... zwierig en
pretentieloos. 't Eerste stuk redt den heele bundel. ‘Een avond onder vele...’ is een
brok lyrisch proza dat er zijn mag. Dáár is ten minste de stijl gecondenseerd genoeg
om de zaken direct doen aan te voelen.
Anders geeft Francken zich maar weinig moeite en, me dunkt, ik hoor Oronte uit
Molière's ‘Misanthrope’: ‘je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire’. Vluchtig
werk en vluchtige impressies.
K.E.

Willem Elsschot: ‘Lijmen’. (Keur-serie Nr. 8. - L.J. Janssens en zonen,
Antwerpen, 1924.)
Of dit nieuwe boek van Elsschot beantwoordt aan de blijde verwachting van A.
Cornette(1), betwijfel ik sterk. 't Heele verhaal is een leuke satire op de handelswereld,
en, inzonderheid, op de moderne réclame-manie. Kostelijke typen zijn die ‘helden’,
zakenmannen die met het rechtvaardigheidsbegrip maar weinig uitstaans hebben.
Maar van een ‘geroutineerd romanschrijver’ ontdek ik geen spoor, en deze malle
gevallen zijn toch maar caricaturen. 't Is 't gevaar van elke ironisch bedoelde literatuur
over te slaan in ‘charge’. Al is 't vermaak bij't lezen van zulke letterkunde groot,
want onverzadelijk grappig, het voldoet niet. Eenzijdigheid ontsiert het lachend
sarcasme waarmee de menschen worden bejegend op zwetsenden toon. Het uitblijven
van elke conclusie doet overigens denken aan oppervlakkigheid. Toch prettige lectuur:
want in heel vaardigen trant wordt verteld over gebreken van onzen evenmensch.
‘Homo homini lupus’. Wij hooren gaarne op geestige wijze onze broeders bespotten!
't Is misschien niet heel vriendelijk, maar 't is zoo.
K.E.

Aanteekening
In DEN GULDEN WINCKEL schrijft Johan Huyts over dichter J.H. Leopold: ‘Hij
was naar eigen aard en wezen nimmer een leider, en indien de aanhankelijkheid van
een volgende generatie zijn deel werd, dan is hij ook van dezen eer de leuze, dan de
leider geworden. Haar leider had deze generatie ten deele in Albert Verwey, hem
volgde zij in de letterkundige beweging. Daarentegen was Leopold voor hen het
zinnebeeld van de voltooide schoonheid. De dichter Verwey, het gedicht van Leopold,
dit waren de polen, waartusschen zich hun ontwikkeling voltrok. Een eigenlijke
functionneele beteekenis heeft Leopold dus ook voor dit geslacht niet gekregen. Wel
worden de jonge dichters zonder onderscheid door hem geboeid, wel “begrepen” ze
hem, maar

(1) Verslag over den staatsprijskamp in de Wederlandsche Letterkunde, 1910-1917.
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dit alles bleef geheven in de ideëele sfeer’. Verder wordt de Amsterdamsche prijs
voor poëzie besproken waarmee bekroond werden de bundel ‘Vormen’ door Mr. M.
Nijhoff, het gedicht ‘De Stad I’ door A.P.A.A. Bernard en het gedicht ‘Mijn Vadertje’
van onzen medewerker Marnix Gijsen.
In DE NIEUWE GIDS schrijft Willem Kloos over onzen medewerker Felix
Timmermans naar aanleiding van zijn nieuw boek, novellen en schetsen ‘Het keersken
in de lanteern’: ‘Dat een bovenste beste, want gemoedelijk-bedaard en
eenvoudig-doende jongen, uit een kleinere Belgische stad, zooals Felix Timmermans
van oorsprong is, nu reeds geheel uit zichzelf, een steeds zich vermeerderende reeks
van boeken heeft kunnen schrijven, die ongetwijfeld nog vele volgende eeuwen
beroemd zullen blijven, dat lijkt mij, om de waarheid te zegge, veel merkwaardiger
dan alle mogelijke, op een vervelenden toon banale bêtises opdreunende en zich dan
nog wel als uit hoogere psychische streken aankondigende verschijningen bij elkaar’.
Willem Kloos schijnt nog steeds niet te weten dat Lier een Vlaamsche stad is en
Felix Timmermans een Vlaamsche auteur. Hij kon evengoed spreken van Reymont
of Sienkiewicz als Oostenrijksche schrijvers omdat zij toevallig in den tijd hunner
productie aan het staatsverband Oostenrijk toehoorden. Elize Knuttel-Fabius schrijft
over denkbeelden van vrouwen, over liefde en huwelijk zooals zij die gevonden heeft
bij vrouwelijke auteurs ‘Van Mary Wolsstonecraft tot Ellen Key’ en zich
resumeerende trekt zij de slotsom ‘dat de diepste aspiraties van veel ontwikkelde
vrouwen in verschillende geslachten in veel opzichten één zijn. Naast haar recht op
vrije ontwikkeling harer gaven, op arbeid en economische onafhankelijkheid, op
medezeggenschap in het bestuur van haar gezin en haar land, eischten zij het recht
op de vrije beschikking over haar persoon in de liefde. Ook de klacht dat de man
anders liefheeft dan de vrouw komt steeds terug. Aan den laatsten tijd is evenwel,
zoover ik kon nagaan, de eisch voorbehouden, dat iedere gezonde jonge vrouw recht
heeft op moederschap. Uit sociaal, godsdienstig of ethisch oogpunt is voor de meesten
het huwelijk nog steeds de meest ideale vorm van samenleving, maar aan velen gaat
het huwelijk buiten haar schuld voorbij. Vrije en tijdelijke verbintenissen zijn uit
ethisch oogpunt in veel gevallen ongewenscht en in hun consequentie vaak een ramp
voor de kinderen. Ondertusschen verdort veel dat in liefde en moederschap rijk zou
bloeien’.
De NOUVELLE REVUE FRANÇAISE heeft heel haar Mei-nummer gewijd aan de
nagedachtenis van haar onlangs gestorven directeur, Jacques Rivière. Wie dezen
schrijver nader wil leeren kennen zal hier zijn rijke persoonlijkheid langs alle belicht
vinden. Het nummer bevat ook onuitgegeven werk van den overledene, ‘een
merkwaardige studie over Marcel Proust’.
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Hooglied.
IN dien tijd was Gijzel een arme laat die groote, verwilderde bosschen hielp rooien
en naar adem hijgde van vermoeidheid. Hij was één knobbel van magerte. Berustend
in de beschikkingen der opperste macht, onderwierp hij zich aan zijn lot; de
opstandigheid, die zijn verbitterd gemoed in zijn jeugd wel eens had geteisterd,
hadden andere dienstbaren en loonslaven er uitgeranseld. Was zijn sterfelijk lichaam
beladen met den vloek van zijn geboorte: God toch had hij zijn povere ziel aanbevolen
en toegewijd...
Van 's morgens tot 's avonds was Gijzel in de weer op het feodale domein.
Spaanders vlogen in 't ronde, de bliksem van de bijl sloeg zoo maar in 't levende
hout! Onder elken slag kreunde de boom; geleidelijk dreef de houthakker hem de
wig dieper in 't hart. Eerst wankelde hij, stortte dan krakend ten gronde. Eilaas, de
ééne was nauw geveld, of het staal van de bijl zinderde alweer in den stam van een
anderen boom. Zoo zwoegde Gijzel sedert jaren. Vele jaren nog, tot hij er den dood
bij vond, zou hij aldus zwoegen...
Eens verraste hem de avond. Het nevelde al op de beemden. Weldra zou het teere
licht van den schemer, het aspekt van de boomen aanzwarten. Onder de kruinen werd
het koeltjes.
Eindelijk klonk het alarm van het kloksken op den toren van den burcht. Gijzel
mocht nu huiswaarts keeren; loom stapte hij aan. En zie, op dien avond was het, dat
hij, onderwegen, een in 't kreupelhout te vondeling gelegd wicht aantrof. Hij nam
het op den arm en droeg het mee naar huis. Amme, zijn vrouw, keek sip toen hij haar
dat schreeuwend en spartelend bloeiken toonde. Ze beschikten zelven niet eens over
de middelen om te voorzien in hun schamel onderhoud. Waar moest het heen, als
dat vreemde kind hen bovendien tot last werd?
- Amme, zei Gijzel, het is waarschijnlijk een beproeving te meer die God ons
oplegt. Laten we haar niet ontwijken. Tegen Gods wil baat geen verzet. Ware het
geen schande, zoo dat boeleken stierf door ons toedoen? En zoo het op misdadige
wijze
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aan zijn ouders werd ontrukt: zullen die het dan niet komen ópeischen?
Gijzel legde afwisselend den nadruk, op het eventueele stoffelijke voordeel en de
zedelijke voldoening verbonden, aan deze menschlievende daad. In den grond van
haar hart toch was Amme het al eens met Gijzel, vóór deze te pleiten begon. Verlangde
ze niet naar een kindje sedert de eerste huwelijksdagen? Haar wensch werd niet
vervuld. Och arme, vel over been was Amme, af en aan hoestte ze bloed. Wat erger
was: ze klaagde gedurig van het ‘kwaad zeer’ dat in haar borst knaagde.
Ten slotte zei Amme:
- Dat Gods wil geschiedde. We zullen het kindje houden.
Omdat het er zoo delikaat uitzag, werd het wichtje Adellinde genaamd. Maar vrouw
noch man kwamen het opeischen. Spoedig was het kindje vertrouwd met de
gelaatstrekken van Amme en Gijzel. Wat lachte het minzaam, wat blonken de
oogskens prettig, als één der voedsterouders het, over de wieg gebogen, toeriep. Met
blij gemoed spaarden Amme en Gijzel zich het eten uit den mond.
Niet ten onrechte wordt beweerd dat de goddelijke voorzienigheid waakt op het heil
der deugdzamen. Op zekeren nacht werd Gijzel gewekt door het tumult van vechtende
mannen. Boven het doffe slaan van kletterend af schampende wapens uit, klonk de
roep van woeste stemmen. Gijzel sprong recht, wierp zich een mantel om de
schouders, greep zijn bijl en stormde naar buiten.
In 't licht van de maan zag hij een hem onbekend man, zich wanhopig verdedigen
tegen vijf schabouwelijke kerels. De aangevallene stond met den rechter hiel tegen
een boom aan. Zijn zwaard flikkerde...
Reeds lagen twee aanvallers ten doode getroffen, krinkelend op den grond. Maar
die ééne dappere zou te langen laatste toch het onderspit moeten delven. Met één
oogopslag gaf Gijzel zich rekenschap van de toedracht en het verloop van den
ongelijken kamp. Hij zwaaide de bijl suizelend om zich heen en hakte op de vijf
booswichten in. Eén kloof hij den schedel, een tweede maaide hij de beenen onder
het lichaam weg. Dit stelde den vermoeiden ridder. - Gijzel had hem aan zijn kleedij
herkend, - in de gelegenheid wat op adem te komen. Door het akelige kermen van
hun kornuiten, ontstond er paniek in 't gemoed der drie overblijvende aanranders.
Ze sloegen op de vlucht...
Het was niet enkel een ridder wien Gijzel het leven had gered. Het was zijn eigen
meester, Pippijn, die van op den nabijen burcht heerschte over heel de streek. 's
Anderdaags werd
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Gijzel ontboden op het geduchte slot. Pippijn sprak hem hartelijk toe, verklaarde
hem vrij en stelde hem aan tot opzichter van een gedeelte der bosschen.
Toen Gijzel, zijn vrouw, dit blijde nieuws boodschapte, zei Amme:
- Gijzel, het is God die ons loont, ter intentie van Adellinde.
Men tranen van zaligheid in de oogen, omhelsden beiden het kindje...
Ze bewoonden nu een bewingerd huizeken, nabij het slot. Gelukkige jaren braken
aan. Gijzel won vlug het vertrouwen van zijn meester. Adellinde groeide fluks op.
Het was al een héél meisje toen Amme, ondermijnd door een sleepende ziekte, ter
ziele ging.
Na het afsterven van haar brave voedstermoeder, die ze in de laatste levensdagen
moedig had ter zij gestaan, belastte Adellinde zich met het huishouden. Hare
toewijding en vaardigheid waren een troost voor Gijzel, wien de dood van Amme
aanvankelijk ontredderd had. Want kwam in die dagen van neerslachtig tobben en
heimelijk verdriet, de aanhankelijkheid van Adellinde, ten opzichte van haar
pleegvader, niet opmerkelijker dan vroeger tot uiting, toch onderging Gijzel, meer
dan ooit, de bekoring van haar kinderlijke genegenheidsbetuigingen en droegen deze
er niet weinig toe bij, om hem te ontheffen aan den nood van zijn bevangen gemoed...
In de genade eener toenemende schoonheid wies Adellinde op, van kind tot meisje.
Kalmer dan het blauw van den hemel was het blauw van haar oogen. Als ze sluimerde,
lagen haar de lokken als een zijden sluier onder het hoofd. Maar men moest haar
gadeslaan, wanneer ze óp-en-neer liep, in den huize of den tuin; men kon zich geen
guitiger licht- en schaduwspel indenken, dan dit van haar bewegen en gebaren.
Aanstekelijk was haar welgezindheid; haar lach sloeg als een vink. Gijzel verkwikte
zijn bedrukt hart aan die uitbundige vroolijkheid. Onwillekeurig werd hij er door
opgewekt. Ze overwon in hem, den zwaarmoedigen weerslag van leed en kommer,
en die zedelijke opbeuring werkte ook verjongend in, op zijn geschokte
lichaamskrachten. De zielegroei van Adellinde werd hem een levensdoel...
Onder de ridderburchten van uren in het rond was deze, waar Pippijn zich met zijn
piepers ophield, van uitzicht ontegensprekelijk de ontzaglijkste. De steile
toegangswegen, - ei-mij, de dorens en stekels van distel en kruisbes! - waren
opzettelijk zóó aangelegd, dat, wie ze betraden, steeds in 't zicht bleven van poorten torenwachters.
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Tusschen een wal van rotsblokken en den spiegel van zwart grachtwater, strekte zich
een plein uit, waar het wapenvolk werd gedrild; er waren daar ook stallingen
opgetrokken...
Over de ophaalbrug was dan een tweede open plek, een stuk aan gras gelegd land,
gedeeltelijk begrensd door den eigenlijken burchtmuur. Van den steenen boog der
welfpoort, naar den noordkant toe, glooide het binnenplein. Daar galmden stap en
stem: het plein was er onderkelderd en links uit verhieven zich, bezijden den zwaren,
vierkanten hoektoren, de vlakke muren van den twee-verdiepingen hoogen vleugel
van het hoofdgebouw. In de dikke muren blikkerden de groene, in lood gezette ruitjes
van de lage, enge vensters met nissen.
Verderop, rechts, groezelig en geblaakt, stonden de voorraadschuren. De smidse
was maar een berookt hol...
Die Pippijn was een niet weinig fortuinlijk man! Verscheidene heeren had hij gediend.
Op alle kansen had hij zich steeds gewapend! Had hij zelfs geen bende verarmde,
zwervende ridders op de been gebracht, waarmee hij zich in hinderlaag legde,
langheen druk bereisde wegen? Niet zelden was het dan gebeurd, dat soldaten van
den landvoogd, die bende waren te lijf gegaan en enkelen onder Pippijn's handlangers
hadden gevangen genomen en opgeknoopt, aan de tinne van een kasteeltoren. Maar
verre van den fraaien sinjeur áf te schrikken, waren die klopjachten hem een prikkel
tot overmoed!
Werd Pippijn in den ban gedaan: per slot van rekening dwong hij zijn vijanden
vergoedingen en verontschuldigingen áf. Werd Pippijn vogelvrij verklaard: hij toch
sloot den godsvrede, waarvan de bepalingen hem ten goede kwamen. Zoo was het
hem gelukt, - door list, bedrog en verraad, - rijkdom, macht en roem te verwerven...
Op één van zijn strooptochten was hem de zoon van een aanzienlijk edelman in
handen gevallen. Pippijn gaf één zijner trawanten opdracht, een zwaren losprijs te
gaan bedingen bij des jongelings vader. Deze deed den kwant in boeien klinken en
zocht, vergezeld van bereden troepen, den vermetelen aanvoerder óp. Zijn
manschappen werden in de pan gehakt! Pippijn eischte nu niet enkel een schoone
som gelds meer, doch noodzaakte den verslagen tegenstrever bovendien, zijn eenige
dochter uit te huwelijken aan hem, den overwinnaar.
Al een heel tijdje had Pippijn het slot bemachtigd, hetwelk hij kort daarop betrok
met Brigitta, zijn vrouw. Na een jaar of wat, werd het echtpaar een zoon geboren,
Alewijn...
In den beginne van zijn huwelijk verzaakte Pippijn tijdelijk het avontuurlijke
leventje, dat hij tot dan geleid had; hij zette feest- en jachtpartijen op touw, Jokte
vreemde gasten aan. De
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roostering van de ridderzaal, op de bovenverdieping, daverde onder het geweld van
het helsche vertier.
Pippijn werd echter opnieuw de prooi van zijn oude kwaal: hij wierf troepen aan
en ging weer op avonturen uit.
Brigitta nam, gedurende de afwezigheid van haar leuken gemaal, het beheer waar
van den burcht. Zij was een trotsche vrouw, eigenzinnig, norsch en valsch. Tegen
haar onstuimigen, bandeloozen echtgenoot, koesterde zij een haat dien haar nochtans
ingeschapen zinnelijkheid, temperen kon noch verschalken. Er was maar één man
op heel den burcht, die invloed had op haar: Gondobald. Deze was belast met
Alewijn's krijgsopleiding. Gondobald verwaarloosde zijn taak, daar hij niet
onverschillig bleef, voor de hartstochtelijk lonkende oogen van zijn meesteres...
Alewijn was aldra op zich zelve aangewezen. Vreugde beleefde dat kind niet aan
zijn ouders! Pippijn was altijd op de baan en keerde hij, ná afloop van oorlog of
tornooi, huiswaarts, dan restte er, in de drukte van brassen en braveeren, geen tijd
voor huisvaderlijke voorkomendheden. Ternauwernood omhelsde hij zijn zoontje
bij zijn terugkomst, of even vóór hij er alweer aan dacht, zijn paard te zadelen en de
lijfknapen te ontbieden met zijn armuur.
Onder voorwendsel hem te harden tegen de zwakheden van het menschelijk
gemoed, bejegende zijn moeder hem hooghartig en koel.
Gondobald was niet minder onvriendelijk in zijn omgang met hem; gewaardigde
die zich hem toe te spreken, dan was het om hem te vermanen of hem beleedigend
terecht te wijzen!
Alewijn werd dus voortdurend toegesnauwd of afgestooten door hen, die hem het
dierbaarst hadden moeten wezen; die toestand griefde hem fel en rijpte voorbarig
zijn gedachten. Instinktmatig werd hij dan ook gedreven, tot de andere verstootelingen
die op den burcht saamhokten, er in de vreeze des Heeren en van hun aardsche heeren,
ploeterden. Alewijn's hart werd er, voor het lijden, de ellende van den minderen man,
ontvankelijker en toegankelijker door. Schijnbaar verweesd liep hij rond op het
sombere slot; gelukkig was de natuurlijke aandrang van zijn gemoed, een waarborg
voor het goede humeur, dat het leven draaglijk maakt.
Ja, wat verzon Alewijn al niet, om zich tegen verveling en ontmoediging te
vrijwaren? Hij klom de wenteltrap óp, naar de tinne, waar de torenwachter op den
uitkijk stond; hij drentelde van schuur naar keuken, van keuken naar schuur; hij rende
het plein over, rakkerde in den tuin, luisterde naar de wonderbare verhalen, die de
ééne of andere pelgrim, bij wijze van vergoe-
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ding voor de hem aangeboden herberging, vertelde, over zijn dampende schotel, zijn
kralend hopbierken, heen...
Soms ook waagde Alewijn zich buiten den kasteelmuur, op het veld, in het bosch.
Hij leerde er bloemen, kruiden en planten kennen, bij naam en toenaam, naar vorm
en kleur, hoorde hun medikale eigenschappen roemen; hij luisterde het eigenaardige
zingen en fluiten áf van de vogels, vernam hoe en waar klein of grof wild zich
doorgaans schuil houdt, hoe men het náspoort, af vangt, doodt.
Menig uur verwijlde Alewijn ook in de smidse, die tegen den achterkant der
keukens aangebouwd was, en waar de grof geschonkte Kille, zijn gangetje ging met
de rappe, klinkende hamers.
Kille was zóó zacht van inborst als hij ruw was van aanblik. Onverschrokken was
die kerel, rechtgeaard, beginselvast, eerlijk als het ijzer dat hij smeedde, taai aan den
arbeid. Alewijn hield van hem om zijn oprechtheid, ook om de grappige manier,
waarop hij ál dezen over den hekel haalde, die zich gelegen lieten aan ijdele dingen,
aan vormelijkheid en vleitaal, aan gekuip en laster, of die misbruik maakten van hun
overmacht.
Zooals het zich in het leven geregeld voordoet: om zijn vrijmoedigheid haalde de
smid zich de bedekte vijandschap op den hals van jaloersche werkgezellen;
inzonderheid Bulkaard, de panetier, had het op hem gemunt. Die nam elke gelegenheid
te baat, om Kille te kleineeren bij zijn meesteres, Gondobald tegen hem op te ruien.
Pippijn had echter geen ooren naar die aanklachten en beuzelpraatjes, daar hij de
vakkennis en kunstzinnigheid van zijn smid te zeer op prijs stelde, en duchtte, dat
Kille op staanden voet zijn boeltje pakken zou, indien hij hem ter verantwoording
riep voor feiten, die zich, naar Pippijn's vermoeden, alleen hadden voorgedaan in de
opgehitste verbeelding van benijders en belagers.
Dat Pippijn zijn smid zóó opzichtelijk in bescherming nam, was niet eens de
bizonderste reden tot ergernis voor het kruiperige dienstbodenvolkje. Ook de
kameraadschappelijke wijze, waarop Kille, den edelen spruit Pippijn's mocht te woord
staan, wekte den wrok op van die armoezaaiers. Al die kleinzieligen luimden op een
geschikt oogenblik, om den smid te nekken.
Te midden van die onverschilligheid, dien onmin, dien onderlingen nijd, hield Alewijn
de aangeboren ongereptheid van zijn gemoed hoog: de natuur was het open boek,
waaruit hij de kennis putte die de menschen hem, op enkelen ná, onthielden door
hun arglistig gedoe, hun gek overleg. Hij was bijna veertien, fyziek voorzeker zijn
jaren vooruit. Een zweem van melankolie speelde hem om den mond, terwijl de
sterke, scherpe kin, zijn warm bruin gelaat anderzijds wel degelijk een uitdrukking
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bijzette, van energie en doortastendheid. De gloed van zijn oogen, op sommige
momenten van opgewondenheid, was iets zeer zonderlings.
Alewijn had een wakkeren geest voor zijn ouderdom; velerlei levenswaarheden
assimileerde hij zich door innerlijke aanschouwing. De ervaring, de op aandachtig
vergelijken steunende zelfontdekking, vulden in zijn geest aan, wat anderen hem niet
wisten of wenschten te verklaren...
Bij Gijzel, met wien Alewijn de ronde deed door bosch en veld, had hij héél wat
wetenswaardige kennis opgedaan. Want met Kille was Gijzel één der weinigen, over
wier aanwezigheid Alewijn zich onvoorwaardelijk verheugde.
Het meest van al nog was hij tuk op het gezelschap van Adellinde.
Hij leidde haar rond op den burcht zijns vaders. Van hoeken te kante doorwandelde
hij met haar het ouderlijke erf, introduceerde haar in de kemenate, bracht haar in
kennis met Kille. Deze was in zijn schik met de genegenheid die Alewijn dat
maagdeken bleek toe te dragen; hij nam Adellinde's verdediging op zich, telkens als
hij opmerkte, hoe het ruwe knechtenvolkje, de eerbaarheid van het ‘meisje van den
houtvester’, - zooals de meiden haar smalend noemden, - in opspraak poogden te
brengen, door middel van luid-óp geuite, lasterende toespelingen...
En terwijl het groen van een nieuwe lente over het land uitliep, openbaarde zich het
wonder der liefde in het gemoed van beide speelgenooten. Onder den drang van het
rijzend besef dier liefde, week de onbedwongenheid van hun vroegeren, kinderlijken
omgang. Schuchter werden ze in voorkomen en optreden. Die schroom was zoo
bekoorlijk als ongeveinsd.
Waar ze eertijds jubelden en schaterden, zwegen ze nu bedeesd. Dat zwijgen was
welsprekender dan de luidruchtigheid van kreten en woorden. Aarzelend schreden
ze naast mekaar, en als ze elkander toevallig de hand raakten, werd het hen plots zóó
beklemd om het hart, dat ze hun verlegenheid ontdoken met een glimlach...
Adellinde's bijzijn diepte den hemel van Alewijn's geluk uit en het gevoelen van
zieleweelde, dat hem steeds onverweldigde, bij hare verschijning, won met de jaren
aan heerlijkheid en hechtheid, en werd van lieverlede de kern zelve van zijn geluk!
De oude Gijzel was eer verontrust dan opgetogen over de wijziging die zich voordeed,
in het gemoedsbestaan van zijn pleegkind en Alewijn. Dezen waren echter te jong
om de gegrondheid in te zien van zijn angstvalligheid. Alewijn mocht
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immers geen gevolg geven aan den aandrang van zijn hart! Hoe bitter zou voor
Adellinde anderzijds de teleurstelling niet wezen, wanneer ze zich, op hare beurt,
bewust werd van de onmogelijkheid, het verlangen te bevredigen, dat ze koesterde,
in de onbegrensdheid van haar waan?
Het naderend gedreun van een galoppade was er op zekeren morgen de oorzaak van,
dat de torenwachter van den burcht onverwachts alarm blies. Uit den doom der vallei
rukte een blinkende ruiterschare aan. Hinnikend stormden de paarden het bergpad
op...
Het alarm van den torenwachter wekte een plots rumoer op het binnenplein.
Gewapende soldaten snelden naar hun strijdposten. De roffel werd geslagen. Een
krijschende stem riep ergens door een schietkanteel, de naderbij gekomen ruiters
aan. Met fanfares werd die roep begroet, geruststellend: de ruiters hoorden tot de
krijgsbenden van Pippijn...
Wild sprongen de paarden over de neergelaten valbrug. De ruiters stegen áf. Ze
hadden dra toeloop. Eén onder hen voerde het woord. Gondobald was intusschen
door den nieuwsgierigen drom heengebroken. Dadelijk zag hij dat deze ijlboden zich
te kwijten hadden van een lastige opdracht. Pippijn was eens te meer op marode
gegaan. Was hem wat overkomen?
- Spreek op, beval Gondobald, gejaagd.
Eerbiedig keken de ruiters hem aan. Bevangen zette één dan het verhaal in.
Naarmate hij sprak werd het stiller rondom...
Gondobald had zich niet vergist in zijn voorgevoelen. Pippijn was gesneuveld.
Onbekende strijdmachten hadden zijn, in een open plek van het woud gelegerde
troepen, overvallen; de schicht van een vijandelijk boogschutter was Pippijn in de
borst gedrongen. Vóór de lijfknapen hem bijstand hadden kunnen verleenen, was hij
bezweken. Van ontsteltenis waren de huurlingen op de vlucht geslagen. Gelukkig
viel de nacht in. Wie zich niet hadden weten te redden, waren door de tegenstrevers
ongenadig gedood geworden. Ternauwernood was het enkele getrouwen gelukt, het
lijk van hun aanvoerder te begraven in het bosch...
De mare werd bevestigd door de weinigen, die aan den overval ontsnapt waren
en wat later, groepsgewijze, kwamen ópdagen en tijdelijk schutting zochten in den
burcht.
Zoodra Brigitta het ontstelde gelaat, der door haar om nieuws uitgezonden kamenier,
in het deurkozijn van haar slaapvertrek zag opduiken, had ze kwade vermoedens:
instinktief voelde ze dat er wat was met haar gemaal. Stotterend deelde de kamenier
haar het opgevangen bericht mee omtrent Pippijn's
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gewelddadigen dood. Ontdaan aanhoorde Brigitta haar verhaal. Daarna sloot ze zich
op in haar kamer. Ze overwon er spoedig haar smart, pleegde overleg met Gondobald.
Aandoenlijk was vervolgens haar onderhoud met Alewijn. Deze had eer spijt dan
verdriet over den tragischen dood van zijn vader; de blik van den bij dit onderhoud
aanwezig zijnden Gondobald, onderstreepte eilaas voor hem niet, wat geveinsd was
in Brigitta's toespraak...
Elkeen kwam er op den burcht onverwijld toe, het afsterven van Pippijn te betreuren:
Brigitta's willekeurig optreden revolteerde tot de lijdzaamsten onder de dienstbaren.
Gondobald was haar booze geest. Zijn gevlei wakkerde in haar de heerschzucht aan;
zelfs greep zijn suggestie zóó diep in, dat het Brigitta met wrok vervulde, wanneer
ze bedacht, eerlangs het gezag te moeten verzaken ten bate van Alewijn.
Eén had vlug Gondobald's plan doorkeken; Kille! Die ried wat den andere in zijn
schild voerde: Brigitta er toe overhalen Alewijn uit den weg te ruimen en met hem,
Gondobald, in den echt treden...
Bulkaard steunde Gondobald in zijn verfoeilijk opzet. Hij praatte hem naar den
mond, kwam zijn bezwaren en grieven te gemoet, klaagde dezen aan, die de
aanmatiging en de onrechtvaardigheid van den spekulatieven ridder openlijk durfden
te laken.
Alewijn was maar begaan met zijn liefde; schertsend argumenteerde hij tegen Kille,
die hem waarschuwde op zijn hoede te zijn voor het arglistige koppel. In den
ommekeer die zich baan brak in de wijze waarop zijn moeder hem bejegende, meende
hij enkel een inzinking van vormelijken trots te onderscheiden, het spontaan ontwaken
van een tot dan verborgen genegenheid, nu hij weldra zou geroepen worden, een
erfelijke waardigheid te bekleeden.
Gondobald ook veranderde van houding te zijnen opzichte. Hij liet het oude, bazige
toontje varen, drong hem, schijnbaar althans, niet langer zijn wil op, roemde in hem
tal van eigenschappen welke hij vroeger voor gebreken en tekortkomingen had
gehouden. Alewijn veroverde er de vrijheid van bewegen door, die hij zich te nutte
maakte om Adellinde op te zoeken, en met haar te verkeeren naar goeddunken.
Soms werd Adellinde's gemoed wel bekneld door twijfel en angst; twijfel aan de
kontinuiteit van ál dat geluk, angst om de beschikkingen van Alewijn's moeder en
haar omgeving, die nooit zouden gedoogen dat zij, schamel meisje, naast hen werd
opgenomen in den schoot der adellijke gasten van den burcht.
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Als zij daaromtrent haar vrees uitte, monterde het stoute woord van haar geliefde
haar maar zwakjes op:
- Gij zijt m'n eenige beminde, zwoer Alewijn. Ik blijf dien eed getrouw!
Eén der zeldzame vrienden van Pippijn zaliger, Veldram, was dien herfstavond, na
een bewogen jachtpartij, zóó wijd van zijn goed afgedwaald, dat hij, in de verte den
burcht van zijn oud metgezel herkennend, bij Brigitta onderdak kwam vragen voor
zich zelven en zijn gevolg. Op staanden voet werd zijn verzoek ingewilligd. Meiden
en knechten werd op het hart gedrukt, er voor te zorgen dat het de gasten aan niets
ontbrak. Tot in de kleine uurtjes waren snijders en schenkers aan den arbeid.
Gondobald onderhield zich gedurende den maaltijd met Veldram. Het was van
zijnentwege een fijne zet, na menig andere, een heildronk in te stellen op het welzijn
van 's graven afstammeling. Veldram informeerde naar Alewijn's ouderdom. Toen
Gondobald hem daarover had ingelicht, merkte Veldram aan, dat het werkelijk tijd
werd, den jongen uit te besteden bij den een of anderen edelman, ten einde hem voor
te bereiden tot de investituur van het ridderschap. En daar Gondobald verklaarde, in
zijn wijze meening te deelen, sloeg hij Brigitta vóór, haar zoon te werven als
schildknaap, bij wijze van posthuum huldeblijk aan zijn overleden vriend.
Brigitta was niet onverschillig voor dat aanbod. Ze zou het ernstig in overweging
nemen, doch kon daarop, zoo dadelijk, geen bescheid geven.
- De nacht schaft raad, lachte Veldram.
Terwijl de gasten bij het licht van toortsen, naar hun kamers werden geleid, trad
Gondobald, in de ontruimde ridderzaal, op Brigitta toe en maande haar aan, in te
gaan op het voorstel van Veldram.
- Alewijn, zoo betoogde hij, is geen kind meer. Mogelijk haalt hij zich in 't hoofd,
aanspraak te maken op de plaats van zijn vader. Nu al wordt er gemopperd! Het heet
dat enkel Alewijn heer en meester is. Zijn afwezigheid, zijn tijdelijke verwijdering
zou uw aanzien zeer te stade komen. Uit de oogen, uit het hart. Ondermijn zijn invloed
en versterk den uwe. Veldram is een woelig man. Hij is steeds onderweg. Aan zoo'n
vechtersbaas hebben schildknapen wat! Ze leeren geweld en dood trotseeren.
Misschien is er dus wel kans dat Alewijn zich met roem overlaadt en...
Gondobald voleindde zijn gedachte niet. Hij wou Brigitta den eventueelen dood
van Alewijn onder oogen brengen, en het aan die onderstelling verbonden begrip
van afschuwelijkheid, verzachten met den praal van schoone woorden, maar een
flikkeren van de grijze, hoornen vliesjes om haar pupillen, scheen
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er getuigenis van áf te leggen, dat alle vezels, die een moeder aan haar kind hechten,
nog niet afgesprongen waren in Brigitta's gemoed en het dus raadzamer was, thans
niet aan te dringen. Wat Gondobald trouwens niet door verstandelijke overreding
kon bereiken, zou hij bereiken door zinnelijke persuazie...
- Brigitta, fluisterde hij, - zijn arm omsloot haar leest, dicht aan haar oor speelde
zijn warme adem, - we zouden zóó gelukkig zijn met ons beiden. Gij zoudt heerschen
over allen. En over mijn hart...
Zijn stem klonk gesmoord. Hortend, uit hun verband gerokken, volgden de woorden
elkaar op. Er was een tinteling in het wit van zijn donkere, smachtende oogen.
Brigitta raakte onder de bekoring van Gondobald's toespraak. Folterend knelde
de greep van zijn vingeren haar in arm en heup, en toch was die pijn haar een
zaligheid.
En dan was er die kus, die verrassende wilde kus: Brigitta bezweek voor de
verleiding...
's Anderdaags werd tusschen Brigitta en Veldram bepaald afgesproken, dat Alewijn
eerstdaags als schildknaap in dienst zou treden ten huize van zijns vaders vriend.
Gondobald zou den knaap naar zijn nieuw verblijf leiden. Met gejubel van kelen en
hoornen werden de vroolijke gasten uitgeleide gedaan.
Het werd Alewijn droef te moede, nadat zijn moeder hem op de hoogte had gesteld
van de afspraak tusschen haar en Veldram. Gondobald vertelde weliswaar wondere
geschiedenissen omtrent Veldram's krijgsroem, het leven in een milieu van
onversaagdheid en machtvertoon, van ridders, voor wie strijd een gedurige roes is,
maar Alewijn had toch geen zin in dat nakende vertrek, die bruske stoornis in zijn
kalm, onbezorgd jongelingsbestaan. Dat zijn opvoeding diende voltooid, weshalve
hij zich te gedragen had naar de traditie: het was hem licht een reden tot troost en
berusting; dit gevoelen van troost, van berusting was echter niet bij machte om de
gevoelens van spijt, ergernis, droefheid te bedwingen, die hem innerlijk, met elken
hartslag, verscheurden, en die in zijn binnenste diep rezen, wanneer bij dacht aan ál
het genot, de zielsversnaperingen, waarvan hij voortaan zou verstoken zijn...
Het omdwalen in bosch en kant, vergezeld van den verweerden Gijzel, van wien
toch altijd wat te leeren was; het brakken op akker en veld, het jokken met Kille; het
bezoek aan de wachten op den toren, aan de poort; het eenzame schemeren op de
wallen en dan vooral zijn teedere omgang met Adellinde, - met die gewoonten zou
hij breken, al die vermakelijkheden zou hij zich te ontzeggen hebben, hij zou beroofd
zijn van den luister van Adellinde's schoonheid, haar onbevlekte liefde.
Zeker, als schildknaap van een zóó glorieuzen veldheer, een
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zoo onverschrokken kampioen als Veldram, was de gebeurlijkheid niet uitgesloten,
zich spoedig te onderscheiden, de aandacht van aanzienlijke leenheeren op zich te
trekken; de voor het opzetten en najagen van heroïsche verbeeldingsvizioenen
vereischte energie, de doortastendheid waren echter vreemd, aan zijn eer
kontemplatieve dan strijdlustige geestesgesteldheid...
Niets dan ongenoegens leverden de uit Brigitta's beslissing voortvloeiende gevolgen
op. Zich aan die beslissing onttrekken kon Alewijn niet; gehoorzamen moest hij,
minder om zijn moeder niet te mishagen, dan om het door haar verpande woord
gestand te blijven.
Komaan, dat men zijn paard zadele: hij zal zich op weg begeven naar het slot van
Veldram...
Het viel Alewijn op, hoe zijn moeder en Gondobald, in die dagen vóór zijn vertrek,
zóó bizonder vriendschappelijk met hem omgingen. Eén der van allure nobelste
paarden uit den stal werd hem toegewezen; het fijnste, zachtste stuk wol werd, met
het oog op zijn aan te vullen kleedij, uitgekozen.
Met dien gemoedstoestand deed Alewijn zijn voordeel: hij verzocht zijn moeder
om de gunst, Adellinde op te nemen onder de maagden van de kemenate. Brigitta
was er door verbaasd en verstoord. Het der vrouwen eigen intuïtief doorzicht wekte,
naar aanleiding van dit verzoek, argwaan bij haar.
- Alewijn heeft die deerne lief, zoo dacht ze bij zich zelve, in de kemenate profiteert
ze voorloopig reeds van een voorkomende behandeling. Keert Alewijn eens terug,
dan huwt hij met Adellinde. Dan wordt mijn heerschappij aangevochten, voert
Adellinde het hooge woord op den burcht. Dát juist zou ze niet dulden. Zij, een edele
van afkomst, zou zich, onder haar eigen dak, door de dochter van een houtvester
laten gezeggen? Nooit!
Nu werd duidelijk, wat haar vroeger zoo vaak raadselachtig had toegeschenen:
Alewijn's hang naar en zijn bewondering voor dat blonde, teere ding, zijn entoeziast
instemmen met sprookjesverhalen, waarin er sprake is van prinsen, die verliefd
worden op meisjes uit den minderen stand, er een huwelijk mee sluiten. Zij kende
het gevaar: dus was het ook gedeeltelijk bezworen. Zaak was het, althans uiterlijk,
niets te laten blijken van de onrustige gedachten welke haar door het hoofd gingen...
Geveinsd was de hartelijkheid van Brigitta's instemmend antwoord.
- Zoo 't u verheugen kan, m'n jongen, zei ze, welaan, dat het zij naar uw verlangen.
Adellinde zal toegang hebben tot de kemenate.
Alewijn, geen kwaad vermoedend, sprak popelend zijn dank uit, en omhelsde zijn
huichelende moeder. Hij spoedde zich heen. Onmiddellijk zocht hij Adellinde op.
Gijzel was uit.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

229
Alewijn trof zijn meisje aan in het tuintje van den houtvester. Droomend keek ze
vóór zich uit. Zóó was ze in gepeinzen verdiept, dat ze niet eens den stap van haar
geliefde hoorde ritselen achter zich. Speelsch lei Alewijn haar zijn handen op de
oogen.
- Wie hier? riep hij.
Jodelend overgalmde zijn lach het gilletje dat Adellinde geschrokken slaakte.
e midden van de bloemen sprak Alewijn zijn geliefde toe. Eén lafenis was de vloed
van zijn woorden. Het duizelde Adellinde. Eerst toen Alewijn's afscheidsgroet klonk,
kwam ze tot bezinning. Ternauwernood zag ze haar beminde heensnellen: het was
alles onwezenlijk ijl en licht om haar, er was een ruischen van weeke geluiden in
den avond. Was ze verblind door het schrille koloriet van de bloemen, dat in slinkende
zonnestralen opflikkert? Maakten Gods engelen muziek achter het scherm van de
wolken?
Van lieverlede drong de werkelijkheid tot Adellinde door, hoorde ze in gedachten
weer het moduleeren van Alewijn's stem.
Alewijn zou haar tijdelijk verlaten. Op het slot van Veldram ging hij leven naar 't
gebod des Heeren, er roem en eer verwerven. Als een dapper, waardig ridder keerde
hij weer. Intusschen zou zij, Adellinde, haar intrek nemen op den burcht van zijn
moeder, er in de kemenate, waar gedempte spinneliedjes klateren, Alewijn's
terugkomst afwachten. Dan werd ze openlijk zijn bruid, zijn vrouw; want weegt de
adel van de ziel niet op tegen den adel van het bloed?
Morgen misschien al, trok Alewijn óp; adieu, mijn lieveken lief! Was haar vaarwel
geen juichkreet: Adellinde zou zich troosten met het vooruitzicht, dat ze, ná dit
bewogen oogenblik, zou leven in de spanning van het verlangen...
Gijzel wandelde wat later het erf op. Niet zoodra zag Adellinde de haar vertrouwde
gestalte naderen, of ze liep den houtvester te gemoet en vloog hem om den hals.
- Vadertje! Vadertje!
De adem schoot haar schier te kort, nu ze meteen uiting kon geven, aan de vreugde
die haar vervoerde. Het was komisch om aan te hooren, hoe verward ze haar taaltje
gooide. Tusschendoor overvielen haar buien van weemoed en spijt. Onvast van stem,
vraagde ze dan of Gijzel het zonder haar wel zou kunnen stellen in zijn kluis, of hij,
om haar, niet zou rouwen, als hij 's avonds, zijn blikken om zich heen liet dwalen.
Zeker, ze zou hem dikwijls komen opzoeken; ze rekende er zelfs op, dat ze zich ook
geregeld met zijn bezoek op den burcht zou te verheugen hebben. Later, dát stond
vast, als ze met Alewijn in den echt vereenigd was, zou Gijzel bij haar inwonen. Hoe
aangenaam kon hij
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zijn ouden dag niet slijten, omgeven als hij zou zijn, met de genegenheid van zijn
kinderen en den eerbied van allen.
Maar Gijzel schudde bedenkelijk het hoofd bij het dolle getater, al wemelde er
ook wel even een glimlach in zijn baard, wanneer Adellinde zich om zijn lot bezorgd
toonde. Zoo hij niet sprak, dan was het uit deernis met zijn kind: zijn ongeloof zou
haar voorzeker kwetsen. Doch aan zijn geest drong zich de zekerheid op, dat Adellinde
zich vergiste in haar vermetel oordeel. Met dit oordeel was ze nochtans zóó
ingenomen, dat Gijzel's terughoudendheid hare opmerkzaamheid ontging.
Hoe onverwachts, 's anderdaags, - dat aanstuiven van dien zwart tegen het goud van
den dageraad afstekenden, en in het zadel slingerenden ruiter, op Adellinde, die, in
de morgenkoelte, naar buiten was getreden om water te putten. Verrast was ze eerst
terecht, wanneer ze, in den naderenden ruiter, Alewijn's trekken herkend had. Tot
op de hukken doorbuigend, sprong de matineuze geliefde van zijn paard. In zijn
glimlach speelde de klaarte van zijn tanden.
- Adellinde, zei hij, den rechter arm uitgestrekt, en den anderen om den toom van
zijn schichtigen Fries, adieu. Vandaag nog reizen we áf naar het slot van Veldram.
Het paard stak den kop over Alewijn's schouder heen; Adellinde streelde het onder
de manen.
- Alewijn, zal ik u ooit...
Lispelend klonk dat; Adellinde stokte in haar rede. Haar oogen schemerden.
Onrustig jagende was haar hart.
- Zal ik u ooit nog weerzien?
- Meisje lief, zei Alewijn, herinner u wat ik u gister zei.
Hij strengelde zijn arm beschermend om haar middel en fluisterde in haar lokken:
- Wat meer is, ik kom u halen. Eerst rijd ik met u naar de kapel in 't bosch. Daar
zweren we mekaar opnieuw trouw in 't aanschijn van
Onze-Lieve-Vrouwe-van-Bijstand.
- En...
- Dan voer ik u naar den burcht. Kom, maak spoed...
- Kan ik zóó scheiden van vadertje? Hij was al vroeg de baan op, wacht even, lang
zal die nu wel niet meer wegblijven.
- Ik wil u op den burcht alleen maar voorstellen aan moeder en Gondobald, zei
Alewijn. Ge zult er uit hun eigen mond vernemen, dat ge wordt opgenomen in de
kemenate. Dan kunt ge terugkeeren naar Gijzel en hem zeggen wat er omgaat...
Het was leuk ze daarna beiden, - Adellinde, voorop in den nek van het paard,
Alewijn, achter in het zadel, zijn meisje zacht omklemmend, - op een drafje te zien
heenschommelen, onder het lage loover van de notelaren...
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Heel wat bezijden de baan, schier verborgen achter wild uitgeschoten takken van
struiken, stond het kapelleken der Lieve-Vrouwe-van-Bijstand. Geknield zwoeren
de geliefden er mekaar trouw en smeekten ze de Heilige Maagd, hen bij te staan in
de beproevingen van het leven...
Weer steeg Alewijn te paard; hij tilde Adellinde op, zette haar vóór zich uit en
hop, hop, ze reden naar den burcht toe...
Brigitta en Gondobald bleken met Adellinde's verschijning zóó opgetogen,
beloofden zóó oprecht steun en bescherming, dat het arme meisje in tranen losborst
van aandoening en blijdschap.
Op het plein van den burcht tuigden de wapenknechten, die Alewijn en Gondobald
op hun afreis vergezelden, hun paarden al op.
Alewijn kuste zijn bruidje verdoken en dwaas ten afscheid. Adellinde zou nu
onverwijld Brigitta's formeele toezegging, omtrent haar verblijf op het slot, aan Gijzel
meedeelen.
Te vergeefs had Gijzel, bij zijn thuiskomst, op Adellinde geroepen.
- Wellicht is ze naar het dorp, dacht hij, ontboden op den burcht? Spoedig echter
maakte hij zich ongerust over haar lang uitblijven. Hij kuierde het pad op dat naar
het dorp leidde. Eindelijk: daar was Adellinde...
Buiten adem vertelde ze Gijzel haar wedervaren. Gijzel's aangezicht betrok.
Droefheid overmande hem. Zwakjes beaamde hij Adellinde's inzicht. Hij stond in
tweestrijd. Zou Adellinde bejegend worden zooals Brigitta en Gondobald het haar
voorgespiegeld hadden? Voor zoover hij het heerschzuchtige en valsche karakter
van die beiden, naar uiterlijke teekenen, had leeren kennen, was de twijfel, dien hij
daaromtrent koesterde, niet van allen grond ontbloot. Mocht hij anderzijds steunen
op iets dat enkel een gissing was, om ongunstig te beslissen over Adellinde's toekomst,
het kind, dat hij lief had als den appel van zijn oogen, aldus doemen tot eeuwig
smachten en kwijnen?
Bekommerd liet Gijzel zich neerzakken op de uit een boomstam gehouwen en
tegen zijn kluis aangebouwde bank. Adellinde zette zich onrustig naast hem neer.
Was er ná 't gesprek een moment stilte: van het alarm van twee bange harten leefde,
in de diepte dier stilte, de echo...
Het geschal van een verwijderde trompet gaf zoowel ontspanning in Gijzel's
gemoed als in dit van Adellinde.
- Luister!
Adellinde sprong op.
- Alewijn, zei Gijzel.
- Alewijn die heentrekt, vulde Adellinde aan.
De glans van haar oogen verspreidde zich over haar gelaat. Mistroostig sloeg
Gijzel haar ga. Bewogen tuurde Adellinde in
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de ijle ruimte. Zag ze het stof van de baan nu opdwarrelen rondom een ruiterstroepje,
aan de spits waarvan Alewijn reed?
Een traan lekte op Gijzel's hand. Bleekjes en schuw leunde Adellinde tegen zijn
borst aan...
Nog een laatste maal wuifde Adellinde haar pleegvader toe, als ze al een heel eind,
het tusschen heesters slingerend pad van den burcht was opgeklommen. Naar links
overhellend schreed ze voort; onder den rechter arm droeg ze het pakje, waarin haar
schaarsche kleeren geborgen waren.
Vóór ze thuis was opgestapt, had ze met Gijzel nog een kort gebed tot Maria,
moeder Gods, gericht, troost en versterking afsmeekend. Gijzel had haar daarop, een
uit vreemd hout gesneden kruisje toegereikt, dat, naar het zeggen van een ambulanten
kermisgast, afkomstig was van den galg van den op Golgotha door Jezus, in de ure
des doods, geabsolveerden booswicht. Ze moest dat kruisje zorgvuldig bewaren, het
zou haar een amulet zijn...
De ruige handen op haar schouders, haar in de oogen blikkend, had Gijzel haar
toegesproken. Onvast klonk zijn stem.
- Kind, had hij gezegd, wees in alles en vóór alles u zelve getrouw. Beoefen de
deugd. Verlaat u enkel op den Heer. Herinner u, dat de hoogmoedigen zullen
vernederd worden. Schep nooit vreugde in andermans leed. Denk er om dat geluk
enkel innerlijke bevrediging is, en aardsche bezittingen dat geluk niet verhoogen.
Hij had haar gekust op het voorhoofd. In de glorie van den middag was Adellinde
aangegaan. Gijzel schrankelde naast haar, tusschen het karspoor van den zandweg,
stom onder de beklemming van zijn opgekropt verdriet. In 't zicht van den burcht
hadden ze afscheid van elkander genomen...
(Wordt vervolgd.)
Fritz Francken.
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De Vloek(1)
Deel II. - Cain's doodslag.
VLAMMENGROEI en
wattige sprei
van mist: Het zonnegloeien
in wonderbenauwende hevigheid. Daaronder,
vaal, de paarse hei,
als eelt op dorre wonde,
midden ronde
heuvelwanden.
Adam's landen
geblakerd zoo bleek in doodenwâ ter
oneindigheid, en het walmende water
van effen poel, een urne gelijk,
in de diepte. Wijkgolvend, de weizoom, sprietig, en het loover
wankel over
heuvelkruinen waar de
zengende Simóenjacht
wegteert vege vacht
der aarde...
Barrevoets, met
harden tred
en taaie plooi uit hooggespannen boogvan-wil doorkoordend zware lijf,
zóó Caïn in 't bedrijf
des akkers. Spierig knuist
zijn vuist
den riem der ossen,
rukkend her-en-om 't gehos en
plomp gewaag der koppen. Scherp, de boeg

(1) Lyrisch-dramatische cyclus in drie deelen, 1924.
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der ploeg
splijt klonterende kerving in den grond,
en rond
glij-gladde hardsteen
knarsen keien heen...
Hitte sprankelt zweet
op Caïn's breedgewelfde borst en voorhoofd.
Afgesloofd
en blazend ossenpaar
steeds neer en op naar
onbereikbaar einde.
Half het land, in grauw gedein, de
ribben brekend omgeploegd.
En beest en man, 't zwoegt
ál in zwindelenden zwong...
Een wrong
rukt pal tot stand het loome leien
der ossen die in 't stof rameien.
Caïn, de oogen tot een spleet
vertillend, onder snelle
scherm
der hand,
ziet hoe, in felle
vlugheid, Abel verder over 't land
en langs den berm
der steile wegen klautert op den heuvel...
dragend rijshout in een bondel
en, ten schouder, licht, een lam met streuvelkroeswol; aan zijn heupe tondelsteenen in een riem gevat...
Zat
Van schemer bergt de wroetensmoede
Caïn 't wezen in zijn roedeharde handen, denkt en zwijgt
en hijgt
en vecht met wankelwil
in stilgeworteld, diep-geworteld haten...
Blaten
hoort hij 't lam.
Van den dam
des heuvels pluimt het walmen
door de halmen
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langzaam wendend hoog
en hooger: Abel's offerande!
't Brande
nog zoo fel, dat Caïn's denken feller,
heller
gloeit en dieper nog, als woog
de middaghitte hel-geweldig op hem: Zóó
het noôbestreden, ongebreideld barsten van zijn wilde,
nooit-gestilde
haatkracht voor den weeken
bleeken
knaap.
Slaapverwende welp! - Een grijns
schicht over 't wezen hem Zijn stem
bast rauw: Betaalt gij elken dag
den cijns
drievoudig aan het Godsgezag,
en kwijlt
en wijlt
ge in verwijfde smachting
om wille van grooter gena?
Sla
gansch uw kudde neer in één slachting!
Dan monkelt de Heer
op u neer!
Leg u te luwen in moederarm,
koesterwarm,
of stamel een minnelijk kindervers... Ik
schop u den grond in als groene perzik
met rottende pit!
Verhit
beukt zijn aders donkere drift.
Hij zift
niet het grauwe gruis van zijn dorre
schorre
woorden.
Hij hoorde en
vloektë Abel's jubelzang
en zag, wrangverduwend, witte wolk
van den heuvel opwaarts gaan
en staan
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als pijler tusschen aarde en hemel...
In den kolk
van 't beangste gewemel
zijner gepeinzen lokt
zerp de nijd.
Caïn wrokt.
Bruut vat hij spade en hark, en rijt
den grond breed open.
Neergekropen
rukt hij veldgewas
en 't schrale heikruid, gras
en braam
uit korstige aard,
gaart
alles saam,
tast hout opeen,
slaat uit steen
de vonk die vlam wordt,
port
vlamme tot brand
die vretend knettert,
spettert,
knagend,
wagend
in den wind...
Caïn zint
en zoekt en huivert mede
ieder woord van zijn offerbede.
In zijn stapel sterft de vlam...
Het geram
van zijn voeten in 't vunzende hout
jaagt gensters omhoog naar de vout
van den hemel. Hij blaast
in den walm, begeerend het felle
schelle
licht van flakkerend vuurgelaai.
Hij raast
met een rictus van woede...
Moede
wordt hij, en smijt in één zwaai
den knoestigen tak van een ceder
neder
midden den smeulenden haard.
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Zwart en verstikkend vaart
grillige kronkel van rook rollend over
loover
en hitte-doorstoofd
schrale groeisel...
Het vuur is gedoofd.
Daarboven, 't schoeisel
ontbonden, ligt Abel extatisch midden
zijn kudde te bidden.....
Caïn sleurt den cedertak
door het wak
gezompel der moeren.
Het stoere en
stugge van zijn gang
is verhard tot een wrang
benepen-zitten
in zucht naar wraak dat zijn kop verhit, en
hem zuchten doet als in grangende
passie.
In 't oosten hangen de
schemersluiers teer-blauw
aan den einder. Rood het zeil van de zon op de prauw
van varenden avend.
Caïn's handen trekken wreed en baldadig,
gravend
in 't molm, den ceder gestadig
verder
den weg op,
naar den top
des heuvels.
Daar klinkt het woord van den herder:
Heer, die de gaven mijner handen
op deze stille landen
genadig aanvaardt
en den mooien gaard
mijner droomen verlucht
en er blommen spreidt, en de vrucht
van mijn liefde, laat ook dit offer
der menschheid genade
verwerven,
als ooit uw licht van vrede doffer
de wereld omsluit, en zij vreest in bloedige wade
te sterven....
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Er hangt een glans van purper zoo ver
in het westen
en boven de donkere vesten
des avonds ontbrandt een ster....
Caïn is opgerezen,
staal zijn pezen
en staal zijn wil.
Stil
bidt Abel den Vader, en
hoort niet het naderen
der bedreiging, zoo dicht,
zoo donder... Zijn aangezicht
is één teerheid, zijn oogen,
bogen vol schemer met een wijdingsvlam:
het geloof in de goedheid van wereld
en Schepper....
De kam
des heuvels, doom-bepereld,
is wonderlijk als een wierookvat
in het mat
geschemer van purper en schoon oud
goud.
't Geklepper
van late vogelvlucht
rept het vliedende leven
nog even
door hooge lucht.
Dan valt het zwijgen
heel zwaar
en naar.
't Wordt een rijgen
van uren tot pijnlijke vracht
in benauwend-gesloten kluize: Nacht.
................
....
.....
.......
.........
............... Broer!
Die kreet,
slechts die ééne, ver over moer
en zee,
als de beet
van een mond dien wee
en wil-tot-leven
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kramp-vertrokken
boven
doen en nokken......
En de echo: een schater
waarin veel schand...
Zoo vaart de nare
mare
over het land,
Adam's duistere ballingsoord:
Broedermoord!
Caïn! schicht
het barnlicht
over de aarde,
bonkt en davert flits-doorvaarde
hemel! Caïn! schimpt
de verte weder.
Neder
krimpt
en opwaarts kluwt
en stuwt
de klank langs dal en kruinen...
Caïn! wagen loome
boomen,
en het loover ritselt: Caïn...
Caïn!! 't schettert als bazuinen,
dondert
Jahwe's ongena in
honderdvoudig stormgeloei...
En héél de wereld huivert: Caïn..., in den groei
van gruwend vreezen,
bevend, bang en
doodsbevangen
voor het somber Caïnswezen....
Dalwaarts rent de wilde
Caïn als een beest... Hij wil de
vlekken, brandend-rood,
van hand en aanzicht wissen.
't Grauwe grissen
van de dood
jaagt onbestemd
hem verder, verder, klemt
zijn voeten, zweept zijn jachten;
gierend breekt de stervensklacht en
't huilen Abels door zijn denken...
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Voort! Verdoemend is het wenken
van de wraak, gestolt
in 't merg hem. 't Solt
zijn krank geworden zinnen,
breekt als baren binnen
't hart
en sart
zijn dol en
donker dolen...
Voort! De holen
uit, zoo hollen
Caïn's magen!
't Is een bende
hunkerende ellenderuwen.
Allen dragen
hun verschrikking als een starbenauwend kluwen.
Bar en heftig rukt de zerpe nood
het vliegen verder, rijt
en splijt
de schaar breed-open,
waaiert over bloedbedropen
aarde verder nog, en nog steeds verder...
Caïn ijlt voorop,
den kop
gebogen als een ram...
Schuw schicht even het gesper der
dwazë oogen langs den dam:
Daar is de dood!!
.............
.......
.....
En boven, in 't geruisch
van rilde ranken
vlekt het blank en
roodgeveruwd lijf van Abel, beide
wijd-gespreide
zachtë armen
als het zegenrijk erbarmen
van een kruis.......
Anton van de Velde.
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Uit ‘Het Geiteken onder den Beuk’
Uchtend.
AAN den rand des heuvels, rollen, over 't dampende land, de lila sluiers voor het
zon-verrijzen. De jonge zon bloost er roos-frisch ontloken op den berg en flonkert
door het blauwig waas, waar 't nersche groen uit opschemert.
De huizen soezen nog in schemerlicht, dons-zacht om hun wanden; kleur-stuif-meel
in broze teerderheid; de korenmijt echter schalt er ten heelen uit, klets-geel, de gulden
vlek der weelde.
Donker-paars, in de vallei, klutst het water sneeuw-witte kuiven op; wel vangt het
de kleur van den hemel, maar verdonkerd, en slaat er kras eigen leven schuimend
door.
In den stal gesloten koekeloert de haan. De musschen klepper-wieken reeds uit de
lage struiken en tuimelen om de huizing néer; ze trosselen om de staldeur, stoeien
als kinderen voor de schoolpoort.
Verscholen in de bonken van den ouden appelboom, zit de vink te
kwinkel-tierelieren, een malschen, jeugdigen uchtendgroet.
Reizekens wroetelt het licht door 't spel der blauwe blomgordijnen of 't meisken
schiet uit heur slaap, op den slaanden wekker van het vinkje, en hoort nu hoe de
hennen achter de toe-e staldeur misbaarlijk kakelen.
Vlug te been, ietwat kibbig om 't moeder-roepen: ‘Tijd om op te staan!’ klinkt ze
de staldeur open. De hennen pootelen buiten naar den mesthoop.
Maar 't meisken strooit de ruischende graankorrels, een kralen-regen in de zon,
amber en honig; de hennen schudden kol-roode kam en lobben en pikken en
scharrelen, vechten stevenend naar elkaar met priem-bek en vleugels als zeilen, de
musschen wippen er tusschen en robberen gezwind.
Rammelend rinkelt een ijzeren rol over de keiën der baan; van 't lawaai trappelt
het paard met de achterpooten; de kleine voerman, kampt kranig zijn stappen, hoofd
in den nek en spant
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het leizeel strak. Als hij 't meisken ziet, steekt hij vluggelings de zweep op en huilt:
‘Goé wéer!...’
't Meisken wuift met de hand en lacht hem tegen.
Zij ploft in de donkerte van den stal. De beesten slaan met het hoofd naar de
flanken, de ketens rammelen. Uit de bedding dwarrelt de damp in gulpen naar de
deur.
Eén voor één bevrijdt het meisken de koeien van de korte ketens, ze schommelen
vrij den stal uit, elkaar verdringend; de opening is te smal naar 't licht. 't Laatst trippelt
het geiteken, reeds lang aan 't bleten en ongedurig te snokken aan het zeel.
De zon intusschen zit pront en glorie-stralend, hoog ten hemel, los van de aarde.
Zij pletst in de vachten der koeien glimmend licht, als in olie gevangen, perst de veie
leefte der vetzware beesten door alle poriën der huid. 't Licht in die leefte verliefd,
gedenkt de dofheid van den dood.
De roering van den nieuwen dag wekt leven tallen-kant.
Reien koeien kruisen de baan naar de fontein; zotte kalvers joepen, staart lans-stijf
omhoog; de honden blaffen hen na bij 't roepen der wachters, kluppels bonken op
holle schonken: ‘Di djo... allee... carcan!’
't Notarisklerkje, een handdoek over de schouders, ploft het hoofd in den waterbak,
gutst den vaak uit zijn oogen en wrijft zijn wezen steen-rood.
Hij lonkt tusschen waterstralen naar 't meisje; hij durft niet goeden morgen te
knikken, zijn haar zoo nat en wild!
De oude vent in 't burenhuis, staat in zijn deur zijn pink in zijn oor te vijzen en
tuurt naar den hemel; hij groet niet alle dagen en kijkt naar 't meisje; éen oog wijd
open, 't ander geloken of 't nog sliep; hij schudt het hoofd eventjes.
't Meisken begrijpt: ‘Dag, knikt ze, malsch wéerken!’
De zonnige uchtend giet zijn tintelende wonne boorde-vol in de schaal van de
dorps-vallei.
De huizen slaan deur en vensters open om van die frischheid een vollen teug te
slurpen en besteken den nok met den rook-pluim.
De geur der bedauwde bloemen prikkelt in de lucht, menschen en dieren happen
en zuigen er aan.
Gisteren... ja! Maar vandaag is nog een dag, en welke dag! De hemel krimpt alle
nevel tot nietigheid; 't licht danst op gespannen blauw.
In die weelde priemen tal van onvermoede kruiden door de donkere aarde, spreiden
twee groene vlerkjes uit, gereed om op te vliegen; botten bersten uit den bast, zoo
sprok en oud, als scheen hij uitgeleefd.
De belofte van den nieuwen dag glanst scheller dan 't droomen van een ganschen
nacht, pinkelt vol heimelijke lonken uit groen en geel, en oranje flitsen, waar goud
in karbonkelt.
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De huizen hielden 't leven in den nacht, besloten als reukwerk onder 't looden kapsel
in kunstig kristal, maar nu waaien ze open en laten 't leven buiten stroelen tot wijd
over 't blekke land; 't leven kringelt verder, verder steeds het dorp uit.
Want stiller koestert zich 't dorp in de zon.
Kleuterkens, in vliegend vaantje, hun wezen fleurig ontloken, als een balsamien
tusschen de dorpel-steenen, genieten stilzalig de zonne-koestering.
Een moederken neuriet dauw-deinend heur wichtje in slaap, schreiend als een
lammetje, en ze klopt met den wiegenden stoel de maat in heur zang.
De venten en 't werkvolk, verspreid over de verre akkers, wriemelen over 't
bruin-roode land; de beesten bestippelen de beemden als bloemen. De dag zit naarstig
in.
De hennen zoeken wijd van huis hun bekomste, tot ze plots kakelend hun nest
opzoeken ter verlossing van het zwellende ei.
Het meisken hoort het en bedenkt, hoeveel ze er wel halen zal en hoeveel dagen
nog, eer de broeiende klokken er de kuikens uitkipt.
Zij haalt hoog de wimpers over 't geschitter der oogen; vangt een zonnestraal in
't gleufken van heur kleed, aan 't putteken van den hals. Ze voelt zonnen in heur hart
een prangende hoop, om uit te joelen met het stijgen van den jubelenden dag.
't Witte gekeken heeft den lekkenden baard in 't water gewasschen en loopt nu te
kapen aan hagenbotten, zoolang meisken niet roept.
De velden dampen.

De jager.
De jager zat schrijlings, midden op de steenen brugleuning der Allewei. Hij liet de
beenen zwieren, zooals een ruiter bij rust, en bekeek den gaai, daar straks
neergeschoten.
Van op heur huis riep de stokkerige Madelena hem toe:
‘'k Heb het gezeid, 'k heb het gezeid; de jager zal hem wel neerkrijgen. De gaai
zou wel aan de kuikentjes durven, zulle! 't Zal hem leeren. 'k Heb het gezeid!’
De jager monkerde, zonder naar heur op te zien; hij wist hoe ze taterde met heur
uitgekomen voorspellingen. Ze keek heur grijze oogen blind op heur krantje en liep
de gebuur-huizen af om met heur pieperig stemmetje het relaas heurer lezing te
verkonden; ze wist alles, meende ze, fut, al zóo lang.
Hij streek het zijige, parelgrijs gevederte glimmend glad, bewonderde de leutigheid
van 't blauw en oranje pluimpje, smuk in den vleugel gestoken.
‘Mooi, mooi, mijn maatje’, prevelde hij, ‘maar als een pauwen-oogsken straalt
het nog niet. Ha! ha! kapoen, ge zoudt
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gij met pauwen-veerkens pronken! 'k Zal ik een gaai-pluimken op den hoed speten
en de vogeltjes zullen fluiten van plezier!’
Het jubelde in zijn hart; hij tuurde, ietwat spotterig, naar het bruischende water
onder hem; het kolkte en schuimde in trekkende vaart over de donkere rotsblokken,
duizelig snel.
‘Loop, water’, lachtte hij, ‘mij krijgt ge niet mêe!’
Het scheen hem, door het fijne schot met zijn expres-karabijn, eigen meesterschap
in het leven te hebben geankerd.
‘Ihm gehört das Weite;
Was sein Pfeil erreicht,
Das ist seine Beute.’
Hij lachte luidkeels: ‘Den “Wilhelm Tell” zal ik wel niet vergeten!’
De zon daalt schuin naar den kerkspits. De schaduwen der huizen lengen over de
baan.
Madelena ruggelings naar den jager slaat met een bremrijs de hennen terug, die
in huis willen.
't Witte geitje schokke-poot uit de staldonkerte en huppelt in 't blakke licht over
de grindbaan; het meisje legt het haar schoon over den hals. Nu zwieren de koeien
achteraan, de koppen laag.
Madelena jaagt met heur rijs de dralende koeien; zij legt schaduw met heur hand
op heur oogen en gebaart naar den jager:
‘Hij heeft den gaai geschoten met zijn karabijn. Dat is een schutter. 'k Heb het wel
gepeinsd, dat hij hem zou krijgen!’
't Meisje luisterde niet meer naar heur. Het lonkje heurer oogen huppelde den jager
te gemoet, nat-roode lippen krulden tot een lach. Jager heur vriend.
Op de brug bleef ze den vogel bewonderen, dien hij hoog tilde in 't licht.
‘Dat is een schutter die fraaie beestjes kan schieten’, plaagde ze, met warme
bewondering.
‘Een patrijsken is malscher’, antwoordde de jager en sloeg streelend zacht, met
den vogel naar heur wezen.
Zij weerde zachtjes, de aaïng genietend.
‘De patrijsjes zijn slimmer, die loopen er nog. 'k Heb er zes geteld op 't Oud-veld.’
‘Mis! Misteld, 'k heb er twee geschoten.’
‘'k Weet er toch vliegen, slimmer dan den jager!’
‘'k Zal ze pakken... zoo zie’, bewees hij en greep heur bij de lauwe haarvlecht,
boven den dons-weeken hals... ‘en vraag nu maar vergiffenis.’
‘Vergiffenis, jagertje’, meesmuilde ze schalksch, ‘'k wil van u wel worden
opgepeuzeld.’
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Heur oogen blonken zóo frisch-diep, de lippen bekoorden zóo naderbij, zij vleide
zóo leenig aan hem aan, hij duizelde.
‘Straks tuimel ik naar onder’, trachtte hij zijn bedeesdheid weg te lachen.
‘Ja maar, ik zou u niet laten vallen’, meende het meisje en ze pakte hem met beide
armen om de lenden. ‘Nu moet gij ook vergiffenis vragen, om los te komen!’
De koeien slaan de toten in 't gras langs de baangreppel. Het geiteken loert naar
het meisje.
‘Goed’, meent het, ‘die zien niet, de dwazen, ze vrijen!’ en hop wipt ze de beek
over naar 't klaverveld.
‘De deugd van 't leven pakken waar ge 't krijgen kunt’, bijt het in heur baard.
‘Loop gij maar gauw achter uw geiteken’, dreigt de jager, ‘die is u ook te slim.’
Het meisje laat hem vrij.
‘Wacht’, zegt hij, heur hand grijpend, ‘hier is een mooi pluimpje voor u, 't broerken
er van steekt op mijn hoed!’
Plots staat het meisjes-wezen zeer strak, de hoekjes der lippen trillen; zij steekt
het kleurig pluimpje, zoo een bloem, op heur borst en loopt weg.
‘Ge zult 't verliezen’, roept hij heur na.
‘'t Kan niet. 't Zit vast op mijn hart!’
Onder hem bruischt het water steeds in ruischenden zang, het konkelt om
onverwachte rotsblokken, klotst schuimspattend en snelt voort, staag en gezwind.
't Ruischen van water, 't ruischen van den wind door het woud.
Boven op den berg donkert het tot dof mahonie onder het hemelblauw, doorgloord
met zilver en smeltend goud.
Om zijn hart warmde een teeder gevoel; hij genoot er innig van, dorst het niet te
erkennen: vriendschap te veel-zijdig, liefde te zwaar-noodlottig.
En nog dat andere kittelde hem, had hij er willen uitrukken als een pluimpje uit
den gaaivogel: hoogmoed of pronkzucht.
‘Was sein Pfeil erreicht,
Das ist seine Beute.’
Twee-voudig juicht na den zegen de vreugd bij den jager en lost de spanning naar 't
speuren van 't wild.
Hij volgt het spoor van matte, neergedrukte kruiden; aan breedte en plotsche dieper
drukken, den keutel soms, erkent hij 't dier; hij sluipt, durft haast niet te ademen,
raakt geen twijgje, tot plots zijn hond staart en pooten strekt en 't wild verrijst. Vlug
dan en zeker, mikpunt in 't oog en... los!... Een sprong... een tuimeling... en knorrig,
blaffend slaat de hond de tanden in het spartelend dier.
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Niet te lang kijken naar het stervend reeën-oog - 't laat traantjes, niet eens naar 't
brekend hazen-ook - zoo eendloos dom en bang. Een tweede schot... en af! Dan is
de jubeling te groot, de roes der zelfvoldoening te bedwelmend om te denken aan
leed of sterven... aan pijn. 't Is als bedwelming der liefde waar ziel en hart in
versmelten, maar 't eigen ik niet in vergaat.
Doch soms ook slentering door 't bosch, buks onder den arm, snuivend de geuren,
oogend de kleuren:
‘Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen
Dies war mein Sinn.’
En plots een gewemel in 't loover... Wild!... Een schot!... De tuimelaar in de lucht.
De jager rilt van blijheid; 't geluk heeft hem te pakken, onverwacht. Het vonkelt
in zijn oog, om 't schot, zóo zeker, zóo meesterlijk raak!
Ook de liefde: ‘nichts zu suchsen’; en plots straalt het glanzend tegen:
‘Wie Sterne leuchtend,
Wie Auglein schön.’
‘Waarom bekoort mij zoo diep de roode boog van dien mond, waarom kan ik hem
niet genieten als de bloemen waarmée het meisje mijn studio smukt?’
‘Al drinken mijn oogen het licht, dat glijdt over de schaduw der wimpers, 't blijft
dorsten in mijn hart; en 'k luister naar 't gefrazel heurer woorden, als naar
vogelgekweel, even lokkend, helaas, even zinloos en... valsch, voor mij, misschien.’
Hij bedacht. De boschwachter beweert: Lehmann van op zijn jachthut in ‘Taille
de Dinant’ heeft een hert zitten, hij post zich waar het dier voorbij moet, maar schiet
het niet; hij geniet de vreugde van het zien en weten.
Basta... een Duitscher, de Lehmann, wat taaier aan geduld, hij telt de takken van
't gewei: een slag als 't lukt... Een strooper schiet 't hem vóor den neus... dan loopt
die Lehmann razend als een ever, zijn boschje rond. Bruigom, met blauwe scheen
bij rijke dochter door ander opgescheept.
‘Was sein Pfeil erreicht,
Das ist seine Beute.’
Jagen... leven... 't heeft maar een dag... een stonde... als de bloem te plukken in heur
pracht.
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De visscher.
Het water kent hij; hij beheerscht het met zijn zweepende roede.
Hoe de beek ook kronkelt om de heesterboschjes, verboden plekjes voor hem, hoe
het soms in kringelend gekonkel, klotst en schuimt ondoordringbaar, vertroebeld,
hij weet wat het bergen wil. Want zijn priemende oogen nijpen te nauw om te
verbijsteren in lichtgeschemer; de fijngesloten mond beduidt de koele sluwheid van
den geest, niet te verschalken door 't gespeel van den visch op plaatsen, zoo effen
als kunstige waterkommen.
Is de hemel een zuivere lichtkoepel en 't water een kristallen spiegel, of glanzen
witte wolken als versche verf zoo hard in 't water als met blik beslagen, de lijn kan
drogen op heur twee spijkers in den huisgang.
Een zwoele kleverige lucht, waarin gejaag van nijdig gedierte, laat hem opkijken
naar looden wolken met valen koperschijn; 't water glimt mat, zoo met olie bedekt,
en donker bij plaatsen, als moor.
Een uurtje loopt hij 't langs en laat de kunstvlieg zweven over hem bekende kreken;
zijn speurende oogen loeren 't opschieten der donkere forel, het lichtste schokje
gevoelt zijn pols, een handig gezwenk, en spartelend beschrijft het vischje een boog,
het water uit over de weide.
Hij stopt zijn vinger in den opengenepen bek en duwt er den dood in.
Een visch is een visch, weerloos te lande, al heet hij snoek met haaktanden, hij
voelt koud aan en 't verdoffen van het ronde oog heeft geen beteekenis.
Vischoogen uitsteken... een kinderspel waar 't een walg opwerpt bij ander dier.
Visscher en jager beiden toetsen hun menschenlist naar de vernuftige zinnenrijkheid
der dieren.
Maar de list van den jager is warm, zijn eigen harteslag klopt er in; bij den visscher
is ze kil, hij beloert streng afgesloten, van buiten af.
Het oog van den jager glanst donker, beslist, een Assyrisch koningsoog; het oog
van den visscher glimt, sluw zeker, een Chineesch keizersoog.
Overigens en buitendien, beiden menschen, zoo ik of u.
De jager, van op de brug, liet besluiteloos den blik neergolven met de lijning der
akkers langs den heuvelrug, van de hoogten in gulden licht tot het fluweel der
beschaduwde laagten.
Voort onder hem murmelde de Allewei heur ruischend lied, gefrazel van niet te
bevatten kindergebabbel met geklater van jolige rinkelbellen.
‘Het water het neuriet in u het wiegend droomgezang of
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't bespot u heimelijk met zilveren geschater in het vuistje’, bedacht hij, ‘het vangt
het licht van den hemel in zijn schoot, maar weet het te verdonkeren, te weerspiegelen
of in schervelend gespetter te laten flitsend verblinden.’
Plots tipte van achter een elzenstruik, het witte hemd van een man; de donkere
beenen waadden, breed en traag door de beek. De man scharrelde met beide handen
in de onderknaagde oevers.
Eerst meende de jager, dat hij met de handen de beek afvischte; maar neen, van
tijd tot tijd wierp de man iets in den rooden zakdoek, dien hij geknoopt in den mond
hield, visch bleek het niet te zijn.
Hij ijverde snel voort, gebukt, zonder opzien; aan zijn hals hing een zuiver wit
zakje te bengelen, als een losse schapulier.
Toen erkende de jager de kort ineengedrongen gestalte.
‘'t Is Muller, de visscher’, besloot hij, ‘wat zit hij nu weer te konkel-foezen? De
fijnaard, stellig heeft hij mij reeds gezien, maar hij houdt zich onnoozel. Hij weet
het, hij bezit een mooie dochter op Scotton, en misschien iets van mij en heur. Nu
'k zie hem nog liever in 't water dan stroppen spannen op mijn jacht!’
Eens nabij, sprong de Muller beslist uit de beek, hij dretste het water van zijn
handen, het druipte hem van de beenen.
‘Dag’, zei hij, ‘ge zit er droog gij.’
‘Ja’, antwoordde de jager, ‘ik houd mij op den oever’.
De Muller kneep de oogen; de wimpers trilden zilverig op 't okergele vel, de gleuf
van den mond plooide in rimpeltjes aan de hoeken, twee boogrimpels haakten hem
onder den scherpen neus; hij monkerde voor zich zelf.
Vlug opende hij de oogleden, richtte den staalschijn der pupillen naar den blik van
den jager.
‘'t Zijn er, kameraad’, sprak hij fijntjes, het witte beursje van de borst optillend,
‘'t zijn er... parels... echte... Zie!’
En hij liet, ter bevestiging, enkele rollen in de holle hand.
De jager keek er naar, onverschillig.
De Muller ging tegen de rugleuning zitten, haalde uit den rooden zakdoek, groote,
palingbruine mosselen; hij opende ze met een fikschen zwenk van zijn mes, tastte
met den vinger in de wakke vleezigheid en wierp de schaal, over zijn hoofd heen, in
't water.
‘Di djo’, vloekte hij. ‘'t Is verloren moeite!’
‘Deugen de mosselen niet’, schimpte de jager.
‘Ik vaag z'er aan..., ik zoek parels!’
‘Om forellen te vangen zijt ge slimmer?’
‘Oesters weet ik zitten ook. 'k Heb er al wat geplukt!’; hij klopte ten bewijze op
het rinkelende zakje.
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‘Kom aan, Muller’, opperde schamper de jager, ‘te vinden is geen kunst’.
‘Weet gij er misschien zitten?’
De oogjes van den visscher boorden in die van den jager, deze merkte hoe de gele
jukbogen, de glad geschoren schedel hem teekenden het gelaat van een Chineeschen
piraat, hij monkerde fijntjes.
Hij kende een oesterbank, geen vijftig meter van de brug, de Muller wel ook,
meende hij.
‘Wat scheren mij die mosselen... ik visch niet; kruip gij maar wéer 't water in!’
‘Neen, kameraad. 'k Ben soppenat, ik trek naar huis’; hij lonkte den jager, ‘gaat
ge mee?’
‘'k Kom misschien later... 'k Wil langs 't Oud-veld... 'k Weet patrijzen zitten.’
‘'t Zit er ook een meisje met 't witte geitje... Allee!’
‘Die zou toch geen brikol spannen, hé, Muller?’
‘De meisjes spannen er allemaal’, loech hij.
De Muller, opgestaan, borg zorgvuldig het linnen zakje tusschen hemd en bloote
borst. Hij drentelde, kwam dichter bij den jager.
‘Zeg eens, jager’, hij wees naar zijn hart, waar de parels zaten. ‘Daar hebben ander
geen zaakjes mée!’ Er danste in zijn oogpitten een toornig gensterken, gereed om er
uit te spatten.
De jager haalde de schouders op, 'n koppeken hooger dan den Muller, kon hij, zoo
't hem lustte, de parels van 't snoer rukken en gooien in 't water.
‘Puf!’ blies de jager zijn misprijzen weg.
‘Zwijgen’, vermaande de visscher en sluw spotte hij, ‘zoo doe ik ook.’
Vlug verdween de Muller in het schaarhout naar de Scotton.
‘Dat is me nu een schar-bij’, dacht de jager, ‘alle knepen zijn hem goed om de
centen en... in troebel water vischt hij nog best!’
Hij tuurde naar de rots die uit het water opstak.
‘Daar zitten er nog’, wist hij, ‘zoo de kleuters ze niet hebben losgerukt.’
De lust bekroop hem er zich van te vergewissen.
‘Waarom zou ik geen parels vinden? 't Zou leutig zijn den visscher er mée te
plagen.’
Hij rolde den geschoten gaai 't hoofdje onder den vleugel en borg hem in den zak
van zijn jachtrok; langs de glooiïng van den weg daalde hij naar de weide.
Hij schreed den oever der rivier langs. Forellen schoten zwart-schimmig onder
bronsbruine rotsblokken; door het kabbelend water vervaagd, erkende men den
keiïgen bodem, helder
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mastiek-kleurig met rood-doorspikkelden zandsteen. Er slierde bijwijlen als rossige
ijzerroest.
‘Er zat ijzer in de streek’, had hem eens een Engelsch prospektor gezeid met zijn
hamertje den zandsteen doorkloppend.
Bij de rots lag het water diep en effen, als een metalen spiegel, waarin het beeld
besloten der hoogste dorpshuizen, gedoopt in 't ultramarijn van den hemel.
De jager sloofde de mouwen op en legde zich vlak op den buik; de rots brandde
nog van zonnewarmte.
Op het watervlak schreven de schieterkens hun Arabisch gewriemel: ‘krinkelend,
winkelend waterding’, kon hij niet nalaten te prevelen, terwijl zijn handen den
uitgeholden steen in 't water aftastten.
‘Er zijn er, er zijn er!’ juichte hij en de schelpen plukkend wierp hij ze over zijn
hoofd in 't gras.
Hij ving alleen de grootste, de kleinere, hard als puisten, roerde hij niet aan.
Lang zoo handig niet als de Muller opende hij ze met zijn puntig jachtmes; hij
vond een paar melkwitte greintjes en wierp ze in 't water met den afval.
Toen opende hij de laatste, groot als een kinderhand.
Hieruit haalde hij de parel, als een dikke erwt maar niet even rond, hij legde ze
bewonderend op zijn vlakke hand.
Doorzichtig als lichte melk aan den glasrand, speelde er karmozijn door met gelig
groen, - het kozen van avondgloed over lente-weide - en er wemelde een tinteling
van gulden lonkjes in. Toch blauwde een week-dubbelzinnige nerschheid, als kwijl
over water - in die wisseling van zonnevuur; zoo plots in 't fraaiste wezen het
ziekelijke blauw doorschemert.
't Bekoorde en bedwelmde als een Oostersch beeld, met vagen weerschijn van
onbevredigd verlangen.
‘Ik wist niet, dat ze zoo mooi was’, prevelde de jager, ‘die parel der Allewei’.
Eindelijk wikkelde hij ze in papier en borg ze in een stekjesdoos.
‘De parel der Allewei’, prevelde hij nogmaals, ‘nu die... die kan de Muller niet
meer visschen!’
Hugo van Walden.
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Avondwending
STREELHANDEN zefierzijdezacht langs het nachtgelaat
omsteek onze vingeren met sterrenringen
wingert de wind aan onze leden
rilde wilde rank
gestoei
groei en uitbloei
aan het mijmermeer waar ogen staan
klaar
bij het voorhoofd wittenberg
zwaluwzwier
trans
transparant
aangegleden wiekslag van de vogel ver
na val uit een nest ongeweten
nader
volutenvlucht
nader
zwingen uitgezet Gods brauw boogrond
overvlerk
mij
en in de diepe sfeer
strijk aan waar aandacht heft haar til
hoogop naar de zuivere zone windstil
U toewaarts
heilige geest
streel speel avendadem
Victor J. Brunclair.
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Kronieken
Vlaamse dichtkunst.
Gaston Burssens: Piano. Mechelen, Holemans, 1925.
OM met een persoonlike verklaring te beginnen: wanneer ik in deze kroniek sommige
dichters heb geloofd - buiten Verbruggen en Meersman dan - zo was dit niet de
resultante van persoonlik enthousiasme, maar wel van het bewustzijn dat ik de funktie
van recensent hield en dat ik bijgevolg, naar het wezen van dit zonderlinge beroep,
verplicht ben de anderen te begrijpen zoals ze zijn en niet zoals ik ze hebben wil en
dus, dat ik aan Cesar had te geven wat des Cesars. Also, in diesem Sinne... Maar
eens en voor allemaal, wanneer ik zeg: dit zijn de hoedanigheden van dat boek, zo
betekent dit geenzins dat die hoedanigheden mij interesseren. Wanneer ik nu Burssens
loof dan is het eerst en vooral uit persoonlik enthousiasme. Dat een boek iemand tot
‘Erlebnis’ groeit is zeldzaam; zo echter ging het mij bij ‘Piano’. Ook eindelik in de
vlaamse literatuur een boek dat ik, om het zonder nuancen uit te drukken, met evenveel
vreugde lees als werk van Salmon, van Aragon, van Derème.
Ik begon met een persoonlike verklaring, doch met de vergelijking ben ik reeds
bij het motiveren, d.i. bij het objectiveren van mijn voorkeur beland. Wanneer ik
zeg: ik lees Burssens zoals ik b.v. een goed frans dichter lees, dan wil dit van korrelaat
tot korrelaat zeggen dat ik slechts zeer weinige nederlandse auteurs kan lezen, zonder
- meestendeels grote - inspanning. Van Strindberg of van Bang kan ik via Rilke of
Kafka naar Papini of Toulet zonder dat deze beweging mij de geringste inspanning
kost. Jammer blijf ik met een nederlandse roman niet meer in deze gelukkige situatie.
Ik moet voortdurend mij daaraan herinneren: ‘O jawel, wij zijn te Zutphen, te Gouda,
te Alkmaar’, niet omdat de handeling daar toevallig plaats heeft, maar wel omdat de
voorstelling van de auteur niet buiten Zutphen, Alkmaar of Gouda reikt. Anderzijds
weer blijven de vlaamse jongeren en ondanks hun goede wil kosmies te zijn, (wat,
indien zij de kosmos er eens aan offerden en eerst eens probeerden west-europeërs
te zijn?) hopeloos rhetorikaal-epigonies, met de vergissinkjes die aan dit bewegen
zijn verbonden. Ik denk hierbij hoe Anton Wildgans, die in zijn vaderland, en met
Schönherr, voor de meest versleten ‘Leierkasten’ doorgaat, hier, in Vlaanderen, als
‘expressionistiese dramaturg’ wordt gevierd en - goddank - met het spreekwoord
gezegd, ook wordt versleten. Loontje komt om zijn boontje, al is het slechts met een
gemeenplaats.
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Wanneer hetzij een Duitser, hetzij een Fransman of een Italjaan, mits hij nederlands
kent, ‘Piano’ leest, dan kan daarin niets zijn dat hem, meer dan een Vlaming, wegens
lokale voorstellingen zou hinderen. Het boek resulteert uit een algemeen-europese
zielsituatie en is daarvan de weerspiegeling, vandaar elk Europeër begrijpelik, zonder
de moeilikheden van de kennismaking met zutphense casuïstiek. Wanneer men hierop
antwoordt dat een nederlands dichter in eerste instans niet voor vreemdelingen schrijft,
dan is dit reeds deze nationale differenciëring a-priori waar, omdat een dichter
überhaupt voor niemand schrijft. De dichterschap behoort tot de biologie van sommige
geesten en iemand schrijft enkel omdat hij het niet laten kan. (Zij die net zo goed
niet dan wel kunnen schrijven, zij die buiten het ‘ananke’ staan, deden ook best het
te laten). Een vlaams dichter schrijft feitelik evenmin voor Vlamingen als voor
Zweden. Hij schrijft. Doch de hypothese aangenomen dat hij in eerste instans voor
Nederlanders schrijft, (hoe staat het met de Koloniaalnederlanders met een gans
andere wereldvoorstelling dan?) in dit geval nog mogen wij hopen dat een
algemeeneuropese problematiek bij de Nederlanders meer interesse zal ontmoeten
dan de provinciale casuïstiek der hedendaagse nederlandse romanciers. Niet nodig
dat men spitsvondig de verhouding omkere en dat men mij beschuldige de nationale
bepaaldheid te willen uitschakelen ten gunste van een soort europese
esperanto-psyche. Binnen de artistieke psyche, bestaat er niet de geringste antinomie,
die nationale met algemeen-europese karakteristieken onverzoenbaar maakt; ten
bewijze daarvan de zo op-en-top-Fransen als Toulet en Dérème. Alleen is het jammer
te menen dat het nationale - met het oog op Nederland - zich enkel konstateert aan
alkmaarse teetafelgewoonten en lierse vlaaien. De provinciale geest is de versleten
keerzijde van het nationaalscheppende.
Kan ik dus van een nederlands boek zeggen dat het aan een algemeen-europese
zielsituatie beantwoordt, dan is dit, gelet op de schaarse precedenten, geen geringe
lof. Dan hebben wij daaraan niet een boek dat wij lezen om toch maar op de hoogte
van ons eigen literaire produktie te blijven, (immers hoe beschamend te moeten
ontkennen, wanneer u gevraagd wordt: ‘heeft u ‘de Salon-Salomé’ van Karel Wasch
gelezen?) maar wel een dat wij lezen zonder ons te forceren, omdat het, voor onze
generatie altans, de resultante is ener in West- en Middeneuropa geldende
problematiek. Zulk boek is ‘Piano’.
Nadat ik nu met deze ‘europese zielsituatie’ heb geopereerd, voldoende om
Burssens midden de nederlandse produktie betrekkelik - natuurlik geldt het niet voor
hem alleen - te isoleren, nadat ik dus deze vage bepaling heb gebruikt waar ze goed
toe was, kan ik haar gerust over boord werpen met de bekentenis dat er geen europese
zielsituatie bestaat, evenmin als er een europese ziel bestaat. Maar het spreekt van
zelf dat ik niemand heb voor de gek gehouden. Zij die begrijpend toestemmen wanneer
ik een factum als resultaat van deze
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europese zielsituatie vernoem, gaan gewis ook akkoord met mijn verklaring dat zulke
zielsituatie niet bestaat, tenzij zij zo erg jong zijn dat zij beelden voor werkelikheid
houden. Immers zij weten dat in het eerste geval deze bepaling slechts krachtens
mijn goed recht op het beeld, als beeld bestaat, terwijl het in het tweede geval om
de reële existens gaat. Europese zielsituatie heeft à peu près dezelfde waarde als de
metafoor ‘stokoud’. Kortheidshalve. Er bestaan mensen die enkele van deze
eigenschappen bezitten, dewelke wij met een generaliserend beeld ‘europese
zielsituatie’ noemen; doch over deze zelve is niets te zeggen. Zodat na de
generaliserende konstatatie, alles weer tot het aparte geval wordt. Welke problematiek
verschijnt er bij Burssens die toelaat voor hem dit generaliserend beeld te gebruiken?
De konstatering van het uitkomstloze (‘Findest du es so angenehm. Wie Maden
unter einer Käseglocke herum zu spazieren?’, zo stelt iemand kordaat de vraag in
Paul Scheerbort's ‘Nilpferdenroman’) beweegt zich niet vrij van alle ressentiments
tegen haar, zoals Dada dit gaarne had gehad, zonder dan weer de konsekwensen
daarvan te aanvaarden. Deze konstatering van het uitkomstloze wordt op de voet
begeleid door het bewustzijn dat tegen haar, als konstatering, niets is in te brengen,
doch dat zij anderzijds slechts als blote konstatering is te aanvaarden, die de innerlike
drang niet wijzigt. Het weten om de hopeloosheid van het willen wordt niet begeleid
door het verleggen in het geloof van de korrektuur van dit bewustzijn, maar wel door
het het bewustzijn dat, éenmaal deze kennis gekonstateerd, zij verder op het
importatieve zonder invloed blijft. Wel wordt door deze kennis van het uitkomstloze
het gevoelsmilieu van dit imperatieve beïnvloed en gewijzigd, doch niet het
imperatieve zelf. Daardoor wordt vooreerst het theatrale gebaar, dat gewoonlik het
imperatieve begeleidt, geweerd. (Wat reeds een zeldzaamheid in de nederlandse
literatuur. Uit de produktie der jongste lyriekers blijkt dat, spijts Perk, Gorter, de
jonge Kloos(1) en Henriette Roland Holst, ‘de overwintering’ nog niet is overwinterd).
En daarbij kan men niet blind zijn voor de komiek van dit feit: dat het bewustzijn
om het uitkomstloze en de drang van het imperatieve zich blijven begeleiden als de
schaduw het ding. Misschien een bloot nominalistiese antithese: de stem van de
regisseur in de heelal-koelissen die nu eens een mannestem, dan weer een vrouwestem
nabootst. Maar wij weten niets van deze regisseur en weinig van zonne protuberansen.
Ten slotte: Alea jacta est. Wij varen met de ‘Majestic’, doch kennen zijne mechaniek
niet. Daarvoor echter schrijven wij orthografies juist ‘Majestic’ en doen dit zo
overtuigd alsof daarmee alles was gezegd.
Maar gekomen aan de ‘i’ van het woord ‘Majestic’ begint de dichter te twijfelen.
En bij de ‘c’ zegt hij: ‘Wat, indien ik nu eens

(1) Dat Kloos, Theseus die Nederland bevrijdde van de meest provinciale literatuur der 19e
eeuw, nu weer deze provinciale literatuur in de 20e eeuw looft, is bijna evenzeer te betreuren
als het onvermijdelik is. Theseus immers is maar een halfgod.
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“Majestid” schreef?’ En bloot om zijn vergenoegen, misschien om het rijn, zeker
ook daarom dat de boot net zo goed ‘Majestid’ als ‘Majestic’ kon heten, probeert hij
het eens zo. Maar wat ‘Majestic’ het schip is, is elk woord ten overstaan van het ding
dat het omschrijft. Zo heeft ‘de boot’, zelfstandig naamwoord, lyries niets te
beteekenen. Ofwel staat het daar eenvoudig als silbe ofwel gaat het om het objekt
en dan is dit objekt lyries suggestief te herscheppen. Doch naar de een of andere
richting heeft het woord een zeer relatieve betekenis; alleen het affekt geeft deze
betekenis absolute waarde door isolering of door groepering. Naast vele andere
zusters nog, stappen de ethymologiese, de overdrachtelike, de bastaard-betekenis.
Een vrouw ken ik die bij het woord ‘vis’ zich alleen een sjokolade aprilvis denkt.
Nikkel is pasmunt, al is die pasmunt ook van zink. ‘Ronceveaux, Ronceveaux’, deze
herhaling geschreeuwd midden het verzinken van jachthoornklanken het onderbewuste
toewaarts, vertelt meer dan een lang verhaal. Doch anderzijds de kracht van het
woord. Zijn wij in de bergen, plots zegt de innerlike stem ‘boot’, alleen dát en nog
dezelfde dag betalen wij de hotelrekening en volgen dit éne woord, mijn schone
geliefde. Belanden wij dan in de haven, zo is er geen reuk van leder zo sterk als deze,
die wij ons hebben gedacht. (Wat nog eens op het valse van een sensualistiese
beschouwing wijst. Men denkt minstens zo sterk een reuk als men hem ruikt, enz.
Van waar anders het ‘dépit’ der zintuigen?) Elk objekt wordt herschapen door
woorden, beladen met het subjektieve affekt dat het woord in ons begeleidt. Geen
onzer denkt nog een luit, zonder Picasso of Braque daarbij.
Hiermee heb ik het nominalistiese standpunt en de formele uitdrukking daarvan,
beide in de poëzie van Burssens aanwezig, aangeduid. Ook de lyriese drang wordt
hierdoor als een ‘spijts alles’ gemotiveerd. Een realistieser standpunt dan Dada.
Immers Dada heeft ons betrekkelik de verhouding van het bewustzijn om het
uitkomstloze en de lyriese drang, die daarvan een negatie is, nooit een verklaring
gegeven.
Van het oudere ‘incertitude, o mes délices’ zijn wij tot de misschien geringe
variante ‘inquiétude, enz.’ gekomen. ‘Piano’ is een van de meest bewuste
uitdrukkingen van deze onrust. Juist deze beheerste, gedistanceerde uitdrukking, die
iets van lyriese berichtgeving heeft, brengt mij er toe deze dichter te vernoemen, die
met Burssens mij zeer verwant schijnt: André Salmon (Prikaz; l'Age de l'Humanité).
Maar onmiddellik: ik verkies ‘Piano’ aan ‘Prikaz’, omdat het nominalisatie standpunt
in het formele woordspel in het eerste boek konsekwenter is doorgevoerd dan in het
tweede; omdat, bij Burssens, de tegenstelling van het uitkomstloze en de drang dieper
in het onderbewustzijn schijnt te liggen; althans de uitdrukking bij Salmon laat enkel
toe tot het bewustzijn te konkluderen, doch niet tot een sterk ‘aanslibben’ (lelik maar
juist) van het bewustzijn om deze tegenstelling in het onderbewuste. Bij Burssens
belaadt zich elk woord als van zelf met het affekt van deze tegenstelling; bij Salmon
schijnt het veeleer gedachte-

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

256
lik gekonstrueerd. Natuurlik is de persoonlike faktuur van beiden, niet aan elkaar af
te wegen en door het taalverschil ook reeds anderzijdig bepaald. Het germaanse spel
met het woord wordt de Fransman noodzakelik spelen met de frase.
Deze parallel kan verder worden doorgetrokken. Salmon is niet, zoals zijn vriend
Apollinaire, een veelzijdig experimenterend dichter. Ook Burssens is dit niet. Veeleer
sluit hij zich aan bij een experiment, maar de spontaniëteit van het erkennen neemt
het epigoniese weg. De lyriese probleemstelling tot de laatste elementen te vervolgen,
ligt buiten zijn natuur. Doch zodra een enkel gegeven van deze probleemstelling naar
buiten verklinkt, verklaart zich voor hem, pro of contra, de verhouding en hij vindt,
alvast zonder direkte lyriese voorbeelden, zijn weg. Van de vroegre gedichten van
Burssens, van de ‘Liederen van de Stad en de Sel’ tot deze van ‘Piano’ is de evolutie
niet bloot esoteries te vervolgen. In de tijd die ligt tussen geen en dit moet hij een
vroeger hem vreemd lyries axioom hebben aanvaard. Maar dit aanvaarden, deze
konstatering van: ‘Verduiveld nog toe, dat is de waarheid’ getuigt alleen, in
tegenstelling met het in-zich-zelf-verstarren, van een grote souplesse. Het verschil
tussen een epigoon en Burssens is dit, dat de epigoon niet de geest van het experiment
meedraagt, doch minstens ook het formele schema, vaak zelfs de soort van de
requisiten (b.v. binnen welk gebied de beeldspraak zich zal bewegen) zich noteert.
Aan Burssens volstaat de geest van het experiment. De epigoon vraagt: ‘Op welke
wijze heeft Columbus Amerika ontdekt?’ - Burssens zegt: ‘Vermits Amerika door
Columbus werd ontdekt, zal ik er ook wel geraken’. Alleen stelt hij zich, als eerste,
niet het probleem.
Zijn lyriek inhaerent is deze techniek, die ik vroeger dynamisme noemde en die
voor eigen heeft gaandeweg de inhoud van het gedicht te beïnvloeden door het
formele; een techniek nog waardoor de lyriese emotie het feitelike thema wordt, waar
anderzijds het historiese thema tot een accident wordt gereduceerd. Dat deze techniek
er een is die zich biezonder leent tot het uitdrukken van onze universele onrust mag
reeds duidelik zijn. Lyries-konstruktief is zij zeker niet minder dan een - zij het
histories, zij het psychologies - narratieve, waar zij als eerste eis stelt de organiese
samenhang van woord tot woord, van zin tot zin, samenhang die meer in de ‘oerewout’
(Hadewijch) is te zoeken dan in - naar onze mening, waanwijze - kausaliteiten. De
noodzakelikheid schept het orgaan. Het nieuwe factum van de universele onrust
schept een lyriek die, technies, zich zelve thema is.
Het optrekken van het gedicht, dat juist door zijn lyries esoterisme bekwaam wordt
de meest verscheidene exoterismen te dragen, is over het algemeen en spijts de
diversiteit van de gesensitiveerde dingen, in deze gedichten van ‘Piano’ gesloten
organies. Op een paar plaatsen gebeurt het dat men de indruk ontvangt dat het voor
het overige gelukte gedicht ergens een gaping toont. Gaat men dan echter op zoek
deze gaping weer te vinden, zo treft men ze niet meer op de plaats
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waar men ze veronderstelde. Geen gaping dus; alleen de hartslag van het gedicht
wordt op die plaats zwakker. Daarvoor bestaan waarschijnlik twee redenen: ten eerste,
bij de dichter de mening dat hij de kausaliteit niet duidelik genoeg heeft verklaard
en vandaar een nauwkeurigere bepaling, die lyries afwijkt, of ten tweede een te
afwijkende zinspeling, meer journalisties dan lyries, meer zinspelen dan spel. Dit
verzwakken tref ik in het overigens schone gedicht ‘La Passante’ rond ‘alleen de
bioscoop garandeert’ en vooral in ‘Rosa Luxemburg’ waar, na de organiese
ontwikkeling die met
‘de gedachte streelt de moord
de moord zit op het wapen
het mes ploft in de borst
men grijpt ze bij de haren
en verzuipt ze in de gracht.’

eindigt, het veel zwakker als volgt wordt voortgezet:
‘'t is nacht
ei sneeuw bedekt het veld
je hoort geen stappen vriend
besneeuwde hut en duimpjeslicht
met zwarte lijst om 't schilderij van Servaes...’

Nog moet ik bij Burssens de beheerste handigheid vermelden, die bijna naast een zo
meesterlike als deze van Dérème is te stellen, en ten slotte het besluiten van het
gedicht in resumé waard, naast Apollinaire, als voorbeeld te worden geciteerd:
‘De kellner gaat
en luistert naar de vlugge maat
van de kapel
en gaat niet sneller.’

Na ‘Piano’ liggen twee mogelikheden van verder ontwikkeling het direkst voor de
hand: ofwel het lyries-journalisties noteren van het sensibile ener ziel, die draagster
is van onze universele onrust: reis rond de wereld en dagboek, - ofwel een grote
concentratie tot woordkunst, het konstrueren van het sensibele, waarbij het volledig
of het kausaal-juiste annoteren bijzaak wordt. Maar, meen ik, Burssens is reeds te
ver verwijderd van het eerste lid der alternatieve, opdat een terugkeer, zelfs met
verruimde inzichten, mogelik zij. Natuurlik dit is slechts mening en heeft niet de
waarde van een briefje van Mevr. de Thèbes.
P. v. O.
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Wijsbegeerte.
Julien Benda.
IN de loop der verleden maand verscheen in de uitgave: ‘Le Livre’ de
gecontroverseerde ‘Lettres à Mélisande pour son Instruction philosophique’ van J.
Benda. Alvorens er kennis mede te maken, laat ons de blik terugslaan op het
veelzijdige talent van den franschen denker. Naast philosoof, is Benda tevens
romanschrijver en esthetisch essayist. Een paar woorden daaraan gewijd, zullen
wellicht niet ongepast schijnen, hoewel zijn wijsgeerige houding ons levendigst moet
ophouden.
***
Vooral vóór de oorlog hield de zuivere letterkunde Benda op; in 1912 verscheen
‘L'Ordination’, haast met de Goncourtprijs bekroond, daarne ‘Les Amorandes’ en
na de oorlog ‘La croix de Roses’. Een litterair philosoof: het feit was ongewoon
genoeg om de critiek gaande te maken, maar aan eenstemmigheid heeft het haar
ontbroken. P. Souday, de litteraire feuilletonist aan 't groote dagblad ‘Le Temps’
vond niets ongewoons in 't zonderlinge feit dat de philosoof op het zuiver letterkundig
terrein afdaalde en had niets dan lof over voor de poging. F. Mauriac daarentegen
ter gelegenheid van ‘La Croix des Roses’ (7 April 1923) dementeerde - de joviale
toon waarin het stuk geschreven is, verraadt een tikje misprijzen - de artistieke en
psychologische waarde der letterkundige pogingen van den philosoof. Acteeren we
alleen de uiteenloopende meeningen en, hoewel we ietwat sceptisch blijven tegenover
de mogelijkheid te zelver ure én diep denkend wijsgeer én formeel-groot letterkundige
te wezen, doen we geen uitspraak, te meer daar aan Benda de lust ontgaat zich nog
te verlustigen of te bezondigen eventjes buiten zijn kader te treden.
***
nen. Dit essai over de hedendaagsche fransche esthetiek is heelemaal ingegeven
door de philosophische denkbeelden die hem beheerschen. De rationalistische
wijsbegeerte - en hieronder moeten we bij gebrek aan juister uitdrukking verstaan
elke wijsbegeerte die in de mensch het primaatschap aan het verstand toekent - vraagt
aan de kunst voornamelijk intellectueele genoegens. De hedendaagsche kunst, bewust
of onbewust bewerkt door een wijsgeerige athmosfeer, die de onttroning bedoelt van
het verstand in het geestelijke complex der menschen ten voordeele van de wil of
het gevoel, verlangt van haar aandoeningen, prikkelingen der zinnelijkheid (in de
beteekenis van ‘sensibilitas’) die zich in emotie's omzetten binnen het rijk der ziel.
Uit de kentering van de philosophische geest tijdens de 30 laatste jaren, is de huidige
esthetiek geboren. Van daaruit kan men de lyrische grondtoon en de gaven en
gebreken dezer kunstvisie begrijpen. De onpersoonlijke zielkunde,
Op kunst-critisch gebied liet Benda in 1919 ‘Belphégor’ verschijde objectiviteitszin,
de strenge ideëele lijn, de ideeën zijn uit de littera-
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tuur verdwenen; en het evenwicht der vermogens, waardoor zich een ernstig
menschenbeeld kenmerkt, is bepaald verbroken ten voordeele der subjectivistische,
oogenblikkelijke reactie van wil en gevoel. In die voorwaarden kan een kunstwerk
geen kunstwerk zijn om zijn gedachtelijke inhoud; alleen wordt het er een voor
iemand wanneer het hem een sympathiek gevoel mededeelt. De deconsideratie van
het verstand, die zich in alle richtingen van het denken voordoet, voelt Benda - en
niet ten onrechte naar ons meening - als een ‘diminutio capitis’ der beschaving. De
huidige beschaving is een vervallende, een afvallige en de esthetiek, die zich op haar
ent draagt onwisbaar de sporen van dit minderwaardige. Daarom rijst op zulke
oogenblikken geestelijke tweestrijd zooals b.v. de discussie over classicisme en
romantisme, waarin de eene zijde de andere schuldig verklaart aan de afdwaling van
als ideaal-geldende oogenblikken uit de geschiedenis.
***
Maar de voornaamste taak van Benda is een philosophische: deze moet ons
uitvoeriger ophouden. ‘Le succès du Bergonisme’ leggen we de volgende
beschouwingen ten gronde. Wie goed begrijpen wil hoe de denkende wereld tot een
Bergson of tot het bergsonisme is gekomen, moet de voorgeschiedenis vervolgen tot
de eerste machtspreuken van het positivisme, tot Aug. Comte. Daartoe ontbreekt ons
ruimte en veronderstellen we goedschiks de wijze waarop de ‘révolution bergsonienne’
mogelijk was. Ten andere Bergson is haast een generieke naam, waaronder we én
W. James, én Blondel, én Eucken en al de activiteitstheorieën onzer eeuw moeten
rekenen, en we zeggen Bergson om zijn hooge verdienste en omdat Benda zijn critiek
tegen hem gericht heeft. Rechtmatiger wijze richt ze zich tegen al wat ver of nabij
in verwantschap staat met den professor uit het ‘collège de France’.
Het bergsonisme in zijn geheel beschouwd kan een volledige wijsbegeerte worden,
hoewel niemand ze ons volledig, d.i. zich aan al de philosophische disciplinen
aanpassende gegeven heeft. Zoo is Bergson ons immer trots de tien- en meeriarige
aankondiging een moraal schuldig; zoo heeft James zijn pragmatistische waarheidsleer
wel op de godsdienst maar niet op de metaphisiek toegepast; zoo heeft Eucken zijn
activisme aan geen waarheidskritiek onderworpen.
Wanneer we dus van bergsonisme spreken is het ons voornamelijk om het
vaststellen eener criteriologie te doen; meer dan de psychophisiologische bevindingen,
veelal zeer juist, meer dan de practische levensregels of levens opvatting behoort de
vraag naar het wezen, de kenmerken, naar de waarde der zuiver verstandelijke kennis
tot het voorwerp der philosophie, en Benda is berechtigd het volle gewicht en de
gestadige nadruk te leggen op dit punt. Welke is in dit opzicht de meening van
Bergson? De verstandelijke, discutieve kennis is onmachtig ons de wezenheid der
levende, bewegende dingen te verklaren; ze spreekt wel de taal eener statische
wereldorde en kan bijgevolg een absolute waarde hebben voor het physische gedeelte
onzer weten-
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schap; maar de wetenschap van het levende wezen kan op haar niet berusten. Daartoe
hebben we een meer instinctief kennisvermogen van noode, dat gedragen door een
sympathiseerend meevoelen met het levende wezen, niet discursief maar intuitief in
de verborgen wezenheid van het levende binnendringt. Deze kennis is niet gebonden
aan de verstandelijke, d.i, aan de logische wetten, maar ze is gebonden aan de vaak
on-logische spontaneïteit van het wezen, waaraan het verwant is.
Allen zijn we op een zeker oogenblik van het leven wat bergsoniaan geweest; om
onze jeugd in haar overmoedig en trots beweren en breken, in haar afschrik voor
streng methodisch intellectueel onderzoek en intellektueele overheersching, geen
excuus te geven aan haar levensmoedige gebreken, aan haar drang naar positieve
daad en haar tucht- en regellooze maar gevoelsveroverende gedachten, daarom was
de thesis te verlokkend, te sympathiek. En de schare jonge menschen, die zonder
wijsgeerige scholing en zonder klaar besef der eerbiedwaardigheid van de streng
logische gedachtenwereld die ze omver wilden, tot het bergsonisme toetraden, in
zoo machtig geworden, dat wel degelijk een nieuw beschavingsmotief over Europa
heerschte. Wijsheid, ouderdom en, gelukkig, de heroplevende scholing in de ‘quasi
perennis philosophia’ brokkelen de rap gebouwde en onstevige waarbeidsburcht der
zgn. daadphilosophiën af.
Met J. Maritain - die terloops gezegd het bergsonisme veel degelijker bekampte
- heeft Benda een niet onaardige slag toegebracht aan het halfdenkende
bergsoniseerend cenakel. De vuurdoop der jeugd hoorde tot ons verleden toen we
het boek ontmoetten; het enthousiasme der waarheid, waarvoor elk idee een belofte
of een zonde is, was voorbij, en de smaak voor de fijnheid en diepte, haast een
esthetiek van het idee, bezette in de geest de geruimde plaats. Het nut, de practische
aanwending eener wijsgeerige gedachte stootte reeds af en een zeker misprijzen voor
de practische philosophie dreef ons naar de studie der zuivere speculatieve systemen.
Benda is een sentimenteel, gepassionneerd man, die het verstand verdedigt, die
zijn passie verdiept door zijn verstand en zijn verstand overweldigend en actief maakt
door zijn passie. Onder de zinsneden voelt men het donkere zieden van een ziel, die
de waarheid wreekt, die zich tegen de decadentie van de geest verzet. Hij is oprecht
doch niet naïef, en niet natuurlijk. Zijn oprechtheid ontziet niets; met een versteenende,
kille vinnigheid rolt hij een vloed beschuldigingen met een gemakkelijkheid die tot
nadenken stemt. Dikwijls klinkt de verontwaardiging artificieel, wordt ze twijfelachtig.
Ongetwijfeld is het een eerbare geste, de wrekende stem der geestelijke gezondheid
te verheffen te midden het mystische concert der menigte, die uitspatting der
verstandelijke mediocriteit onzer dagen. Men versta goed. Bergson is geen
mediocriteit. We hebben de meeste achting voor hem en buiten enkele neo-thomisten
en neo-kantianen belichaamt hij wel best de eeuwenoude wijsgeerige methode en is
hij de ontegensprekelijke mees-
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ter der fransche wijsbgeerte, maar hij opende een gemakkelijke weg, een ader, rijk
aan decadentie. Hij ruimde op met traag, zeker, moeilijk werk van het verstand ten
voordeele eener tuchtelooze intuitie. Het is een dwaas begeeren zonder de hulp van
het verstand te willen kennen; willen kunnen door instinct, wil of gvoel is de
vanzelfsprekende weg der gezonde psychologie verlaten. Zijn aanhangers, zoo weinig
op samenhangend denken bereid en belust, eeren het vermogen, dat Bergson
openbaarde en leveren ons de treffendste voorbeelden der geestelijke deroute. Bergson
had te veel philosophische zin, te veel wetenschappelijke tucht om het verwantschap
te erkennen met die onnatuurlijke scheppingen, die tot hem als tot hun vader riepen
en die hij meer dan eens misprijzend van zich stootte.
Om de nieuwe richting te critiseeren, was de keus van Benda de goede; hij koos
het hoofd: Bergson. Maar niettegenstaande de keus, verloor hij nooit de groep
geagiteerde menschen uit het oog die zich bergsonianen noemden. Door die gedurige
verschuiving wordt Benda onrechtvaardig. Bergson verdient een kalm, ernstig
onderzoek, alleen uit een oprechte begeerte tot begrijpen geboren. Dat zijn helaas
niet de gaven van Benda. Zonder onderscheid te maken tusschen Bergson, het hoofd,
en de menigte naam- en kleurlooze epigonen, met het levendig gevoel der
verantwoordelijkheid die weegt op Bergson lijk op de philosoof uit Bourget's ‘Le
Disciple’, richt hij tegen Bergson een critiek die op de anderen alleen past, waardoor
hij Bergson miskent en de menigte te hoog schat. Daaruit komt het gebrek aan
geestelijk evenwicht in het boek dat de lezer soms zenuwachtig maakt en hij zich
angstig afvraagt waarom een groot verstand - en dat is Benda zeker - zich zoo
geweldig driftig aanstellen moet. Geweld is niet een blijk van het sublieme lijk voor
een soort romantisme, maar is altijd een blijk van geestelijke armoede. Dit geweld
ten dienste eener op zichzelf voldoende gedachte doet aardig aan; onwillekeurig
zoekt men naar het sophisme dat zich onder de woordenvloed schuil houdt. Daarom
houd ik niet van Benda.
Van een auteur houden is een complex iets. Ik houd van een auteur wanneer hij
een streng, koud, haast gevoelloos verstand vertoont, waardoor hij de donkere
gedachte exposeert met een wezenlijke bezorgdheid om helderheid, wanneer hij een
rechte ideëele lijn volgt en zich niet door overtollige avonturen laat leiden. Het boek
van Benda mist helderheid; het weet waarheen maar het heeft geen
klaarheidsscrupulen. Het verdedigt, het is een pamphlet met al de gebreken eigen
aan polemiseerend denken. De passie benevelt de gedachte; gramschap omhult haar.
Het vestigt de meening dat meer dan begrijpen bedoeld is. Bergson is zoowat voor
Benda als de antichrist voor den waren God en om die reden aarzelt hij niet wat
lapidaire scheldwoorden te zenden naar iemand, die heusch door zijne persoonlijke
waarde en philosophische beteekenis wat ernstiger betrachtingen verdient. Daarom
kan geen lezer genoegen nemen met de strijdmethode aangewend door
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den schrijver. Veeleer denkt hij dat de dogmatische toon waarin J. Maritain zijn
critiek neerschreef, heel wat meer aangepast is aan de personen en zaken, waarover
de strijd gaat.
Te meer daar Benda Bergson niet volledig schijnt begrepen te hebben. Verre van
mij hem daar een verwijt van te maken; de groote schuld draagt Bergson zelf. Het
verstand uitsluitende, heeft hij de ervaringen van zijn nieuw, problematisch
kenvermogen in de gewone intellectstaal pogen weer te geven, wat tot oneindig
misverstand en onbegrijpelijkheden aanleiding geeft. Maar de ontdekking, dat men
een auteur niet begrepen heeft, is geen motief tot de zonderlinge, polemiseerende
houding die Benda aanneemt, maar zou veeleer een aanstoot moeten zijn tot nederiger
gesteldheid en tot aanhoudender pogen de wezenlijke leering te benaderen. Daarom
is het boek niet overal van gelijke waarde: zoo b.v. waar het gaat over de wilsvrijheid.
Ik geef grif toe dat Bergson het oude vraagstuk niet voldoende heeft opgelost, maar
de spoed, waarmede Benda het probleem letterlijk ‘expedieert’ werkt onheilspellend
op het gemoed. We hoeven niet te blozen, maar nederig te bekennen met een volledige
oprechtheid, dat we ons voor een beangstigende zaak bevinden, wier oplossing we
maar gedurig verwachten. Vast staat het feit der vrijheid, voor velen heeft het zelfs
de overtuigende kracht eigen aan een feit van het bewustzijn, klaarblijkelijk voor
hun individueel bewustzijn; maar we missen wellicht de rationeele bevestiging.
Misschien valt hetzelfde niet ontragisch oordeel te vellen over vele stellingen der
metaphisiek. Ze is een noodzakelijke wetenschap, van eerste noodwendigheid voor
het menschelijk verstand, wier problemen bepaald maar wier bewijzen immer nog
embryonnair zijn. Twee duizend jaren intens denken volstonden niet om die weinig
talrijke problemen met overtuigende klaarte aan de menschheid te tonen. Bergson
deed het niet; hij ontweek de pregnante opdracht der philosophie omdat hij uitging
van axiomen die de gronden der metaphysiek tegenspreken. Maar Benda gaat
lichtvaardig te werk en we glimlachen over zijn mooie zelfzekerheid. De groote
Newman boog nederig voor de moeilijkheid der metaphisische bewijzen en die
houding komt gewenschter voor dan de parade-houding van zooveel goedmeenende
philosofen. We moeten heden ten dage de moed hebben ons te overtuigen dat we
veel sleutels missen om binnen te dringen in de diepste mysteriën waarond ons
verstand graviteert. Wellicht zien we dan dankbaar op naar elke straal, tevens
erkennende dat de straal nog geen licht is. Benda gelooft de waarheid gemakkelijk
en vreugdig. Die komt niet waarschijnlijk voor: gemakkelijk is ze nooit en veelal is
ze treurig.
Wat hier na de ‘Lettres de Mélisande geven zullen: laat ons wachten. ‘Le succès
du Bergonisme’ toont ons een contrast tusschen een ernstige, eerlijke en goede
bedoeling, maar een gedeeltelijk falen in de uitwerking. Wijsgeerige discussie gebeure
best onpersoonlijk, over de hoofden heen; wijsgeerige problemen bedenken verlangt
een kalme, ietwat dilettantische atmosfeer, waarin we de waarheid om
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haar zelf zoeken, waarin we het verstand best alleen aan het roer laten en waarin het
niet weg te cijferen gevoel alleen zorg draagt voor de terughoudende, melancolische
houding der ziel.
H.J. De Vleeschouwer.

Geschiedenis.
Willem de Eerste Prins van Oranje.
Prof. Dr. P.J. Blok: Willem de Eerste Prins van Oranje. Geïllustreerd onder
toezicht van N. Beets. - Amdam (J.M. Meulenhoff), 2 dln. 1919-1920.
(Nederlandsche Historische Bibliotheek, onder leiding van Prof. Dr. H.
Brugmans, XI-XII).
‘Non los Estados, ma vos, vos, vos’. ‘Niet de staten, maar gij, gij, gij’. Zijn deze
woorden, die Philips II vóór zijn vertrek uit de Nederlanden aan Willem van Oranje
zou toegstuurd hebben, erg verdacht in historisch opzicht, zóó teekenen zij toch
wonderwel den politieken toestand uit die dagen.
Het was inderdaad duidelijk dat de edelman, die de titels mocht voeren van prins
van Oranje, graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Dietz, Vianden, Tonnerre, Chamy
en Buren, heer van Leerdam, Breda, Diest, Grimbergen, Arlay, Nozeroy, Chastelbellin,
Waestene, Yselstein, Cranendonck, St. Maartensdijk, burggraaf van Antwerpen en
Besançon en wiens inkomsten mogen geschat worden op 2/3 van 's konings eigen
inkomsten uit de Nederlandsche domeinen, dat zulk een aanzienlijk man een
belangrijke rol speelde in de staatkundige verwikkelingen van zijn tijd. Keizer Karel
en koning Philip zelf hadden hem den weg daartoe geëffend. Geboren uit het
aanzienlijke en oude geslacht der graven van Nassau - waarvan een tak sedert het
begin der 15de eeuw in de Nederlanden was gevestigd - had Willem op elfjarigen
ouderdom (1544) Dillenburg verlaten om in deze lage landen de erfenis van zijn
kinderloos gestorven oom René te aanvaarden. Zijn opvoeding, tot daartoe in
godsdienstzaken geleid volgens de beginselen der Augsburgsche confessie, werd
thans toevertrouwd aan de landvoogdes en kreeg daardoor een katholiek karakter.
Aan het hof was de jonge prins weldra graag gezien: hij genoot er de gewone
opleiding van den burgondischen edelman (rijden, schermen, dansen...), legde er den
grondslag zijner uitgebreide talenkennis en toonde zich uiterlijk katholiek, alhoewel
men mag veronderstellen dat zijn godsdienstige gevoelens, aan het trouwens zeer
lichte hof, niet al te diep zullen geweest zijn. Reeds in 1551 huwde hij - na enkele
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moeilijkheden om het gevaar der duitsche en protestantsche relaties - met de jonge
en rijke Anna van Buren.
Dit was voor Oranje ook de intrede in het ‘werkelijk’ leven. Het volgende jaar
neemt hij deel aan den oorlog tegen Frankrijk: elke campagne zal haar bevordering
meebrengen. In 1553 voert hij bevel over een bende van ordonnantie, 1554 over een
afdeeling, het volgende jaar wordt hij kapitein-generaal van het geheele bij Givet
verzamelde leger. Toch was dat niet zijn eigenlijk arbeidsgebied: groote resultaten
had hij niet bereikt en een geboren krijgsman als Egmond bleek hij niet te zijn. De
Venetiaansche gezant Soriano had gelijk: ‘Oranges è meglio da consiglio che da
fatti’. Gelegenheid om dit te bewijzen zou Oranje weldra hebben: ditzelfde jaar 1555
nog was hij verheven tot de waardigheid van Vliesridder en opgenomen in den Raad
van State.
Hier zou zijn eigenlijke taak aanvangen. Van den beginne af trok hij klaar de lijn
zijner politiek, die hem stilaan zou vervreemden van Philips II en van zijn vroegeren
vriend Granvelle: steeds zou men hem op de bres vinden voor de nationale belangen
en aan de zijde der Staten Generaal. Toch moest de koning zijn macht en invloed
erkennen: 9 Augustus 1559, even vóór het vertrek van Philips naar Spanje, werd de
prins benoemd tot goeverneur van Holland, Zeeland en Utrecht.
Al aanstonds na 's konings vertrek was de strijd tusschen de spaansche
regeeringsopvatting, vertegenwoordigd dor Granvelle, en de nederlandsche, verdedigd
door Oranje, begonnen. De prins - die, na den dood zijner eerste vrouw, in 1561
hertrouwde met de protestantsche Anna van Saksen - was de ziel van de hardnekkige
oppositie der groote heeren tegen den kardinaal. Hij houdt er het vuur in bij Egmond
en Hoorne, leidt de besprekingen, is de voornaamste opsteller van de brieven aan
den koning, stijft zijn medestanders in hun weigering om deel te nemen aan de
zittingen van den Raad van State. Toen Granvelle het eindelijk moest opgeven en
de Nederlanden verlaten, wist de kardinaal van wie die slag gekomen was: hij heeft
het Oranje nooit vergeven dat zijn carrière in de Nederlanden door hem werd gebroken
en zou hem dan ook met zijn haat tot op het einde van zijn leven blijven vervolgen.
Maar de verwijdering van Granvelle was geen doel: het was maar een middel tot
verwezenlijking van verdere politieke hervormingen. Oranje wordt thans in den Raad
van State het ware hoofd der regeering; Margareta van Parma volgt, onder zijn
invloed, een politiek van verzoening en toegeving op politiek en godsdienstig gebied.
Oranje zelf belang ervan in te zien. Maar de verwarring wordt steeds grooter:
Oranmeer zijn aandacht aan het godsdienstig probleem en begint het groot belang
ervan in te zien. Maar de verwarring werd reeds grooter: Oranje's stem om verzachting
der plakkaten vond geen gehoor; Egmond's zending naar Spanje bleef zonder
gevolgen. De koning eischte onverbiddelijke strengheid: de brieven uit het bosch
van Segovia namen daarover allen twijfel weg. Er viel niet aan te tornen: Oranje zelf
drong
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aan op de uitvoering ervan. Hij trok zich echter terug uit den Raad van State om niet
te moeten medewerken aan hun toepassing, en vroeg, half januari 1586, zijn ontslag
dat hem geweigerd werd Intusschen was de prins reeds op den weg van het gewapend
verzet: spoedig op de hoogte van het in wording zijnde Compromis der edelen, had
hij er de leiding van genomen door toe te staan dat op zijn naam tot het aanwerven
van troepen zou overgegaan worden. Een antwoord kon Margareta niet geven op het
Rekwest der edelen: wel hadden Bergen en bizonder Oranje in den Raad van State
sterk op gewetensvrijheid aangedrongen, maar alleen de koning kon dat toestaan.
Deze was echter vast besloten zijn tijd af te wachten om Oranje, Egmond en Hoorne,
die hij als de ware hoofden van het Compromis aanzag, ten gepasten tijde te
kortvleugelen.
Maar de beeldenstorm kwam dit alles bespoedigen en verhaastte de oplossing van
het vraagstuk. Was de rust spoedig hersteld geweest, grootendeels dank zij het
bemiddellend en verzoenend optreden van Oranje, zoo dacht de koning er toch anders
over: Alva zou aan al die mistoestanden een einde weten te brengen. Oranje trachtte
te vergeefsch zijn oude vrienden Egmond en Hoorne in de oppositie mee te sleuren:
hij bleef staan en vond het dan ook geraadzaam zich naar Dillenburg terug te trekken.
De harde strijd zou nu weldra een aanvang nemen. Op zijne indaging te Brussel en
de oplichting van zijn oudsten zoon aan de universiteit van Leuven, antwoordde
Oranje door het werven van troepen en den inval in het land. Alva liet echter de
ontbindende factors in 's prinsen leger uitbroeien en vermeed den beslissenden slag.
Oranje's leger viel uiteen. Zijn poging was mislukt: als een geruïneerd man kwam
hij naar Dillenburg terug. Toch was het in die duistere dagen dat voor het eerst het
lied weerklonk van ‘Wilhelmus van Nassouwe’ die het vaderland zou getrouw blijven
‘tot in den doet’.
Oranje had den moed niet opgegeven. Arm en verlaten doolt hij rond, op zoek
naar hulp: hij tracht te vergeefsch de wilde watergeuzen te organiseeren, treedt in
betrekking met zijn oude gouvernementen en met de uitgeweken calvinisten om een
nieuwen inval voor te bereiden. Geldgebrek deed het plan gedurig uitstellen. De
verrassing van den Briel leek aanvankelijk zonder groot belang; de- prins was er
eerder over ontstemd. Toch greep hij krachtdadig in bij de uitbreiding van den opstand:
de afval werd steeds grooter, toen uit Parijs het nieuws toekwam van den
Bartholomeusnacht en daarmee alle hulp uit Frankrijk onmogelijk werd. Oranje,
ontmoedigd, trok zich terug naar Holland en Zeeland, opstandige gewesten, om
‘illecq faire ma sépulture’ zooals hij wanhopig aan zijn broeder Johan schreef.
‘Je maintiendrai’. Willem van Oranje zou stand houden, tot het einde toe.
Onverpoosd zou hij werken tot verwezenlijking van zijn levensdoel: de vereeniging
der XVII provinties, de ‘patria communis’, tegen den verdrukker. Nooit heeft zijn
moed gefaald in die bange jaren, toen het kleine hoekje grond door den vijand langs
alle kanten
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werd bestookt en het ergste ieder oogenblik te vreezen viel. Alva's eindelijk vertrek
bracht geen verpoozing in den strijd. Oranje weigerde alle toenadering tot Requesens,
zoolang de koning geen vrijheid gaf aan den nieuwen godsdienst waarvoor de prins
thans definitief had partij gekozen. Geen persoonlijk voordeel kon hem daarbij
verlokken de Staten Generaal aan hun lot over te laten. In de onderhandelingen met
Requesens werd echter voor allen duidelijk wat de opstandige gewesten met de
trouwgebleven provinties samenbracht: het was voor Oranje de gelegenheid om bij
den dood van den goeverneur de samenwerking van Noord en Zuid te bewerken.
Reeds was hij er in geslaagd de opstandige gewesten nader samen te brengen door
de Unie van 4 Juni 1575 die bevestigd werd door de Unie van Delft (25 April 1576)
en hem feitelijk de soevereine macht in de handen had gegeven. Thans was het de
beurt aan het Zuiden. Oranje scheen zijn doel nabij. Holland en Zeeland, eerst
weigerig, werden door hem tot samenwerking met het Zuiden overgehaald: de prins
werd het hoofd en de leider van de politiek die, na de Spaansche furie, zou leiden
tot de Pacificatie van Gent. Tusschen hem en don Juan wordt het een duel op leven
en dood, waarbij Oranje, dank aan zijn onvermoeide werking, en ook aan de misslagen
van zijn tegenstander, de overwinning behaalt. De oppositie van den afgunstigen,
zuid-nederlandschen adel tegen zijn persoon, weet hij te overwinnen. De komst van
aartshertog Mathias - door zijn vijanden bedoeld als tegenstander van Oranje verandert niets aan dien toestand: Oranje wordt weldra de vertrouweling en de
luitenant-generaal van den jongen en onervaren aartshertog. Maar de toestand wordt
steeds gevaarlijker. In het binnenland dreigt het onhandig optreden der gentsche
calvinisten alles overstuur te zetten en alle verzoening onmogelijk te maken; in het
buitenland is het bijna onmogelijk hulp los te krijgen. Don Juan's dood verergert nog
de toestand: zijn opvolger Farnèse schijnt en als krijgsman en als diplomaat heelemaal
tegen prins Willem opgewassen. Oranje doet thans een laatste poging: op zijn
aandringen zweren de Staten aangesloten bij de Unie van Utrcht - de ‘Malconten’
waren reeds met den koning verzoend - Philips II af en bieden Anjou de soevereiniteit
aan. 's Konings antwoord was de ban waardoor Willem van Oranje vogelvrij werd
verklaard en zijn hoofd op prijs gesteld. Maar het avontuur met Anjou liep verkeerd
uit. Al spande Oranje - pas hersteld van een zware wonde, gevolg van een mislukten
aanval op zijn leven - al zijn krachten in om de binnenlandsche moeilijkheden bij te
leggen, het bestuur te organiseeren en de landsverdediging krachtig door te drijven,
al stelde hij zijn eigen populariteit in gevaar om, na de Fransche furie, Anjou nogmaals
te verzoenen met de Staten en aldus de eenige volgens hem mogelijke oplossing door
te drijven, toch moest hij Anjou opgeven en op aandringen der Staten Generaal een
beroep doen op Elisabeth. Ook dit echter mislukte. Intusschen kwam Parma steeds
nader en breidde de afval zich onheilspellend uit. Oranje, wien de grafelijke
waardigheid over Holland en Zeeland in die dagen terug werd aangeboden, - en thans
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door hem aangenomen - keerde terug tot zijne fransche politiek: Frankrijk was voor
hem de eenige hoop op redding. Bij den dood van Anjou, en midden de toebereidselen
voor zijne inhuldiging als graaf, zette hij die onderhandelingen voort met koning
Hendrik III, toen, op 10 Juli 1584 de aanslag van Balthazar Gérard een einde stelde
aan het leven van prins Willem die geweest was - volgens het woord van Marnix
van St. Aldegonde - ‘la fleur des princes de la Chrestienté et le vrai père de notre
patrie, la mémoire duquel sera en souèfve odeur à toutes générations à jamais entre
les gens de bien’. Zijn laatste gedachte was voor [zij]n volk waarvan hij een deel zag
verloren gaan. Want critischer dan dit was thans de toestand in de Nederlanden: nog
ditzelfde jaar bemachtigde Parma de stad Antwerpen en beëindigde aldus de eerste
[et]ape van dien strijd door het definitief heroveren voor Spanje van de Zuidelijke
Nederlanden.
***
De ‘vader des vaderlands’ heeft lang op zijn biographie moeten [w]achten. Niet
bij gebrek aan stof: integendeel! Wie de eerste jaren [va]n den tachtigjarigen oorlog
eenigszins persoonlijk en grondig wil gaan [be]studeeren, ziet de bronnenpublicaties
en andere litteratuur zich onheilspellend op zijn werktafel ophoopen. Ook Willem
van Oranje kreeg in dien vloed der voorgaande eeuw ruim zijn aandeel: Gachard
met [ee]n uitgebreide Correspondance, en vooral Groen van Prinsterer met [zijn]
monumentale Archives de la maison d'Orange Nassau.
Was het misschien juist ter oorzake van die massa documenten dat [d]en
geschiedschrijver het eenigszins ernstig heeft aangedurfd? Wat [wi]j tot hiertoe over
het onderwerp hadden kon ons absoluut niet vol[do]en: het werk van Mgr Namèche
is minderwaardig, Juste, goed voor [zijn] tijd, is verouderd en beantwoordt niet meer
aan onze vereischten. [De] door Motley geïnspireerde werken van Ruth Putnam en
J.C. Squire [v]erstaan niet aan de toets der wetenschappelijke kritiek. Het duitsche
[we]rk van Ed. Heyck is enkel knappe vulgarisatie.
Om in het nederlandsch een degelijk werk over Willem van Oranje [te le]zen moest
men teruggaan tot in 1732, bij L.F. De Beaufort's Wil[lem] de Eerste.
Er is weliswaar het monumentaal opgezette werk van Felix Rach[fah]l: Wilhelm
von Oranien und der Niederländische Aufstand (tot hier[toe] drie deelen, gaat tot
het begin van 1569). Maar of dat als een biogra[fi]e van Willem van Oranje mag
aanzien worden? Een eenvoudige ver[ri]jking van het werk van Rachfahl met dat
van Blok doet aanstonds [het] verschil in opvatting en behandeling eener zelfde stof
door de twee [gel]eerden uitkomen. Rachfahl geeft den prins als hoofdfiguur in den
[strij]d tegen Spanje: maar hij blijft er een onderdeel van, een van de vele [spele]rs
- alhoewel de belangrijkste - die een rol hebben gespeeld in [de] strijd der
nederlandsche vrijheid tegen Spanje. Aldus is zijn werk [- o]ver de verdiensten ervan
kunnen wij hier niet verder uitweiden - [eni]gszins tweeledig geworden en door het
feit zelf onevenwichtig. Het [is g]een geschiedenis van den opstand en ook geen
biographie van
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Oranje. Bij de meesterlijke uiteenzetting van het verloop der feiten, raken wij soms,
waar in een biographie een eenvoudige herinnering aan de feiten zou kunnen voldoen
hebben, tientallen bladzijden lang van Oranje weg. Daardoor is dit werk niettegenstaande zijn rijke documenteering en soms gansch oorspronkelijke, niet
nederlandsche, behandeling van de stof - niet de biographie geworden van den Prins.
Het werk van Blok is van gansch anderen opzet. Er zijn ook hier wel digressies die
wij liever zouden uitgeknipt of ingekort zien, maar over 't algemeen staat de figuur
van den prins op den voorgrond: reuzengroot te midden van zijn tijd, klaar uitgebeeld
en in zijn langen, onheilvollen levensloop met trouwe liefde gevolgd. Blok heeft
werkelijk - zooals hij dat zelf zegde - den prins ‘te pakken gehad’. Hij leeft voor ons,
van de eerst bladzijde tot de laatste; wij voelen zijn hand in de vele ondernemingen
tegen de spaansche verdrukking; wij voelen zijn geest en zijn bezielend woord in
den krachtigen weerstand tegen de vreemde heerschappij: hij is te voeten uitgebeeld,
in zijn kracht en ook in zijn zwakheden. Want Prof. Blok heeft zich op zijn grootheid
niet blindgestaard. Hij weet met bescheiden - maar toch vaste hand - de zwakke
kanten aan te duiden: het niet steeds ordentelijk gedrag van den prins in zijn jeugd,
zijn lichtzinnigheid en ook wel laakbare dubbelzinnigheid op gebied van
godsdienstzaken, zijn niet steeds schitterend talent als krijgsman.
Niet dat wij het met Prof. Blok gansch eens zouden zijn! Ook hier zou misschien
wel een katholieke beschouwing der feiten, van Zuid-nederlandsch standpunt uit,
een vruchtbare gedachtenwisseling kunnen worden over de godsdienstige evolutie
van Oranje en diens politieke opvattingen in den strijd voor onafhankelijkheid der
Nederlanden. De godsdienstige evolutie van Oranje, beschouwd in verband met den
tijd en de politieke omstandigheden waarin de prins zich bevond, is nog wel vatbaar
voor een eenigszins andere interpretatie, en ook het aandeel van persoonlijk en
nationaal belang in Oranje's verzet tegen de spaansche regeering bij de eerste jaren
van den opstand, lijkt ons wel eenigszins anders dan Prof. Blok ze heeft voorgesteld.
Men overdrijve deze kritiek echter niet. Het werk van Prof. Blok was een moeilijke
onderneming die door hem met een vaste hand tot goed einde is gebracht. De prins
heeft bij het wachten niets verloren: de grootmeester der nederlandsche geschiedenis
heeft hem een monument opgericht waarvoor ieder Nederlander hem dankbaar blijft.
Met groeiende belangstelling leest men het boek van het begin tot het einde door,
en men staat verwonderd voor den berg wetenschap die er in ligt opgestapeld, en die
alleen de ingewijde vermoedt.
***
Er zijn uitgaven waarvan men geen afscheid neemt zonder een woord te zeggen
van den uitgever. Waar onder dit werk de naam staat van den heer Meulenhoff, mag
dat voor velen overbodig schijnen: de naam is een waarborg in gansch het
Nederlandsche taalgebied. Toch draagt de uitgever hier een pluimpje weg: het is een
echt genot voor
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de oogen die twee zware deelen te doorbladeren en te verwijlen bij de smaakvolle
en talrijke platen die ons den ganschen tachtigjarigen oorlog voor den geest roepen
en zoovele oude, bekende gezichten doen weervinden. Wij zijn er den smaakvollen
Mr. N. Beets en ook den uitgever ten zeerste dankbaar voor.
Dr. H.J. Elias.

Oudheidkunde.
De Oostersche ontgravingen.
DE geschiedenis der Oostersche ontgravingen gaat nagenoeg over eene eeuw met
een eerst tastend dan stelselmatige werkzaamheid. Het zal den lezer wel belangrijker
voorkomen de uitslagen te kennen die sedert 1914-8 geboekt werden. Na een algemeen
overzicht der laatste opdelvingen kan hij genoegen vinden in de herstellingen en
theoretische arbeiden, om allengskens meer speciale vraagstukken aan te vatten.
Wij zullen eerst de Vóóraziatische en daarna de Egyptische ontgravingen kort
behandelen.
In Vóórazië hadden de gewichtigste werkzaamheden in Babylonië, in
West-Mesopotamië en in Syrië plaats.
Van 1919, tot heden toe, voeren de Amerikanen voor het Museum der Universitiet
te Pennsylvania (Philadelphia), en de Engelschen voor het British Museum,
buitengewoon gelukkige en vruchtbare opgravingen uit in Zuid-Babylonië (Sumeer),
bijzonder te Ur, Tell Obeid, Eridu en in Noord-Babylonië of Akkad, namelijk te Kisj.
Het hoofdbelang dezer werken berust in de ontdekking van gebouwen die tusschen
de 40-30e eeuw vóór J.C. dagteekenen en die 't zij eene godsdienstige, 't zij eene
koninklijke, 't zij een andere bestemming hadden.
De Sumeersche stad Ur was sedert den oertijd aan den god der maan, Nannar,
gewijd. Omstreeks 2000 vóór C. verliet,volgens de Genesis, Abraham de stad en
trok door Syrië langs de stad Harran in West-Mesopotamië.
Een tempel uit Sumeerschen tijd bestond gewoonlijk uit gebouwen voor
godsdienstige doeleinden waaraan een soort seminarie of priesterschool was gehecht
en de toren ‘zikkurat’ genaamd.
Een muur omringde het al. De laatste te Ur ontgraven tempels werden genaamd
E-nun-mah, E-mah, E-gis-sir-gal, E-har-sag, E-Nannar. Deze vijf gebouwen, op
eenigen afstand van elkaar gelegen, breidden zich uit binnen een muur, waar ook de
torens zich verhieven. Geplaveide hoven omringden ze. De bestemming der meeste
vertrekken dezer tempels kent men natuurlijk alle niet, tenzij zekere voorwerpen
deze buiten allen twijfel aanduiden. Zoo werden er onder andere eenige duizenden
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aarden bordjes gevonden met spijkerschrift van taalkundigen, godsdienstigen of
huishoudelijken inhoud.
De toren zelf had een vierkanten vorm; aan de vóór- en langszijden steeg een
breede trap van het plein tot op de hoogste verdieping, maar twee zijtrappn verhieven
zich tot op de eerste verdieping, waar de kapel stond der godin Nannar. De ringmuur
bestond eigenlijk uit uit twee door een gracht afgescheiden muren, te samen 11.70
m. breed. Ten minste zes monumentale openingen leidden tot in het midden van het
hof.
Alles was uitgevoerd in gebakken, of in gedroogde aarden steenen. Een der hoven
was omringd door een zuilengang; dit komt hoogst zelden in andere Babylonische
steden voor; steenen zuilen dagteekenen eerst sedert de Persische overheersching.
Deze nieuwe ontdekking is voor de Sumeersche bouwkunst van overgroot belang.
Het geheel droeg den naam E-temen-ni-il-ur en mat 400 × 240 meter. Daarbinnen
lagen de woningen der teropelbedienden, daarbuiten de huizen der stedelingen.
Algemeen wordt aangenomen dat die gebouwen uit den tijd van Ur-Nammu
stammen, den eersten koning der 3e dynastie van Ur, die omstreeks 3000 regeerde.
Maar de oudste gedeelten van den tempel E-har-sag werden gebouwd door Aanipadda,
zoon van Mesannipadda, koning der le dynastie, omstreeks 4000 (?).
In den loop der eeuwen werden er menigvuldige veranderingen en herstellingen
aan toegebracht, zóódat de laatste koning Nabonidus (555-539) er nog heeft laten
aan werken. In de 5/4e eeuw verviel de stad. De datums der verschillende bouwdeel
en kent men, door het ontdekken van voorwerpen die, 't zij een opschrift dragen, 't
zij door andere vondsten gedagteekend worden. Onder deze voorwerpen dienen de
volgende aangestipt worden: menigvuldige sieraden in goud, zilver en verglaasde
aarde; halssnoeren, armbanden, oor- en vingerringen van allerhanden vorm. Eenige
standbeeltjes, waaronder dit van Entemena, dat, 76 cm. hoog, den koning van Lagasj
voorstelt in de gewone Sumeersche kleedij: de borst is naakt; onder de armen is een
rok bij middel van een gordel vastgehecht, en reikt tot aan de naakte voeten. Deze
rok bestaat uit 7 over elkander liggende rijen puntige stroken die aan een onzichtbaar
weefsel hangen; de Grieken noemden deze dracht ‘kaunakès’. De koning vouwt de
handen op de borst. Dit en soortgelijke beeldjes stelden de godvruchtige geloovigen
voor, om in het allerheiligste, nabij het altaar en met de offers te worden opgesteld.
Andere aarden of steenen figuurtjes verbeelden goden, godinnen, hemelstieren,
omringd van sterren en de maansikkel. Nog te vermelden zijn rolzegels en eindelijk
voorwerpen in vuursteen (silex) die tot het begin van den kopertijd teruggaan.
We spraken reeds vroeger van bordjes die betrekking hebben op ekonomische
toestanden. We wisten reeds sedert lang dat de Babylonische tempels eigendom
waren van het priesterschap. Nu baatten de
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priesters de omliggende gronden en den veestapel uit, leenden geld aan de bevolking,
bewaarden in de stapelhuizen allerhande waren en dokumenten, zooals de notarissen
bij ons. Vele bordjes, te Ur en in andere Sumeersche steden gevonden, lichten ons
over deze handel- en industrie drijvende priesters in.
Buiten landbouw en veeteelt was het weven het bijzonderste bedrijf der stad Ur.
Een groot aantal vrouwen werden in de werkhuizen van den Tempel gebruikt voor
het vervaardigen van weefsels. In ruil voor hun werk bekwamen zij allerhande
voeding- en kleerstoffen. Daarvan werden rekeningen teruggevonden.
Niet ver van Ur ligt Eridu. In de oudheid spreidde zich deze stad op den oever van
den Perzischen meerboezem uit. Sedert den Romeinschen tijd heeft de aangespoelde
aarde den ganschen omtrek veranderd in moerassen die vele mijlen van de zee
verwijderd liggen. Dáár heeft men ook oudheden gevonden, alhoewel er geene
methodische opgravingen uitgevoerd werden. Buiten de gewoon neolithische ateenen,
wapens en werktuigen, vond men, als belangwekkendst, potscherven in den trant der
vaten uit den neolithischen tijd te Suza gevonden. Versierd met geometrische figuren,
zooals de oudste Elamische, moeten ze zeker van een nauw verwant volk afstammen.
We weten overigens reeds, dat een zelfde vaatwerk over geheel Vóórazië verspreid
was.
Dicht bij Ur ligt een oude stad, wier puinen door de inboorlingen Tell Obéid
genoemd worden. Hier werden niet alleen tempels en huizen, maar graven gevonden.
Het belang dezer laatsten is zeer groot, want ze stammen ongeveer uit de 30e eeuw
vóór Ch. en zijn de eersten van dit tijdperk. De doodeninboedel (vaatwerk,
siervoorwerpen, werktuigen) was overigens belangwekkend.
De tempel van Tell Obeid trekt de aandacht door zijn wandversiering, waarvan
5-6 volledige vakken en 2 leeuwenkoppen gevonden werden; eenige zijn in koper,
andere in paarlemoer en leisteen uitgevoerd. Op een der wanden is een godsdienstig
thema behandeld: uit den stal der ‘goddelijke’ koeien komen eenige dieren met hunne
jongen te voorschijn; rechts worden de dieren gemolken; links wordt de ‘heilige
melk’ in groote vaten verzameld. Dit ingelegd werk stamt uit den oudsten tiid.
Daarnevens moeten 4 stieren vermeld worden in koperen platen om een houten
kern met was en bituum bevestigd. Deze beelden versierden wellicht den ingang
eener poort.
Nog andere merkwaardige stukken zijn bloemen uit mosaïek die de wanden
smukten; hunne kelken waren vervaardigd uit gekleurde steenen en gaven aan den
muur een uiterst schitterenden aanblik, vooral wanneer de zon het gebouw bescheen.
Tot dezelfde nijverheid behooren twee mozaïek-zuilen van 2.30 m. hoogte, zooals
men er vroeger te Suza ontdekte en die eens te meer het bewijs leveren der éénheid
van Elam en Sumeer op kunstgbied.
Reeds in 1912 had H. de Genouillac opgravingen ondernomen te Kisj (O. van
Babylon) wier uitslagen slechts in 1924 konden uitgegeven
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worden. In 1923 werden daar insgelijks door Langdon uit Oxford verdere opzoekingen
gedaan die gedeeltelijk in 1924 het licht zagen. Ziehier een kort overzicht van dezen
arbeid.
Kisj is met Ur een der oudste steden, zooniet de eerste, van Noord-Babylonië; zij
was de hoofdplaats der Semieten, of liever der Akkaders; haar oorsprong gaat tot
vóór de 40-30e eeuw vóór J.C. terug. Zij speelde een groote rol in de geschiedenis
tot aan den Perzischen tijd (Ve eeuw).
Zooals in elke Sumeersche stad, waren de tempels Harsagkalamma en Emete-ursag
met hun torens of ‘zikkurraten’ de bijzonderste gebouwen.
Gansch in leemen steen gebouwd, bestond de tempel van den oorlogsgod Ilbaba
uit een groot aantal hoven en vertrekken wier bestemming soms onbekend is.
De toren was vierkant en bestond uit 7(?) verdiepingen; hij werd Unirkidurmakh
genaamd. De laagste verdieping was niet rechtlijnig; eene reeks groeven gaven aan
den muur een sierlijk uitzicht.
We kenden dit, weliswaar, reeds door het paleis van Gudea te Lagasj (Tello) rond
1880 opgegraven. De 19.50 m. hooge toren droeg eene kapel E-kisib-ba ‘huis der
getallen’ genaamd. Er bestond ook een vertrek waar men vele geschreven bordjes
vond zooals in Ur... en dat wij als ‘boekerij’ betitelen.
Een breede en lange gang of kloosterpand ging rond den toren, waar kamers voor
de tempeldienaren waren.
Buiten de tempels verhief zich de koninklijke woning.
Van het paleis van Kisj had de Genouillac reeds een twintigtal vertrekken
blootgelegd. Een der muren van 't hof was door zuilen voorafgegaan, waarvan er 4
volmaakt behouden zijn. Daarin hebben we dus wederom het bewijs dat de Sumeeren
(zooals te Tello, Ur) het gebruik der zuil sedert den oudsten tijd reeds ingevoerd
hadden. Verder is een hofmuur, versierd met pijlers. Het paleis meet 100 × 116 meter
en is gansch in ‘plano-convexe’ leemsteenen gebouwd.
De muren dezer gebouwen waren versierd met krijgs- en religieuze tafereelen,
uitgevoerd in koperen en paarlemoeren platen, op steen en leisteen bevestigd.
Merkwaardig is een tafereel waarin een man voorkomt die een geit melkt en aldus
aan de voor Ur bovengenoemde tafereelen herinnert. Andere brokken stellen den
koning voor die krijgsgevangenen wegvoert.
Voor de eerste maal in Vóórazië werden er te Kisj menschenschedels ontdekt,
waaronder een van Semitischen en een van Sumeerschen oorsprong. De eene is langer
dan de andere. De laatste heeft schuinsche oogholten, wat we trouwens aan alle
Sumeersche beelden bestatigen. Het Sumeersche type schijnt ‘armenoïd’ te zijn en
heeft een groote hersenholte.
Eenige graven uit den oudsten tijd bevatten ongewoon belangwekkende
voorwerpen, zooals vaten wier henkels den vorm van een vrou-
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wenlichaam vertoonen, of die den vorm hebben der zoogenaamde
‘champagne’-bekers, reeds vroeger te Karkemisj gevonden; verder koperen wapens
en werktuigen, allerhande sieraden, opschikvoorwerpen en rolzegels; eindelijk een
schrijfstift in been. Dit is de eerste griffel die ooit in Vóórazië ontdekt werd; het heeft
natuurlijk aanleiding gegeven tot theoretische bespiegelingen die we hier niet kunnen
herhalen. Een klein bordje in steen bevat slechts pictographische teekens; ouder dan
dit is er tot hiertoe nog geen gevonden.
Onder een aantal beeldjes in gebrande aarde, vond men de voorstelling van een
paard. Tot hiertoe dacht men dat het paard slechts sedert den tijd der Kassieten (18e
tot 12e eeuw) in Babylonië ingevoerd en gebruikt werd; hier hebben we thans een
vingerwijzing over het veel oudere bestaan van dit dier in Babylonië.
De slotsom dezer opgravingen te Kisj was dat de plaats, alhoewel zetel eener
Semitische bevolking, slechts Sumeersche beschavingsbestanddeelen bevatte waaruit
bleek dat de Semieten deze dan ook hadden overgenomen.
*

**

In West-Mesopotamië, dáár waar de Euphraat eenen langen bocht beschrijft, ligt een
oude Hettietische stad, Karkenisj genaamd. Reeds in de krijgsberichten van Pharao
Toetmes III (XV-XIVe eeuw) wordt over de inneming dezer stad gesproken.
Sedertdien bloeide zij voort tot in 605 vóór Ch. Toen werd daar een laatste slag
geleverd waar Neko, koning van Egypte, door Nabuchodonosor II, koning van
Babylonië, overwonnen werd; daarna stierf de stad uit. Sedert 1913 zijn de Engelschen
(voor het British Museum) hier aan 't delven gegaan. Hun werk werd gedurende den
wereldoorlog geschorst, maar in 1920 opnieuw voortgezet.
Van haar eerste ontstaan af, was Karkeniscj een versterkte stad. Door den Euphraat
zelf verdedigd, waren de drie andere zijden langs den kant der vlakte omringd van
een dikken muur, gedeeltelijk op de rots gebouwd met 5-6 monumentale ingangen.
Het plan vormt een vierkant, waarvan de Noord-Oostelijke sektor door een dubbelen
binnenwal van de West-Zuid-Oostelijke wijk is afgescheiden. Deze laatste bevat
wederom 2 groote ingangen, West- en Zuidpoort. Tegenover den dubbelen muur,
aan den oever van den stroom, lag een uitgebreide versterkte burcht, die op hare
beurt door wallen omringd was. Bezuiden de burcht lagen de kaaimuren en een
‘Waterpoort’. Buiten den binnenwal heeft men eenige oude huizen ontgraven:
deuropeningen, trappen, gangen, vertrekken en hoven komen er in voor.
Het is merkwaardig dat enkele der bovengemelde ingangen gebouwd zijn naar 't
model der Hettietische poorten te Sindjirli, Saktchegeuzu, Boghazkeui, hetgeen wel
degelijk den Hettietiscben oorsprong dezer vestingen aanduidt. Elk dezer poorten
bestaat uit eenen door-
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van een dezer doorgangen is ongeveer 17 m. In de vestingmuren zelve zijn er ook
vertrekken en verdedigingstorens. De grondvesting is gebouwd uit rotsteen, maar de
optrek is van gebakken steen. Men onderscheidt 4 bouwstijlen van den oudsten tijd
af tot in de VIIIe eeuw. Echt Hettietisch of Arameesch-Hettietisch van stijl, smaak
en uitvoering zijn gang, aan wiens beide zijden een meer dan 11 m. breede metserij
is aangebracht, waarin links en rechts een vertrek voorkomt. De diepte de
menigvuldige verheven beeldwerken die de wanden der poorten en doorgangen
versierden. Zij stellen allerhande godsdienstige en koninklijke tafereelen voor die
door de daartusschen aangebrachte hieroglyphische schriftteekens verklaard worden.
Onder deze tafereelen zijn er eenige die zeker van Sumeersch Babylonische opvatting
zijn; zooals de gevleugelde dierlijke of menschelijke wezens vóór den
levens(palm)-boom, zooals de worsteling tusschen helden en menschengedaante met
dierenkop, zooals de zoogenaamde held Gilgamesj en zijn makker Engidu; de stier
met menschengelaat, enz..
Voor wat de uitvoering betreft, onderscheidt men ten minste twee strekkingen: de
oudere die ruw en soms barbaarsch voorkomt, in tegenstelling met de jongere
(IX-VIIIe eeuw). Deze stelt eenige tafereelen voor van het koninklijk hof. De vorst,
gevolgd door waardigheidsbekleeders en soldaten, schijnen door de poort der stad
in- en uit te gaan. Merkwaardig is de fijnheid der uitvoering, bijzonder die der hoofden
met weelderig gekrulden haartooi. Koning en gevolg zijn gehuld in lange rokken en
dragen lijfgordel en sandalen. De krijgslieden voeren schild, speer en een met vederbos
versierden helm. Andere lieden staan of zitten, spreken met elkaar. Verder wordt een
lam aangevoerd, wat wellicht aanwijst dat wij met een godsdienstige handeling te
doen hebben. Muzikanten, dansers en offerdragers maken deel uit van dezen stoet.
Er werd ook een eigenaardig standbeeld ontdekt. Het stelt wellicht een god of
koning voor. Zijn kort gekapt krulhaar, een lange op de borst vallende baard zijn
uitgevoerd in den trant der bovenvermelde gebeitelde stukken. Hij zit op een soort
katheder, houdt een wapen of een symbool in de handen die op de knie rusten. Onder
den boord van zijn rok komen wellicht zijn naam en afstamming voor in hieroglyphen
uitgebeiteld. Het beeld, dat zeker van jongeren datum is, staat op een veel ouder
voetstuk. Dit laatste gelijkt aan deze welke eveneens in andere Hettietische steden
gevonden werden. In ruwen steen uitgekapt zien we twee leeuwen die den muil
openen; hunne manen worden vastgehouden door een fabelwezen met
menschengedaante en een [gierkop]. Zoo wordt dus de heer of god gedragen op den
rug van twee machtige dieren, die een ondergeschikte in bedwang houdt.
Wat de kleine voorwerpen betreft, werden er buiten menigvuldige aarden beeldjes,
een groot aantal vaten gevonden waaronder eenige van uiterst belangwekkenden
vorm; verder bronzen in den trant der te Nimrud (Assyrië) gevonden versierde schalen;
eenige bronzen godenbeeldjes en vaten van Egyptischen oorsprong, rolzegels en op-
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schikvoorwerpen...
Om het belang dezer ontgravingen in zijn waar licht te stellen, ware het noodig
de ‘Hettietische vraag’ kort te behandelen. Op dit te ver reikend thema zullen we
later terug komen.
Niet ver van daar, te Salihije-Doura, een plaats op den Euphraat gelegen vond men
merkwaardige, naar Palmyreenschen trant uitgevoerde wandschilderingen in de
puinen van een tempel uit de 2e eeuw. Deze rijkkleurige fresken stellen een
godsdienstige handeling voor: drie priesters, omringd van familieleden, houden
kultusvoorwerpen in de hand; een hunner werpt wierook op 't vuur. Er komt ook
eene Romeinsche krijgersschaar met banier op voor.
Tijdens de militaire operaties van Turken, Arabieren en anderen, die 't Noorden
van Syrië sedert 1919 teisterden, werden de opzoekingen nooit geschorst. Zij werden
geleid door het ‘Service des Antiquités de Syrie’ waarnaast ook de ‘Ecole Française
de Jérusalem’ en soortgelijke Amerikaansche en Engelsche instituten werkzaam
waren.
Te Tell Nebi Mend werd de Hettietische laag der oude stad Qadesj blootgelegd.
Deze wordt sedert de XVIIIe dynastie (omstreeks 1500) in de Egyptische
krijgsberichten vermeld. Dáár werd de groote slag (1271) tusschen Ramses II
(1300-1234) en Hattusil III geleverd, die zóó slecht uitviel voor de Egyptische
invloedsuitbreiding in Vóórazië.
Te Palmyra ontgroef men eenige gebouwen nabij de bekende puinen uit den
Romeinschen tijd: den tempel, het theater, den triomfboog.
De Deen, Harald Ingholt, vond een vijftigtal graven, waaronder sommige met
schilderingen in Grieksch-Romeinsche opvatting en trant. Een grafsteen van de
koninklijke familie van Palmyra, die vroeger in den tempel van Baal was opgesteld,
werd nu onder de vloertegels vóór den tempel teruggevonden; hij draagt een tweetalig
opschrift: Grieksch en (Semitisch)-Palmyreensch. Een zerk is versierd met half
verheven beeldwerk, den doode en zijn familie voorstellend. Al deze en andere
ontdekte oudheden dagteekenen vóór 273 onzer tijdrekening, toen de stad verwoest
werd.
Djebeil of Byblos bestaat reeds sedert ten minste 6000 jaren. Gedurende de eerste
Egyptische dynastiën onderhielden de Pharaos handelsbetrekkingen met de Syrische
kust; onder andere geeft koning Snefru bericht over 40 schepen met cederhout beladen.
Tot in de 21e dynastie kunnen we deze betrekkingen bij middel der militaire en andere
berichten volgen.
Zoo is het niet te verwonderen, dat er aldaar niet alleen oude Egyptische
voorwierpen, maar zelfs gebouwen opgedolven werden sedert de opgravingen van
1919. Een Egyptische tempel dagteekent uit het oude Rijk (ongeveer 4000 tot 3000
vóór Ch.). Vóór zijn ingang stonden 3 of 4 groote zitbeelden, wellicht van goden of
koningen, zooals er zooveel in Egypte voorkomen. Een dezer beelden stelt de
‘Meesteres van Kepen’: Byblos voor. In de nabijheid was er een vijver van 7.50 ×
5.50 m. oppervlakte. Deze tempel werd vervangen door een lateren bouw. De steenen
vloer van het voorhof droeg het voetstuk van
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een altaar. Daarbij werden hoogst belangwekkende voorwerpen ontdekt: vaten der
eerste dynastiën (toen de Egyptische koningen in Thinis regeerden), andere met den
naam van Pepi I, II, koningen der VIe dynastie (3500), standbeeldjes uit 't Middenrijk,
verscheiden juweelen. Deze nieuwe tempel kan uit de 20e eeuw vóór Chr.
dagteekenen.
Andere voorwerpen waren van Egeïschen oorsprong.
Verder werden te Byblos rotsgraven ontdekt die aan de Egyptische graven doen
denken. Door een put heen komt men gewoonlijk in een 11 tot 14 m. langen gang,
waar ten einde zich een lijkkamer bevindt. Eene dezer graven stamt uit den tijd van
Amenemhat III (omstreeks 2800) en bevatte menig Egyptisch voorwerp, zooals:
vaten, wapens, juweelen, een juweelenkistje in obsidienne en goud met den naam
van Amenemhat IV, een zerk met den naam van eenen Syrischen prins: ‘Ibshe-muabi’
en diens spiegel in Egyptischen trant vervaardigd. Bijzonder merkwaardig is de zerk
van Akhiram, koning van Byblos; rond den zerk ziet men eene fries van vrouwen
waarvan eenige den Syrischen rok ‘robe à volants’ dragen; verder schrijden lieden
naar eenen zittenden man - den koning op zijnen troon. Vóór hem staat eene tafel
met eetwaren en drank beladen. Danseressen, sphinxen volledigen het tooneel. Is het
een doodenmaal? Een opschrift spreekt over den doode. 't Is het oudste Kananeesche
schrift dat we tot nu toe ontdekt hebben. Het gaat tot de 14-13e eeuw terug. Deze
bestatiging is buitengewoon belangrijk, want het eenige vóór-Akhiramsche opschrift
dagteekent van de XIe eeuw vóór Chr.
Te Beit-Shean, in de streek Hauran gelegen, onderzocht het University Museum
van Pennsylvania de puinen eener oude stad; als merkwaardigste vondst noemt men,
te Beisan, een Egyptischen gedenksteen: vóór den god van Theben, Amon, staat
Ramses II (1292-1225); deze biedt hem den buit aan, gewonnen op de verslagen
Syrische stammen. Nog een bewijs van Egyptische overheersching in Syrië.
De Tsjeksche professor te Praag, F. Hrozny, die het eerst hoogstbelangwekkende
uitslagen uitgaf over de talen en rassen der Hettieten, graaft in Sheik Sa'ad (in de
bergstreek Hauran). Hij vond daar onder meer een groot leeuwenbeeld in Hettietischen
stijl uitgevoerd en een gedenksteen met den naam van Ramses II. Er bestond daar
een ‘Amorrietische’ tempel, want op den gedenksteen wordt door den koning eene
toewijding gedaan aan den Noordschen god Tarkan. In de nabijheid legde hij
gedeeltelijk een paleis of burcht vrij die vermoedelijk toebehoorde aan de
Amorrietische koningen van Beisan; het is een bouw in baksteenen, wat nog al te
verwonderen valt daar in deze rotsachtige streek de hardste steenen rijk voorhandig
zijn; men ziet daarin Babylonischen invloed; nog een bewijs - het duizendste - dat
Syrië uit t Zuiden en 't Noorden beïnvloed werd. Een opschrift uit de VIIIe eeuw was
geschreven in gewoon Kanaanietische teekens. De lezer weet wellicht dat er 3
schriften in Syrië gebruikt werden: Hettietische en Egyptische hieroglyphen en dan
de Kanaaneesche wier oorsprong te zoeken is in de Egyptische teekens.
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Sedert ongeveer drie jaren, worden er ook in Jerusalem door de Jewish Palestine
Exploration Society opzoekingen gedaan, waarvan de bijzonderste uitslagen kort
kunnen vermeld worden. Altijd dieper en dieper gravend, heeft de spade de rots
blootgelegd, waarop de eerste muur uit den tijd der door David overwonnen
‘Jebuzieten’ was gebouwd en die van omstreeks 3000 vóór Chr. kan dagteekenen.
Verder kwamen voorwerpen te voorschijn zooals vaatscherven uit lateren tijd. Tevens
geeft deze muur ook de aanduiding van de verste uitgestrektheid der oudste stad uit
den vermoedelijken tijd van Melkizedek, enz. Bij den muur hoort een overblijfsel
van burcht.
Eenige rotsgraven werden in het Kekrondal ontdekt die de ontginners aan Absalom,
Joshafat, Johannes, Zakaria toeschrijven. Latere graven, uit de 4-3e eeuw, hebben
een driehoekigen gevel, wiens gebeitelde versiering de kunstmotieven van den
hellenistischen tijd weergeven.
De lezer herinnert zich waarschijnlijk dat gedurende de oudheid de gansche
Middellandsche zee tot in Spanje door zoogenaamde Phenikische (dat wil zeggen
Oostersche of Syrische) zeevaarders bezocht en gedeeltelijk bevolkt werd; dat is ook
het geval voor Karthago, wiens naam zelve Semitisch is.
Te Karthago werd onophoudend, weliswaar in matig tempo, aan opgravingen
gedaan, zoowel door Franschen als door Amerikanen. Noemenswaard zijn de
vrijgelegde puinen van eenen tempel, vermoedelijk aan de godin Tanit gewijd, en in
welks nabijheid grafsteenen en urnen met menschelijke gebeenten, aan den god Baal
gewijd, ontgraafd werden. De meeste vondsten stammen uit Romeinschen tijd, maar
enkele andere, ja zelfs Punische opschriften, dagteekenen van den tijd der Semitische
kolonizeering.
Het voorgaande is slechts een korte samenvatting van wat er over stelselmatig
uitgevoerde opdelvingen in Vóórazië te melden is; maar de hoofdzaak kent de lezer
nu.
L. Speleers.
Onderbewaarder der Kgl. Jubelparkmusea te Brussel.
Hoogleeraar te Gent.
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Bibliographie
H. Federer: ‘Juffrouw Theresia’, vertaald door Maurits Van Hoeck. (N.V.
Leeslust, Antwerpen, 1924. Prijs: 12 fr.)
Op één lijn met Sheehan's ‘My new curate’! Wat hebben we in onze seminariejaren
met kapelaan Letheby geboft. Dát was me psychologisch raak uit het priesterlijk
leven verteld, op priesterlijken toon! Een leek als Fontegrive kon wel praten over
ons, maar dóórdringen tot in 't diepste van ons levieten gemoed, nou, dát kon ie-niet.
H. Federer, die kan het wel. Zie, daar hebt ge nu het allermenschelijkste van de
tragedie die zich afspeelt in bijna elke jonge priesterziel. De wereld van kop tot teen
hervormen: schoone illuzie waarmee we 't werkelijk leven intreden. Plannen van
reformatie, omver en erover, den ouden slenter kapot en moderne aanpassingen.
Johannes Keng maakt het alles door met de goede trouw van jeugdig enthusiasme.
Dan komt de katastrophe. En de ietwat ‘buitensporige’ kapelaan berust in een logisch
compromis tusschen oud en nieuw. De practische nuchterheid en de soliede godsvrucht
van zijn huishoudster Juffrouw Theresia brengt hem tot die mannelijke bedaardheid.
Ietwat te overwegendsterk, die invloed van Theresia. De ouwe pastoor had wel wat
meer mogen ingrijpen. Maar 't is alles zoo vlot en zoo prachtig verteld. Met een
liefdevol schilderen van Zwitsersche natuurheerlijkheid, met een jubelend optimisme
en een blijstemmende Zachweilersche humor.
Een knappe vertaling is het ook. - Waar de ‘gescheurdheid’ van 't hedendaagsch
leven de literatuur zoo'n angst bijzet en zoo'n folteringen, is een boek als dit een
fontein van zoete, zekere wateren!
K.E.

Wonderland. Vertellingen door M.E. Belpaire en Hilda Ram. (5de deel. 1 Kleurplaten van Felix Timmermans. - N.V. Leeslust, Antwerpen. Prijs:
5.50 fr. - 3de druk.)
't Is een heele bibliotheek geworden dat wonderland! Nette keus van vertellingen,
nette druk, nette kleurplaten. Lectuur waar de kleinen hun duimpjes van aflikken, en
waar de grooten wel eens meer dan menschelijke wijsheid kunnen uithalen.
Hier krijgen we: Andersen, Cuppens, Grimm, Omer Wattez, Pattyn, Hilda Ram.
En dan het sappig Westvlaamsch van A. Van Hee met zijn leuk verhaal: ‘Van Seven
Haveloose en Mietje Pamele’. Dat één verhaaltje weegt zwaarder dan de twee
boekdeelen van André Le Pas: ‘A la porte du Paradis’.
K.E.
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Bernard van Baaren, pr.: ‘Over Kleine Zalige Treeske’. (Excelsior, St.
Trudostraat, Brugge. Prijs: 3 fr.)
Enkele frissche bladzijden over de lieve heilige van Lisieux. Van haar zegden haar
naastbestaande: ‘elle a le ciel dans les yeux’. Met letterkunst heeft dit boekje niet
veel te maken.
K.E.

Wordt wat ge zijt. (Uitgave van den West-Vlaamschen gouwbond der K.
Vl. Meisjes, Sporkinstraat, Veurne.)
Een bundel voordrachten gehouden tijdens de studiedagen van September 1924 te
Rousselaere. Eén anonieme voordracht over Willem van Oranje; één over de
Vlaamsche beweging waarin E.H.O. Spruytte met zijn thomistische geestesklaarheid
de puntjes op de i's zet; één over de van Artevelde drama's van Verschaeve, klaar en
bondig, ietwat koel; één over Tinel's Franciscus van E.H. Brouckaert en één die 't
alles doodslaat: ‘Wordt wat ge zijt’ van C. Verschaeve. Cyriel, spaar toch die
meisjeshersenen, vriend, ze gaan bersten! Zóó om springen met lastige paradoxen,
zonder den minsten lach daarbij, noch den humor van Chesterton! 't Is om duizelig
van te worden.
Onze meisjes meenen 't nu ernstig en deze voordrachten bewijzen dat de sterkje
spijs begeeren. Zouden die op weg zijn naar Callewaert's ‘Sterke Vrouw van
Vlaanderen’?
K.E.

Louisa Duykers: ‘Haar man’. (Antwerpen, N.V. Leeslust, 1924.)
In de rij onzer romanschrijvers neemt Louisa Duykers een voorname plaats in. Niet
om de uitzonderlijke kunstwaarde van haar werken: haar stijl en haar taal zijn eerder
stram en stijf. Maar om de keuze van haar onderwerpen. Haar personaadjes zocht
zij liefst in de burgerij, en 't leven dat zij schildert is dat van onze hoogere
middenstanden. Hier ook weer. We krijgen inderdaad het beeld van een modern
meisje wier lichtzinnigheid tot de uiterste konsekwenties komt. Het plichtgevoel van
haar man zal de redplank zijn waaraan ze zich vastklampt om niet hopeloos verloren
te gaan.
Louisa Duykers kán een verhaal flink ineenzetten, ze weet snaren te roeren van
diep-menschelijke gevoelens en schildert prettig tafereelen van huiselijke gezelligheid.
Voor 't leven ‘en marge de la société’ is haar penseel niet ruw genoeg. Ze is te
burgerlijk, in den goeden zin van 't woord. Daar zijn brutale dingen in de wereld die
een vrouw als Louisa Duykers nooit juost zal kunnen weergeven omdat, ja..., omdat
zij niet brutaal is!
K.E.
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Jozef Arras: ‘Gekke Vertelsels’, verlucht door Felix Timmermans. (N.V.
Leeslust, Antwerpen, 1924.)
Flink die tweede uitgaaf! En de nieuwe vertelsels mogen er zijn!
Jozef Arras behoorde tot het ras der zwierige vertellers. Gemoedelijkheid, een
beetje romantisme en heel wat humor. Nu die kleine verhalen in een frisscher pak
steken dan in dat van de vroegere Duimpjes-
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uitgave, komen ze nog aantrekkelijker voor.
Jammer van dien vroegen dood! Want daar zat kruim in dien jongen en de stad
Lier zou nog een zoon meer gehad hebben om de vermaardheid van haar vlaaikens
en haar begijnhof en haar beiaardier over de luisterende gemeente uit te bazuinen.
K.E.

W. Hegeling: ‘Ambrosius verliefd’, fantastisch spel. (Fontein-serie, Palmer
Putman.)
We komen uit een fantastiese oorlog, we fantaseren 'n niew leven. Alleen maar
jammer dat je met alle mogelike fantasie de realistiese kant van 't een en 't ander niet
loochenen kan...
Hegeling's fantasties vluchtje is niet 't gevolg van akute hersenoverspanning; 't is
'n grappigheid uit ondiepe filosofie gevist. Hijzelf zal toch wel allerminst bedoeld
hebben scherpe satire te schrijven.
De verliefdheid van Ambrosius gaf aanleiding tot wederwaardigheden die, zonder
bepaald origineel te zijn, toch vernuftig saamgedrongen zitten binnen de grens van
die veertig bladzijdjes. Het snelle tempo van dit spel is de biezonderste verdienste;
daaruit vloeit wellicht, bij eventuele goedbegrepen opvoering, de gewenste spanning.
't Dominante bezwaar is de grote bezetting.
A. v.d. Velde.

Aanteekening
FONDS POL DE MONT. - POL DE MONT-PRIJS. - Om de twee jaar wordt een
prijs van duizend frank toegekend aan een in het Nederlandsch geschreven werk,
hetzij van belletristischen aard - tooneelwerk inbegrepen, - hetzij handelend over
kunst, geschiedenis, folklore of wijsbegeerte, door een Vlaming uitgegeven of
eenvoudig in handschrift aan het Pol de Mont Fonds toegezonden.
Het eerste tijdvak van den Prijs Pol de Mont loopt over de jaren 1924-1925. De
uitspraak van den aan te duiden keurraad zal in den loop van de maand December
plaats hebben. Van onuitgegeven werken dient een afschrift aan het Secretariaat van
het Fonds Pol de Mont toegestuurd vóór 1 October 1925. Verschenen werken mogen
maar dienen niet ingezonden. (Zie verder de standregelen van het Fonds Pol de Mont,
eerstdaags in het Staatsblad te verschijnen).
Het Fonds Pol de Mont, Molenstraat, 85, Antwerpen.
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Voor het herstel van de Vlaamsche beweging.
ER is in de laatste tien à twintig jaren toch heel wat veranderd in Vlaanderen.
Staan wij dichter bij het ideaal?
Het is moeilijk dergelijke ideaalsafstanden precies te meten, maar wat ieder onzer
zeer zeker voelt, is dat wij dit ideaal zelf veel verder plaatsen dan vroeger.
Alle historische schematiseering is gevaarlijk; zij verbergt de rijke veelheid van
het historisch leven; een schema kan echter ook een middel zijn om de bonte
verscheidenheid van het gebeuren makkelijker te overzien; zoo vatte men de volgende
systematische indeeling van de geschiedenis der Vlaamsche beweging op:
De eerste periode mag men de reactionair-klein-burgerlijke noemen. Zij strekt
zich uit tot in de jaren '80. Met reactionair en met klein-burgerlijk is geen
denigreerende kritiek bedoeld. Wij behooren niet tot diegenen voor wie alle
vooruitgang steeds te prijzen is en alle reactie te veroordeelen. De weerstand tegen
opgedrongen vooruitgang, de strijd voor eigen karakter dus, is een uiting van moreele
aristocratie en zonder de liefde voor het overgeërfde, welke men in de 19e eeuw 't
meest vond in die maatschappelijke standen, welke 't minst werden beïnvloed door
den modernen, politieken en economischen geest, zou er thans zelfs geen sprake
meer zijn van Vlaamsche beweging. Wat werkelijk veroudert sterft wel vanzelf af.
Maar de conservatieve, de achterlijke, zoo men wil de verachterde standen eener
maatschappij, houden ook vast aan veel, dat een algemeene menschelijke waarde
voor alle tijden vormt en waar de vooruitgangsenthousiasten wel eens te weinig
beteekenis aan hechten.
Reactie is zeer dikwijls een noodzakelijkheid, maar het is uit zich zelf nooit een
vormende kracht.
Gedurende de eerste vijftig jaren na 1830 was de Vlaamsche beweging zulk een
noodzakelijke en gelukkige reactie tegen het Belgische nationaliseeringsproces. De
beweging was nega-
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tief, afwerend; zij was een verdediging van wat zeer zeker waard was verdedigd te
worden, maar geen strijd om het eigen Vlaamsche wezen over het heele, zich juist
toen in bizonder snel tempo uitbreidend gebied der menschelijke ervaring te laten
gelden.
Natuurlijk kon men het moderne leven toch niet volkomen uitsluiten, zelfs niet
uit de kleine wereld der flaminganten. Voor vele jongeren ontstond er daardoor een
zekere malaise. De meesten van hen vielen af, werden, zoo niet franskiljons, dan
toch onverschilligen tegenover de Vlaamsche beweging. Anderen - de besten brachten het flamingantisme in verband, niet met de volledigheid van het omringende
leven, maar alleen met de delicaatste bloesem ervan: de kunst en de litteratuur, de
extreme theorieën van het rechtvaardigheidsheimwee, enz. Wij hebben in Vlaanderen
tal van ‘dorpelingen’ (alweer zonder pejoratieve beteekenis!) die beter dan menig
‘cultuurmensch’ op de hoogte zijn van allerlei moderne geestelijke verfijndheden in
Europa. Wij hebben het buitengewone veroverd, alvorens ons gewoon te ontwikkelen.
Dit is gebeurd in de tweede periode der Vlaamsche beweging. Zij loopt van het
einde der jaren '80 tot 1910 ongeveer.
August Vermeylen is de sympathiekste, want meest hartstochtelijke,
diepstgeloovige vertegenwoordiger van die richting geweest. Hij en zijn kameraden
hebben den Vlaamschen horizon verbreed; zij hebben ons geprikkeld tot opstandigheid
tegen het achterlijke milieu. Zij hebben ons de droomen geschonken van een verre
toekomst, die wellicht toekomst zal blijven, maar over de taak die voor de hand lag,
over den weg langswaar het ideaal moest benaderd worden, hebben zij ons niets
kunnen mededeelen.
Meer dan het franskiljonisme heeft dit anarchistische cultuurflamingantisme van
menig jonge Vlaming een ‘déraciné’ gemaakt.
Dit onrealistische standpunt was tegenover de werkelijkheid in het individueele
leven natuurlijk niet vol te houden. Anarchistische theorie en cultureele lekkerbekkerij,
die het dagelijksche brood versmaadt, had immers tot ondergang moeten leiden. Het
gelukkige instinct van zelfbehoud is echter sterker dan de theorie. Men onderwierp
zich dus, maar bewaarde het oude ideaal als een kostbare herinnering aan de jeugd.
Zoo ontstond er een scheiding tusschen ideaal en werkelijkheid, die geen enkel
flamingant dier generatie heeft trachten te overbruggen. Zelfstandigheid bleef de
mooie leuze en al te makkelijke aanpassing werd de niet zeer verheugende praktijk.
Gelukkig begon er vrij spoedig een nieuwe periode, waarvan het karakter nog
volop in wording is, maar toch reeds enkele, zeer bepaalde trekken vertoont, welke
de hoop wettigen,
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dat zij het beste uit de Vlaamschgezindheid van vroeger zal vereenigen en er
stevigheid zal aan verleenen door toevoeging van een nieuw staatkundig-constructief
element.
De jongere flaminganten willen evenals hun onmiddellijke voorgangers een hoogere
moderne cultuur veroveren, maar zij hebben leeren inzien wat de grondslag is van
eene cultuur; zij weten dat de boomen niet in den hemel wassen; zij kennen het
verband van sociaal-economische en politieke organisatie met het geestelijke leven.
Evenals de eerste flaminganten verzetten zij zich tegen het Belgisch nationalisme,
niet echter uit liefde tot het oude, maar uit liefde voor de nieuwe mogelijkheden, die
zij in hun eigen volk voelen leven.
Wanneer die nieuwe periode begonnen is? Een juiste tijdsgrens is veel minder
makkelijk aan te wijzen dan de, over een ruime periode, verdeelde symptomen van
een gelijdelijken overgang.
In Vermeylen's tijdschrift Van Nu en Straks kan men de glasheldere, door tal van
feiten gestaafde redeneeringen lezen van wijlen Prof. Mac Leod. Zij vormen een
prachtige verbinding tusschen de eerste en de derde periode. Mac Leod gaat uit van
het natuurlijke gevoel van gehechtheid aan de moedertaal - en bewijst dan hoe de
aanvankelijke, sentimenteele eisch van In Vlaanderen Vlaamsch een zeer groote
sociaal-economische waarde heeft. Ook deze geliefde meester was niet zonder
voorgangers, maar niemand heeft zoo duidelijk als hij aan onze edele liefde tot de
taal een sterke stelling aangewezen, te midden van de meest nuchtere wereld van het
moderne productivisme. De strijd voor de Vlaamsche hoogeschool werd geheel door
zijn geest bezield. De Raet en sommige katholieke sociale leiders werkten zijn
gedachte in bizonderheden uit.
Er kwam nog meer: van Cauwelaert b.v. verbond den strijd voor de hoogeschool
met het Pruisische politieke idealisme, dat bij de stichting der Berlijnsche universiteit
een zoo groote rol had gespeeld. Het probleem der verhouding van nationaliteit en
cultuurleven tot het staatsburgerdom werd gesteld. In de Vlaamschgezinde agitatie,
welke die jaren kenmerkt, vindt men, naast veel romantische rethoriek, ook moderne
ideën over staat, democratie en nationaliteit. Men zocht den weg naar een nieuw
standpunt, van waaruit de Vlaamsch gebleven Vlaming, als behoorende tot een
gelijkberechtigd volk tusschen de andere volkeren, zou kunnen deelnemen aan het
volledige leven van zijn eigen tijd.
Toen kwam de oorlog.
Nog vóór wij met ons zelf tot klaarheid waren gekomen, zagen wij ons voor de
allermoeilijkste problemen gesteld.
In 't water geworpen te worden is voor velen de beste methode om te leeren
zwemmen.
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Men zwemt niet onmiddellijk volgens de regelen der kunst, maar men weet zich te
redden.
Vlaanderen heeft zich weten te redden.
Het is thans nog te vroeg om de historische waarde van het activisme te bepalen.
Toch kan reeds gezegd worden: als Vlaanderen ooit wordt wat alle flaminganten
zonder uitzondering dan toch wenschen, dat het wordt - namelijk een gebied van
zich in 't Nederlandsch uitend cultuurleven - dan zal het activisme beschouwd worden
als een hoogst belangrijke episode uit de geschiedenis van dit herworden volk.
De vraag is niet of er blijvende, practische resultaten geweest zijn. Het ging nog
om meer dan om de hoogeschool of om de bestuurlijke scheiding: het activisme heeft
na Van Nu en Straks, op zijne beurt, den geestelijken horizon van het flamingantisme
verruimd. Het heeft tal van vraagstukken in den kring der Vlaamsche belangstelling
getrokken, die er vroeger ver buiten lagen.
Dank zij het activisme ook is de pijnlijke leugen der nationale homogeniteit van
België, die een gevolg was van Vlaanderen's dienstbaarheid, uit de wereld geholpen.
Vlaanderen's geest is autonoom geworden. Alle ‘Belgische’ beperkingen zijn
weggevallen. Ook velen, die geen activisten geweest zijn in den engeren zin des
woords, erkennen thans de souvereiniteit van het Vlaamsche standpunt. Dezelfde
volledigheid van collectieve, menschelijke ervaring, waarin gelukkiger volken met
eigen staat zich verheugd hebben, is thans het doel. Hoe kunnen wij die veroveren?
Hoe vinden wij voor ons eigen nationale vraagstuk een eigen oplossing?
*

**

Een eigen oplossing! Een oplossing voor dezen tijd en onder de tegenwoordige
omstandigheden.
't Lijkt wel of het leven niet opgewassen is tegen het domme verstand. Wanneer
er ergens, in verband met speciale omstandigheden, een theorie ontstaat, die als
strijdmiddel gebruikt wordt, gebeurt het maar al te dikwijls, dat men zich, ook bij
gewijzigde omstandigheden, niet meen kan bevrijden van die dogma geworden
theorie, die dan geen wapen meer is, maar veeleer een belemmering vormt. Het komt
ook voor, dat die doode theorie niet eens de neerslag is van wat men zelf doormaakte,
maar slechts van een experiment, dat anderen beleefd hebben. Wat slechts product
is van een historisch gebeuren wordt dan voor een eeuwig beginsel aanzien; men
schijnt te vergeten, dat het werkelijk eeuwige heel wat dieper ligt dan aan de politieke
oppervlakte van het leven en dat dit eeuwige zich trouwens steeds onder gewijzigde
vormen manifesteert.
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De eindelijk verworven vrijheid - wij hadden ‘België’ doorzien en ons dus geestelijk
van ‘België’ bevrijd - hebben vele flaminganten slechts gebruikt om het dwangbuis
der nationaliteitentheorie aan te trekken. Het is vooral na den wapenstilstand en in
de laatste maanden, die er aan voorafgingen, dat die wellust der theorie zich vertoont
heeft. Men had toen immers alle hoop op onmiddellijke realisatie laten varen. Dat
een dergelijk doctrinarisme gepaard gaat met fel krakeel, zal wel niemand
verwonderen. Ieder temperament heeft nu eenmaal zijn eigen opvatting van het ideaal
en het theoretisch gebied is ruim genoeg voor flinke vechtpartijen. Alleen de discipline
van een collectief, opbouwend werk is in staat groote partijen als een vreedzaam
geheel in stand te houden.
Voor de flaminganten is er zeker geen gebrek aan dergelijk werk. 't Geeft toch
niets, zeggen de ‘theoretici’, die meenen dat er voorloopig niets anders te doen is
dan den Belgischen staat omver te praten. Dergelijk pessimisme is echter niet
gemotiveerd. Allerminst op dit oogenblik, nu wij zien hoe nieuwe machten bezig
zijn zich meester te maken van den staat; geen uitsluitend flamingantische macht
weliswaar, maar wel eene met wie het flamingantisme een vruchtbaar
bondgenootschap kan sluiten, ten deele reeds gesloten heeft.
De angst van veler onzer, dat de Vlaamsche beweging zich na den oorlog nog
minder dan daarvóór zou hebben kunnen laten gelden in België, was volkomen
begrijpelijk. Een zegevierend Belgisch nationalisme ware een geduchte vijand
geweest, want franskiljonisme en nationalisme zijn bij ons, tot nog toe, slechts twee
uitingen van eenzelfde macht. Het Belgische nationalisme echter heeft niet
gezegevierd! De taaie tegenstand der Duitschers, de ineenstorting van Rusland, de
invloed van de anti-Duitsche en anti-Oostenrijksche demagogie in de Ententelanden
zelf, wellicht ook gebrek aan energie en (gelukkige!) dwaasheden der nationalistische
leiders (is Hymans wel zoo'n heel groot man?), zeer zeker ook het activistisch verzet
en de daardoor geprikkelde actie der niet activistische flaminganten, hebben een
zegepraal van het Belgische nationalisme onmogelijk gemaakt.
Het dreigende gevaar is geweken. De machtsverschuiving ten gunste van het
anti-Vlaamsche belgicisme, die velen onzer vreesden en die door menig franskiljon
ook triomfantelijk werd aangekondigd, heeft geen plaats gehad.
‘Staatsfreüdigkeit’ kan geen groote rol meer spelen in ons land. België blijft een
rechtsgemeenschap, meer levend van compromissen tusschen de verschillende
groepsbelangen dan door de kracht der synthese zelf.
België is gebleven wat het zijn moet om een ontwikkeling van Vlaanderen mogelijk
te maken.
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Door de thans gevonden oplossing van de langdurige regeeringscrisis, komt dit
karakter van compromissenstaat nog duidelijker uit. De Vlaamsche beweging is
trouwens een der belangrijkste factoren geweest van deze historische crisis. Aan het
feit, dat België geen nationale, maar een nationaliteitenstaat is, kan thans niemand
meer twijfelen.
Dus autonomie! zullen nu misschien de ‘gematigde nationalisten’, die zoo goed
zijn geweest dit betoog tot zoover te volgen, uitroepen. Vlaamsche en Waalsche
autonomie binnen het Belgische staatsverband.
Ook dat niet! Althans: ook dat niet als dogma.
Ik weet het wel: het is alweer de theoretische oplossing:
- Hoe moet een staat worden ingericht, waarin verschillende volkeren
samenwerken?
- Met autonomie der verschillende volkeren.
Wie is er die niet zoo geleerd is, dat hij dat niet weet?
Maar alweer: ook die theorie is slechts het product van een bepaalden historischen
toestand. Zij komt uit Oost-Europa, waar de nationaliteitskwestie toch een heel ander
karakter had dan bij ons. Zij is een wapen geweest tegen soms zeer barbaarsche
onderdrukking. Men zou haar ook kunnen noemen een moderniseering van de
Ghetto-gedachte in defensieven zin. Oost-Europeesche Joden hebben trouwens een
zeer groote rol gespeeld bij het tot stand komen der autonomie-doctrine. In niet
parlementair of in slechts schijnbaar parlementair geregeerde landen kan deze een
nuttige rol spelen, maar voor ons, Vlamingen, is het toch niet meer de vraag hoe wij
ons in een veilig Ghetto kunnen terugtrekken, maar hoe wij van het algemeene leven
ons wettig paart veroveren.
Wil men dan toch volstrekt een theorie? Welaan, hier is er een. De theorie voor
ons, voor Vlaanderen 1925, zou men m.i. 't best kunnen noemen: de theorie van den
pariteitsstaat op nationaal gebied.
Wij hoeven ons hier niet te verdiepen in de beschouwing van
wijsgeerig-staatsrechterlijke problemen. De vraag of de staat ooit volkomen zijn
karakter van autoriteit zal verliezen, om niets anders meer te zijn dan de geordende
gemeenschap, dient door ons niet beantwoord te worden. Wij constateeren slechts,
dat de staatsautoriteit overal een neiging vertoont om zich, althans van zeker gebied
der menschelijke activiteit, terug te trekken ten gunste van organisatorische machten,
welke uit den boezem der gemeenschap zijn opgekomen. Men denke slechts aan
kerk en school. Men denke ook aan de toenemende beteekenis van allerlei
maatschappelijke organen met gezag en bevoegdheid in eigen kring. Men denke aan
allerlei sociaal-economische organismen, die heel wat meer toekomst in zich bergen
dan de klassieke socialistische theorie ontstaan in den bloeitijd eener klasse-heer-
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schappij en zelf ook alles verwachtend van de heerschappij eener klasse over den
staat. Men denke ten slotte nog aan het steeds gecompliceerder worden van het
maatschappelijke leven, dat niet meer doelmatig kan beheerd worden van uit het
eene centrum; ook hier geldt, gelukkig, het qui trop embrasse, mal étreint.
Ruimere vrijheid van maatschappelijke organisatie, waarbij taalverschil en
taalgelijkheid ongetwijfeld een belangrijke rol zal spelen; nauwere aanpassing van
het staatsorganisme bij het onomstootbare feit, dat België uit twee groote taalgroepen
bestaat met aaneengesloten gebied, plus een klein gebied, waar de beide talen in
zekeren zin reeds als volkstalen te beschouwen zijn en bevordering van zelfbestuur
op democratische grondslag, ten einde het nog Vlaamsch-gebleven deel van het volk
die noodige macht te bezorgen, die voor een waarlijk ontwikkeld cultureel leven
noodzakelijk is, dat weze ons politiek program.
Het zelfbestuur, dat wij hier voorstaan, is iets heel anders dan de door sommigen
verlangde autonomie: geen mechanisch in tweeën knippen van den Belgischen staat,
maar een geleidelijke, organische ontwikkeling naar grooter veelzijdigheid en naar
een zoo volledig mogelijke ontwikkeling van alle door de natuur gegeven krachten.
Volledigheid in een betrekkelijke afgeslotenheid van nationaal leven, zooals de
heerschende klasse van andere volkeren die in de negentiende eeuw genoten hebben,
zal een Vlaamsche bourgeoisie op die wijze niet verkrijgen. Zullen die anderen ze
echter behouden? Wij, die in de periode der nationale staten doodarm zijn geweest,
zijn nu juist bevoorrecht door dat wij ons zooveel makkelijker zullen aanpassen. Dat
het socialisme minder anti-clericaal is en het politieke katholicisme minder
conservatief in Vlaanderen dan in Wallonië, is geen toeval. Het domme
anti-clericalisme, dat zeer dikwijls slechts een omgekeerd clericalisme was en het
gebruik van de staatsmacht in dienst van het bezit, zijn de zonden geweest van wie
in de 19e eeuw in den nationalen staat geheerscht hebben. Tot die heerschers hebben
de Vlaamsch gebleven Vlamingen nooit behoord.
Wanneer de Waalsche socialisten zich niet in dienst stellen van overgeleverde, en
in velen hunner, helaas nog zeer levendige bourgeois-idealen en wanneer al de
vertegenwoordigers der democratie verstandig genoeg zijn om in te zien, dat
economische wetgeving en bestuur tenminste evenzeer een kwestie is van rekenkunst
als van edelmoedigheid, dan kan de tegenwoordige regeeringscombinatie jaren lang
duren, lang genoeg om een terugkeer der krachten van het verleden onmogelijk te
maken, lang genoeg ook om een einde te maken aan de ondergeschiktheid van
Vlaanderen.
***
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Door eigen kracht kunnen de flaminganten thans een nieuwe toekomst veroveren.
Een dubbele actie is noodig. Wat er op politiek gebied dient gedaan te worden
hebben wij hierboven reeds gezegd: als trouwe bondgenooten der opkomende machten
in den staat hebben wij mee te werken aan de organisatie eener democratie met
behoud en gebruikmaking van al de moreele krachten en van al het geestelijke bezit
van ons volk als geheel. Het spreekt van zelf, dat dit meebrengt een volledige
vervlaamsching van het staatswezen in het Vlaamsche land en het steunen eener
buitenlandsche politiek, waardoor uitsluitend werkelijke volksbelangen en geen
traditie of zoogenaamde nationale sympathieën of antipathieën gediend worden.
Slechts door aldus met de democratie samen te werken, zullen wij eindelijk ons
karakter van klein-burgerlijke beweging kwijt raken en een volledigheid van cultuur
veroveren. Alleen op die wijze ook, zullen wij den grondslag vormen voor een echte
groot-Nederlandsche eenheid van taal en geestesbeschaving. Het verschil tusschen
Nederland en ‘Vlaanderen’ in den flamingantischen zin van het woord, is immers
hoofdzakelijk een standsverschil. De leiders van het Nederlandsche leven en de met
hen verbonden intellectueelen hebben te weinig punten van contact met een
‘Vlaanderen’, dat buiten de werkelijkheid van het moderne leven staat en behalve
een folkloristische, slechts een litteraire waarde heeft. Langen tijd zijn wij een
gemoedelijk, gezellig, maar achterlijk, klein-burgerlijk gezelschap geweest. Thans
zouden wij een kankerende, over verre idealen kletsende, maar even weinig zakelijke
en even kleinburgerlijke ‘partij’ worden, als wij sommige slechte herders moesten
volgen. De hemel verhoede het!
Het tweede gedeelte van onze taak is het zelfstandig organiseeren van de Vlaamsche
maatschappelijke kracht, in de eerste plaats op cultureel gebied, maar ook op het
gebied van de volkshuishouding, van het gezellige verkeer, enz! Wij hoeven daarover
niet uit te weiden. Er wordt over dat onderwerp zeer veel gesproken in den kring der
Vlaamsche beweging. Van vruchtbaar werk bemerkt men, helaas, nog niet veel. De
stichting der Vlaamsche leergangen te Leuven is een stap in de goede richting en
moge ook een vruchtbaar voorbeeld zijn! Als een goed begin en als een na te volgen
voorbeeld moge ook de Vlaamsche Toeristenbond genoemd worden.
*

**

Voorwaarde eener krachtige actie op politiek en maatschappelijk gebied is echter
hèt herstel van de eenheid in de Vlaamsche beweging. Aan een eindeloozen strijd
over theoretische idealen gaan thans onze beste krachten verloren. Zeer dikwijls
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trouwens is die strijd over het ideaal niet veel anders dan een anderen vorm van
gekibbel over het verleden, die een krachtige actie voor het bereikbare onmogelijk
maakt.
De amnestie kome spoedig en van beide zijden. Dat het activisme een uiting is
geweest van de Vlaamsche beweging kan geen eerlijk flamingant ontkennen, tenzij
zijn hart wordt dichtgeknepen door de vreeze der franskiljons. Maar evenmin mag
iemand beweren, dat het activisme de heele Vlaamsche beweging is geweest.
*

**

Wij verwachten allerminst een plotselinge algemeene verzoening.
Zoo is de wereld nu eenmaal niet.
Maar wordt het niet hoog tijd, dat men wat minder het accent gaat leggen op wat
ons scheidt en op wat ons gescheiden heeft? Op een zeer uitgestrekt gebied is er
trouwens onmiddellijk samenwerking mogelijk, ook zonder idyllische verzoening.
Er hebben thans reeds, te Antwerpen b.v., op Vlaamsch cultureel gebied uitstekende
benoemingen plaats gehad, dank zij samenwerking tusschen zoogenaamde
nationalisten en zoogenaamde passieven. Waarom wordt het A.N.V. niet
gereorganiseerd in Vlaanderen? Er is vroeger wel eenige kracht van uitgegaan. Het
zou zich thans nog veel meer kunnen laten gelden. Wij willen hier niet meer zeggen
in de bizonderheden omtrent de practische verwezenlijking, maar dat andere
oriënteering der geesten noodzakelijk is, zullen wel zeer velen toegeven, die inzien
hoezeer de tegenwoordige strijd om woorden Vlaanderen hindert, uit de huidige
omstandigheden, het grootst mogelijke nut te halen.
*

**

Moeten dan de afzonderlijke Vlaamsche partijen zoo maar verdwijnen?
Ook in dit verband lijkt langzame ontwikkeling van binnen uit ons verkieslijk
boven al te krachtig ingrijpen. Trouwens de verdere ontwikkeling van den nieuwen
politieken toestand is nog niet definitief verzekerd. Reactie is mogelijk en tegenover
zulke reactie zou de frontpartij een zeer nuttige rol kunnen spelen. Ook in de
regeeringscoalitie zelf spelen allerlei reactionaire krachten nog een groote rol. Zien
wij niet hoe een man als de Brouckère het fascistische Institut des hautes Etudes te
Gent beschermt en kwam van der Velde niet onlangs, met een coquetteerend
glimlachje in de Peuple vertellen, dat hij niet in staat is een Nederlandsch boek te
lezen? De meerderheid der
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Belgische bourgeoisie immers spreekt Fransch en de socialistische minister vindt
het nog niet noodig de taal van het volk te kennen.
De katholieken van hun kant zijn nog wel te zeer gehecht aan de oude partijmacht
om een onbevangen politiek in de thans gekozen richting voor langen tijd van
zelfsprekend te maken. De frontpartij blijve dus nog eenigen tijd de wacht houden.
Maar ook, wanneer er op politiek gebied geen gevaren meer dreigen en men het
werk aan de democratische partijen mag overlaten, dan nog kan er op dit Vlaamsche
front een zeer vruchtbare strijd gestreden worden. Zij is het eerste vrij sterke
organisatorische centrum op uitsluitend Vlaamschen grondslag. Dit worde dan de
kern eener sociaal-cultureele, Vlaamsche organisatie!
In ieder geval trede deze partij, ook nu reeds, meer op als orgaan van de algemeene
Vlaamsche beweging dan als de ‘kerk’ der uitverkorenen, eenige zuiveren, eenige
ware belijders van een nieuw Vlaamsch geloof, dat iets anders zou zijn dan het oude
flamingantisme, die gehechtheid aan de eigen geestelijke goederen.
*

**

Wij, ‘ballingen’, staan buiten het dagelijksche gebeuren der practische partijpolitiek.
Het zou belachelijk zijn te meenen, dat men van uit Scheveningen den toestand in
Vlaanderen evenzeer in bizonderheden kan kennen, als wie in België zelf deel neemt
aan den strijd. Er is veel, dat ontsnapt aan wie de dingen van op een zekeren afstand
ziet; juist daardoor echter komen de groote lijnen duidelijker naar voren en wordt
men dikwijls meer getroffen door wat inderdaad het meest belangrijke is.
Ik heb niet kunnen nalaten het bovenstaande te schrijven en te laten verschijnen,
hoezeer ik ook weet, dat de eenen zullen schelden en de anderen zullen zwijgen.
Als er onder die laatsten ook maar eenigen zijn, die zelf den tegenwoordigen
toestand der Vlaamsche beweging nog eens in zijn geheel en zonder
vooringenomenheid willen overwegen, dan heb ik mijn doel bereikt.
Leo Picard.
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Hooglied.
(Vervolg en slot.)
Terwijl Gijzel er van beneden op lette of hij, door het wriemelend groen der heesters
heen, de vlugge gedaante van het meisje niet zou bespeuren, repte Adellinde zich
voort. Tegenstrijdige gevoelens welden in haar op. Treurig was ze onder den indruk
van 't afscheid. Tot blijmoedigheid werd ze dan plots weer genoopt, door het
vooruitzicht, in de kemenate, op den burcht, geëerd te worden als de bruid van Alewijn
en er te leven in de verwachting van het sakrament des huwelijks. Doch als ze dan
weer overpeinsde, hoe Gijzel niet dan met tegenzin was ingegaan op Alewijn's
voorstel, luwde haar opwektheid, kreeg ze achterdocht, koesterde ze vrees...
Had men haar van verre herkend? De valbrug was neergelaten. Over het water van
de vesting gleed de witte vleugel van een wolk. Adellinde zei een vriendelijk woord
tot de wachters en liep het plein over...
Daar stiet ze tegen Bulkaard aan. Zijn tronie glom. Om zijn mond ving een grijns
den haat op die hem verschroeide. Zijn pens stond gespannen in den rooden borstrok.
Valsche pret kraste in zijn keel.
- Wat hebt ge hier verloren, schoon maagdelijn? Komt ge soms op bezoek?
Hoonend keek hij op het meisje neer. Adellinde stamelde wat. Schamper bauwde
de panetier haar na.
- Niets? Neen! Hier inwonen, zegt ge?
Scherp, bulderig vaarde hij uit.
- Zoo jonkvrouw, u komt hier inwonen. Zeer gevleid! U hebt natuurlijk maar te
bevelen. Wij zijn allen uw onderdanige dienaars. Moeten we ons haasten als de
jonkvrouw ons ontbiedt? Zal ik de kamenier verwittigen van hare aankomst? Lust
de jonkvrouw soms een slok scharlei? Dat wijntje verkwikt na een loopje in de zon!
Na elke vraag haalde Bulkaard diep adem. Van langsom luider en hatelijker klonk
zijn stem. De aders zwollen hem op de slapen. Onder 't razen door, sloeg hij de
handen zóó driftig op de dijen, dat de dagge hem tegen de lies klapperde...
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Onthutst door het onredelijk geweld, waarmee die man tegen haar te keer ging, liet
Adellinde haar pakje ten gronde vallen. Toen Bulkaard het pakje van zich afschopte
en de schamele kleeren verspreid in 't ronde vlogen, werd het Adellinde te benauwd
aan 't hart. Van schrik bevangen zonk ze op de knieën en snikte...
- Pak u weg! snauwde de woesteling.
Uit de poort van den door Brigitta en haar volk betrokken slotvleugel, trad Gondobald
te voorschijn. Hij zond Bulkaard heen, hielp Adellinde overeind en vraagde
belangstellend wat er scheelde...
Adellinde weende maar door. Ze kon niet spreken. Door de verwarde lokken brak
de zachte luister van haar betraand gelaat.
- Volg mij, gebood Gondobald.
Adellinde raapte haar povere kleeren bijeen en volgde hem gedwee.
Allerwegen doken gezichten op van giechelende meiden en knechten, die bij die
drukte, keuken en stallingen hadden verlaten. Eén was er die niet jokte, - Kille. Met
verbeten woede loerde die Bulkaard achterna. De gezellen, naast hem, hoorden hem
een vloek kraken...
Het was bestoken werk. Gondobald had ruggespraak gehouden met Brigitta. Ze
waren overeengekomen Adellinde schijnbaar genegenheid toe te dragen, zoolang
Alewijn niet vertrokken was. Eens Alewijn heen, zouden ze die meid nog niet aardig
en rap terechtzetten!
Bulkaard werd in het komplot betrokken. Eerst werd zonder meer een aanslag
beraamd op het leven van Adellinde. Na rijp beraad zag het drietal daar maar liefst
van af. Mislukte de onderneming, dan boetten ze er wellicht hun eigen leven bij in.
Het loon, althans voor Bulkaard, was niet naar verhouding van het riziko.
Op Brigitta's aanmanen werd ten slotte beslist, Adellinde tot wanhoop te brengen.
- We zullen haar sarren en knevelen, voortdurend, geniepig, haar de meest
vernederende karweien opleggen. Bezwijkt ze niet onder den last, dan zal ze den
burcht ontvluchten. We klagen haar aan bij Alewijn. Gijzel wordt uit zijn baantje
ontzet en verbannen. Op de galg zal het elkeen verboden worden, Adellinde of haar
pleegvader onderdak, hulp te verschaffen. Spoedig zullen ze dan wel omkomen.
- De moreele kwellingen kunnen den lichamelijken weerstand overwinnen.
- Houdt ze 't hier trots alles en allen uit, dan zal de laster verwezenlijken wat
wanhoop noch vertwijfeling vermochten. We
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zenden een bode uit naar Alewijn. Verneemt hij Adellinde's ontrouw, dan zal hij in
toorn ontsteken. Toorn is een verderfelijk raadgever, een streng rechter. Alewijn's
zwaard zal den smaad wreken die hem, en mij, zijn moeder, werd aangedaan. Van
bedrogen minnaars verwerft men geen genade!
Bulkaard werd belast met een gedeelte van de taktische uitvoering van het
strijdplan. Geleidelijk zou hij meiden en knechten opruien tegen de indringster. Tot
asschepoes zou hij haar verlagen, haar afjakkeren en uithongeren, tot ze er toe kwam,
zwijns en honden te benijden.
Gevolgd door Adellinde, trad Gondobald, op één der bovenverdiepingen, de
wit-en-zwart getichelde torenkamer binnen.
In de tegen wolkig groen van in lood gevatte ruitjes geprofileerde vrouwelijke
gestalte, was Brigitta duidelijk te onderkennen. Ze zat op een arduinen, onderaan het
venster gemetselde bank.
Adellinde schreed tot in het midden der kamer en maakte een reverentie met
neergeslagen blik.
Snerpend persifleerde Gondobald:
- Edele vrouw, het is me een groote eer, hier de verloofde van uw zoon te
introduceeren. Misschien heeft Alewijn, onze genadige Heer, de verdiensten van zijn
abel bruidje niet voldoende hoog aangeslagen? Laat mij er dan op wijzen hoe
doorluchtig van geboorte Uw toekomende dochter en opvolgster is. De adel van haar
gemoed evenaart dien van haar aanblik en de liefde, die ze Uw zoon toedraagt, is
zoo onbaatzuchtig als rein.
Verkeerde Adellinde in den waan dat het Gondobald ernst was met zijn ópdreunen?
Arm meisje, dan sneed de plotse schater van Brigitta haar voorzeker door de ziel!
- Gondobald, zoo wendde deze zich tot haar minnaar, - ge zijt een verdienstelijk
man. Ik dank u om het vleiend oordeel omtrent mijn toekomende dochter, mijn
opvolgster.
Al sprekend kwam Brigitta naderbij. Daar stond ze nu vlak bij het beschimpte,
zwakke meisje. Grijnzend zag ze op Adellinde neer. Ze klampte haar bij de polsen
vast, rukte haar tegen zich aan, onheilspellend woest, en heesch, aanzwellend giftig
schreeuwde ze:
- Ha! kleine feeks, dacht ge mij de wet te stellen? Dan hadt ge 't mis voor. Een
jong, onervaren man bezwijkt licht voor de bekoring van een arglistig schepsel.
Onverschillig ben ik voor praatjes, traantjes, lachjes en lonkjes. Mij bedriegt ge niet!
Ontzet keek Adellinde naar de gierende feeks op. Brigitta's greep knelde haar zoo
aanschroevend om de polsen dat ze, deels van pijn, deels van ergernis, te schreien
begon.
In Brigitta's toontje klonk nu spot door.
- Ja, huil maar lieveling. Het zal wel de laatste maal niet
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zijn, dat de tranen u uit de oogen springen. Het past een bruidje, dat op haar bruidegom
wacht, te leven in afzondering en verdriet. Ween uw oogskens toch niet blind. Het
ware jammer, zoo ge u zelve, later, niet zaagt in bruidstooi!
Het wit en zwart der tegels smolt in Adellinde's oogen tot een egaal, vaal grijs.
Adellinde zag niet eens, hoe Gondobald zijn meesteres met grimassen en hoofdknikjes
aanmoedigde in de boosheid. Plots doofde het licht uit in hare oogappels. Het werd
haar koud om 't hart. Stikte ze nu? Ze snakte naar adem. Brak de ader van haar hart?
Daar wankelde ze en viel in onmacht...
Toen ze uit hare flauwte bekwam, ontwaarde haar gebroken blik het grauwe,
vertrokken aangezicht van Brigitta.
- Welnu, mijn duifje, wat scheelt er? Niet lekker? Ge hebt rust vandoen. Gondobald
zal u voorgaan naar uw vertrek. Ga gerust! Da-ag!
Gondobald hielp het bevende meisje overeind. Hij stiet haar ruw vóór zich uit en
bulderde haar in den rug:
- Sta op!
Bleek van aandoening strompelde Adellinde, naast haar beul, het plein over.
Bulkaard wachtte hen op, vóór de deur van 't zwijnskot. Grinnikend zei hij tot
Gondobald:
- Zóó, is de freule al op audiëntie geweest? Zal ze zich nu wat opschikken? Naar
't blijkt is de jonkvrouw niet bestand tegen heftige emoties? Dat betert mettertijd,
lieveken!
- Bulkaard, ik reken op u. Zorg er voor, dat Alewijn's bruidje zich niet verveelt.
Gondobald ging heen. Bulkaard trapte de staldeur open.
- Treed binnen, jonkvrouw noodigde hij uit.
Hulpeloos blikte Adellinde in 't ronde. Achter hoek en kant sloeg de galm van het
lachen der kinkels, die deun hadden in de hardvochtige bejegening van 's houtvesters
meisje. Men moest den trots van dat nufje neerhalen!
Het verzoek werd een bevel.
- Binnen, zeg ik u!
In het opgeklaarde duister van den stal, waar het naar mest rook, bespeurde
Adellinde, achter een trog, den gespekten rug van knorrig snuffelende viggetjes.
Naast het kot, waar de verkens rumoerden, bleef er ternauwernood voldoende ruimte
over, om den ketel met veevoeder te bergen. Bulkaard tilde den ketel op, en hing
hem aan den ijzeren weerhaak van een in den muur geklonken anker.
- Met uw goedvinden, freule, spotte hij, hier is uw slaapstee!
Hij schopte een bussel klam stroo open.
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- Uw bullen schikt ge naar believen. Smijt dat pak voorloopig maar aan den kant.
Passief gehoorzaamde Adellinde.
- En nu, zoo vervolgde de panetier, zal ik de freule even meededen, welke taak
haar zooal wordt opgedragen. Luister goed, mijn lieveken...
Met het onzindelijkste en zwaarste werk werd Adellinde belast. Dreigend hief
Bulkaard de hand op.
- Vergeet niet, zei hij, dat ge onder mijn toezicht staat. En nu, aan 't werk!
Bulkaard liep het plein op en riep wat uit volle borst. Uit de keuken schoot een
vuile, magere sloor toe. De panetier wenkte Adellinde aan te treden. Dan richtte hij
zich tot het scharminkel.
- Ge zult deze meid dadelijk aan 't poetsen zetten, begrepen? Gaat!
Bulkaard keek de oude vrouw en het geterrorizeerde meisje achterna. Hij lachte
heimelijk, tevreden over zich zelve...
Van toen af werd het leven voor Adellinde een stug, onteerend wroeten. Meiden en
knechts bestookten haar, wrokkig, met hun smadelijke boert. Ze verblijdden zich
over het leed dat haar werd berokkend, de verworpenheid waarin ze verkeerde, de
vernedering welke ze moest onderstaan. Waar ze zich vertoonde, werd ze achterna
geroepen:
- He, vuiae mallote! Hoe maakt ge 't hier? Trekt ge uw bruidskleed nog niet aan?
Wanneer dansen we? Keert uw geliefde dan niet haast weer?
En het povere, gevloekte bruidje dribbelde maar over en weer, schuw, barvoets
en verarmoed, zich ten einde slovend uit angst voor kastijding.
Pannen, potten, schotels, akers en kuipen reinigen, van kamer tot kamer gaan, er
de bedden afhalen en opmaken, het vuile linnen van edelheer en kamerling wasschen,
uitwringen en bleeken, de zwarte brandels poetsen, hout sprokkelen voor den oven,
helpen brouwen, de koeien melken, de ganzen hoeden, de stallingen reinigen, wrijven
en schuren, spoelen en plassen: er was geen einde aan Adellinde's dagtaak!
Bulkaard kweet zich met wellustige nauwgezetheid van wat hij als zijn plicht
beschouwde. Gedurig zat hij Adellinde op de hielen, scheldend en tierend; niet zelden
zelfs sloeg hij haar! Hij liet haar hongeren. Hij hitste de gemoederen van het keukenen
stalvolkje tegen haar op, door het, door middel van gereedelijk bewezen gunsten, in
't gevlij te komen en Adellinde te beschuldigen van laatdunkendheid en luiaardij.
Zienderoogen slonk 's meisjes weerbaarheid. Het verdriet meer nog dan het tekort
aan voedsel, sloopte de krachten van haar tenger gestel.
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's Nachts, op haar dun vochtig busseltje stroo, snikte ze vaak zóó luide, dat de
viggetjes er zich druk over maakten in hun kot. In gedachten jammerend, riep ze op
Gijzel. Pijnlijk verwonderd vraagde ze zich af, waarom hij haar niet eenmaal
opgezocht had, sedert ze bij Brigitta haar intrek had genomen. Eerst later kwam ze,
door bemiddeling van Kille, achter de reden: Gondobald had den houtvester toegang
tot het slot ontzegd. Die Kille werd haar toeverlaat. Was hij vroeger, om harentwille,
al niet in de bres gesprongen? Was Kille er omtrent, dan waagde het kanalje het niet,
het maagdeken te belagen of te kwellen. Men duchtte zijn knuisten. Tot zelfs Bulkaard
schuwde hem, al kuipte hij tegen hem bij Gondobald en Brigitta. Ook dezen durfden
het zoo openlijk niet tegen Kille op te nemen: hij was een vrij arbeider, een meester
in zijn ambacht en die smid stond zijn man!
In haar verlatenheid smeekte Adellinde de Heilige Maagd om troost en erbarmen;
terwijl ze bad, klemde ze in de gevouwen, verweerde handjes de amulet welke Gijzel
haar meegegeven had.
Zou er zich dan niemand over haar ontfermen? Kille's bescherming hing af van
het toeval. Was Alewijn dan niet te bereiken? Neen. Hij was zóó ver, zóó ver. Uit
het gesnoef van een wapenbode, die tegen een stalknecht opsneed, had Adellinde
kunnen opmaken dat Veldram en zijn manschappen aan 't oorlogen waren in 't land
der Sarazeenen. Vermoedelijk vergezelde Alewijn zijn meester. Dat vermoeden werd
zekerder, naar gelang Adellinde ondervond dat, met de ongebondenheid in Brigitta's
en Gondobald's ongeoorloofde verhouding tot elkaar, het onverholene in hun
uitlatingen, ook hun hardvochtigheid toenam.
Het kwijnend, onmenschelijk bestaan dat Adellinde daar op het slot leidde, ging Kille
aan het hart. Het besef van zijn onmacht folterde hem, schakelde opstandige ideeën
in zijn gedachtengang. Heel zijn aandacht werd in beslag genomen door het beramen
van middelen, met het oog op een uitkomst aan dien wantoestand. Hij smeedde geen
ijzer meer, maar plannen.
Ongeweten zocht hij Gijzel op. Het trage verloop van den tijd druke den houtvester,
die gemarteld werd in het hem ontroofde kind. Kille uitte woorden van deernis en
verzet, woede en bemoediging...
Gijzel, de handen op de knieën, de schouders doorgezakt, herhaalde uit den treure:
- Het is mijn schuld! Het is mijn schuld!
- Maar neen toch, Gijzel! De anderen zijn schuldig! Brigitta is jaloersch op
Adellinde. Haar overmacht staat op 't spel. Gondobald vreest voor zijn baantje.
Bulkaard is een oogendienaar, een laffe, perverse schurk. En al die anderen, meiden
en knechts, dat stal-plebs, dat uitschot: ze benijden Adellinde om
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haar schoonheid, haar zedelijke reinheid, dulden het maar niet, dat ze de uitverkorene
is van hun heer en meester, Alewijn.
- En toch is het mijn schuld, Kille. Had ik haar de illuzies omtrent een huwelijk,
met den zoon van onzen vorst, niet uit het hoofd moeten praten?
- Het was toch Alewijn die er bij Adellinde op aandrong, zijn vrouw te willen
worden?
- De jeugd is onbedacht en mild!
- Alewijn's belofte werd hem ingegeven door zijn rechtschapen gemoed!
- Wat we bij ouderen van zijn slag niet durven te laken, moeten we de jongeren
zeker ten goede houden! Alewijn's belofte was misschien een kindergril. Neen, Kille,
het is alles mijn schuld. De liefde voor mijn kind, de vrees haar te ontgoochelen,
waren de oorzaak van mijn zwakheid. Voor die zwakheid boet nu ook Adellinde.
Nooit heb ik me met de illuzie gepaaid, dat Alewijn zijn eed zou, kón gestand blijven.
Hij is immers nog maar een knaap! Leert hij de zaligheid van 't leven voor heeren
als hij kennen, dan verzaakt hij ál zijn vroegere, goede intenties. Dat is de gang van
't leven!
- Laten we Adellinde dan verlossen!
- Hoe?
- We zullen haar helpen ontvluchten!
- Zoo snel zal ze wel niet heen kunnen, of de honden van 't slot achterhalen haar,
verscheuren haar...
Moedeloosheid, teleurstelling, bitterheid, spijt en wrok vulden telkens het hart van
beide mannen, ná die kortstondige gesprekken...
Zóó onverholen als hun blijdschap was, toen de schoone kleur op Adellinde's wangen,
van 't vasten en verdrieten, begon te breken, zóó verstokt waren Brigitta en Gondobald
in de boosheid!
Wit van rijm en sneeuw, op het zwarte getak van door den winter getormenteerde
boomen na, omsloot het landschap den burcht aan de vier windstreken. Sporen van
wolvenklauwen werden opgemerkt in de nabijheid van 't dorp; niet enkel het huilen
van den wind, beving de inwoners, 's nachts van schrik...
In dat barre weer werd Adellinde, met Brigitta's welbehagen, er door Bulkaard zekeren
dag op uitgezonden, om, in de bosschen, mutsaards te binden van afgewaaid hout.
Op dien morgen dat de sneeuw kraakte, en zij naar 't Oosten en 't Westen uitkeek,
zag Adellinde eensklaps het armuur van een naderend ruiter blinken onder de zon.
Aan de schabrak meende ze het ros van Alewijn te onderkennen. Ze vergiste zich
niet.
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Daar hield de ruiter zijn dampend paard in; met gesloten vizier sprak hij Adellinde
toe. De klank van zijn stem was een verrassing te meer, voor het reeds onthutste
meisje; die vriendelijke toon was haar niet vreemd.
- Meisje, zei de ruiter, wat doet ge in dit bosch?
- Ik sprokkel hout!
- Zoo, sprokkelt ge hout! En voor wie, als ik weten mag?
- Voor Brigitta, mijn meesteres, die ginder op het slot woont!
- Wie is die Brigitta?
- De moeder van heer Alewijn!
- En hoe heet gij?
- Adellinde!
- Adellinde?
Angstvallig vraagde Adellinde:
- Heer, zoo bid ik u, houd 't mij ten goede, maar is dit niet het paard van heer
Alewijn dat ge berijdt?
- Zoo is 't, meisje...
- Dan...
De ruiter opende zijn vizier; een ouwelijk gelaat werd zichtbaar, omheen hoekige
kaken, een ingedeukte kin, woekerde een grijze, vlassige baard.
Teleurgesteld blikte Adellinde naar hem op.
- Ik ben een pelgrim, meisje, zei de ruiter, haar teleurstelling opmerkend.
Eerst nu onderscheidde Adellinde de bruine, kemelgaren pij die de ruiter onder
zijn kolder droeg, en die hem de knieën bedekte.
- Ik ben een pelgrim, herhaalde de vreemdeling. Allen, die Alewijn gekend hebben,
heb ik wat mee te deelen.
- Alewijn, mijn geliefde!
- Eilaas, meisje, mijn boodschap is een doodenmare!
Adellinde greep den ruiter bij den zoom van zijn kleed.
- Is Alewijn dan wat overkomen? drong ze aan, benauwd.
- Heer Alewijn is gesneuveld. Het blanke, snelle zwaard van een Sarazeen doorstak
hem. Ik kom gereden op zijn beste paard, om het u te melden. Al drie weken ligt zijn
lijk begraven. In heilige aarde.
De pelgrim sloeg een kruis en besloot:
- God hebbe zijn ziel!
Bij elk woord dat den pelgrim over de lippen kwam, was het Adellinde te moede of
schokkend, het zwaard waarmede Alewijn gedood was geworden, wat dieper in haar
eigen hart gleed. Ontsteld viel ze tegen de flank van het paard aan. Ze schreide met
aandoenlijk misbaar.
Troostend streelde de ruiter haar de lokken.
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- Ween niet, meisje! Voor één meester dien ge aan Alewijn verliest, zullen er tien
anderen opdagen.
Door haar snikken heen, zei Adellinde:
- Ik verlies meer dan een meester aan Alewijn. Hij was mijn bruidegom.
- Kom, wat zou dat? Ge zijt jong en schoon. Jeugd en schoonheid zijn een fortuin.
Adellinde hief het betraande gelaat naar den pelgrim op:
- De droefheid aan mijn hart is groot. Hoe heb ik niet gesmacht naar Alewijn's
terugkomst. Dag en nacht heb ik gebeden om die blijde stonde te mogen beleven.
Wij hadden elkander zóó lief. Eilaas het heeft niet mogen zijn: God heeft hem tot
zich geroepen. En wacharme, hoe zal het mij nu verder vergaan? Als vrouwe Brigitta,
mijn meesteres, verneemt dat Alewijn overleden is, dan zal ze nog baldadiger tegen
me te keer gaan dan voorheen. Alewijn's gerechtigheid zal haar niet langer
afschrikken! O, ik durf haast niet weer naar 't slot.
Waarom toch die kinderachtige vrees? Behendig hoorde de pelgrim haar uit.
Adellinde vertelde hem, hoe ze mishandeld werd door Brigitta en haar beide
handlangers.
Als ze haar droef verhaal geëindigd had, zei de ruiter:
- Wees niet bevreesd! Ik zal voor u ten goede spreken bij vrouwe Brigitta. Wacht,
zet u achter op mijn paard.
Hij steeg af, stelde Adellinde op, achter in het zadel, klauterde dan zelf op den rug
van het ros, dat schichtig heendraafde.
De wachters van den burcht spalkten de oogen op, toen die zonderlinge ruiter daar
het plein opstuiven kwam. Wie schoot er ál niet toe? Maar de pelgrim sprong gezwind
van zijn paard, hielp Adellinde terecht, drong dan haastig door den drom van kijkers
heen, naar binnen. Aldra trof hij Brigitta aan.
- Goeden dag, vrouwe, groette hij.
Hij deelde Brigitta het bericht van Alewijn's overlijden mee.
Geveinsd was Brigitta's smart.
- Och Heere, mijn God, klaagde ze, mijn arm kind, mijn lieve zoon.
Innerlijk was haar blijdschap groot. Nu kon ze zich alles toeëigenen, alles, zonder
achterdocht: macht, willekeur, have en goed.
Uit de drukte van haar vertoon leidde de pelgrim af, dat de droefheid aan Brigitta's
hart in tegenstelling tot die van Adellinde, enkel zeer gering was.
Brigitta liep naar het raam toe, ontwaarde Adellinde op het plein, en snauwde haar
kamenier toe:
- Haal me die vuile malotte!
Daar trad Adellinde aan, schuchter.
- Kom binnen, kom binnen, gij vuile bruid. Bied den gast
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een stoel aan, leg een kussen van fluweel op dien stoel en wasch dezen pelgrim
handen en voeten. Spoed u!
Adellinde deed zooals haar geboden werd. Ze zeulde een zwaren, eiken stoel aan,
lei er een kussen op, haalde lauw water bij en wiesch 's pelgrims handen en voeten.
Omdat ze zich naar Brigitta's oordeel niet voldoende vlug van haar taak kweet, vatte
deze het zwoegende meisje bij de haren, sleepte haar over den grond, schopte haar.
- Gij vuile slons, haast u wat, zeg ik u!
De pelgrim rukte de prij van haar slachtoffer weg. Dreigend keek hij Brigitta aan.
Zijn stem beefde.
- Waarom slaat ge dat zoete kind, vrouw? Is 't een bastaard? Een dief egge? Of
bedelt ze aan uw deur om brood?
Opbrieschend stond Brigitta den gast te woord.
- Zijn dat uw zaken, man? Neen, ze is geen bastaard, geen diefegge. Ze bedelt niet
om brood aan mijn deur! Maar ze is zooveel minder of zooveel meer dan al dát: ze
is Alewijn's vuile bruid. En ze moet ten huizen uit, eer 't morgen is. Hier vandaan,
ongeluksjonk!
Adellinde vluchtte de kamer uit. Het booze wijf riep haar terug, gelastte haar, bij
wijze van boetedoening, 's pelgrims voeten af te drogen met haar lokken, en het
gebruikte water uit te dragen.
Maar de pelgrim leidde Adellinde zachtjes heen en zei:
- Meisje, ik ontbied u straks wel. Ga nu maar heen. Wacht me buiten op en ween
niet.
De kalmte van den verwaten pelgrim verblufte Brigitta zóó, dat het heur enkel lukte
stilzwijgend groote oogen op te zetten. Op haar toetredend, zei de vreemdeling:
- Vrouw, is het zóó dat ge den wensch van Alewijn eerbiedigt? Had hij u zijn bruid
niet toevertrouwd, om haar voor te bereiden tot den staat, waartoe hij haar wou
verheffen?
Uit pure ergernis kreeg Brigitta haar spraak terug:
- Alewijn is mijn kind! Sinds wanneer moet de moeder zich onderwerpen aan de
bevelen van den zoon? Nooit zou ik overigens geduld hebben, dat Alewijn zijn vuile
bruid trouwde!
- Waarom hebt ge dan uw woord verpand, toen Alewijn naar het slot van Veldram
optrok?
- Ik rekende er op dat Alewijn de gedachte aan die vuile mallote uit zijn hoofd zou
zetten. De omgang met schoone jonkvrouwen kon licht de herinnering aan een
berooide deerne uitwisschen!
- Maar dan zijt ge een huichelaarster!
Terwijl die beleediging haar om de ooren schuifelde, borst Brigitta los in een luid,
onnatuurlijk, niet te bedaren lachen.
- Een huichelaarster? Ha! ha! ha! En wat is Alewijn's
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lekkere bruid anders? Veinst ze geen liefde, waar ze enkel door hoogmoed wordt
gedreven, waar heerschzucht haar verteert? Welnu ja, ik ben een huichelaarster. Ik
heb mijn zoon bij 't afscheid voorgelogen. Ik heb mijn woord verpand, met het
voornemen het achteraf te breken. Want ik wil hier heerschen, ik wil hier meesteres
blijven! Ik zal het nooit lijdzaam aanzien, dat naast of boven mij, een andere vrouw
zich opdringt!... Maar wat praat ik! Is Alewijn niet dood? Heb ik u rekenschap te
geven van mijn inzichten? Heb ik uw oordeel in te winnen, omtrent mijn beheer?
Wie zijt ge? Ik ken u niet eens!
Daar was Gondobald...
- Ei, zei Brigitta, ge komt hier als geroepen. Bescherm me, man; dit heerschap
hier wil me geweld aandoen. Hij eischt rekenschap van ons gedrag jegens Alewijn's
vieze bruid. Alsof wij niet handelen zooals 't ons luimt! En vooral nu Alewijn dood
en begraven is!
Op Brigitta toesnellend, vraagde Gondobald:
- Wat! Is heer Alewijn dood?
- Het zwaard van een Sarazeen heeft hem doorstoken!
- O, liefste mijn, wie waagt het dan nog te bevelen in uw bijzijn, wie is zóó
vermetel, naar u op te kijken, u om uitleg te vragen over zaken die u, die ons alleen
aanbelangen?
Gondobald greep naar 't gevest van zijn zwaard en snauwde den vreemdeling toe,
uitdagend:
- Gij?
Op slag klonk het terug, dreigend:
- Ja, ik!
Tegelijkertijd trokken beide mannen hun zwaard. Brigitta's oogen knipten bij het
flikkeren der wapens. Zij verborg haar gelaat in den vouw van haar arm. De bange,
rochelende kreet van een stervende was de nagalm van een zware, doorgezwaaide
slag. Een lichaam plofte ten gronde. Het gedruisch van den val schrikte Brigitta op,
- daar rolde Gondobald's hoofd haar vóór de voeten.
Ontzet en gillend, de handen opgeheven week ze naar het raam uit.
Maar de pelgrim wierp zijn zwaard neer, rukte zich de pruik van het hoofd, den
vlassen, aangebonden baard van de kin, en vermaande:
- Zoo voert Alewijn hier 't bevel!
Bij dat tumult waren de vrouwen ijlings uit de kemenate komen opzetten; griezelend,
schielijk en om hulp roepend, sloegen ze op de vlucht. Op hun angstig gekrijsch,
stormde het knechtenvolkje toe. Geen van allen dorst den drempel der kamer te
overschrijden, waar Alewijn zijn moeder vloekte om haar misdadig gedrag, en daar
ze allen Adellinde hadden gesmaad,
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vreesden ze nu de weerwraak van het verloste meisje, in de woede van haar
bruidegom.
Kille, in den waan verkeerend dat Adellinde eens te meer mishandeld werd, had
bij al die herrie ook zijn smidse verlaten; op het plein trof hij het meisje echter
ongedeerd aan. Haar oogen straalden; ze vertelde Kille haar wedervaren met den
edelmoedigen pelgrim...
Daar hommelde het gebrom van vele monden. Dwars door de in 't portaal en langsheen
de trap geschaarde, verontrust mompelende meiden en knechts, baande Alewijn zich
een weg, gehaast, stout. Beraden keek hij om zich heen, ontwaarde Adellinde en liep
op haar toe. Ten aanschouwe van allen, juichend en triomfeerend, omhelsden de
geliefden elkander.
Hoerageschreeuw onthief Kille aan de bepeinzingen van dit poëtisch oogenblik.
Daar jubelde het schijnheilige knechtenvolkje het zoowaar uit! En vooraan nog wel,
bespeurde Kille den panetier, Bulkaard, die de grootste keel van allen opzette!
De maanden van verschrikking en benardheid waren nu spoedig vergeten; Brigitta
trok zich vrijwillig terug in een nonnenklooster. Kille wurgde den panetier in open
strijd. De andere kweldrommels werden, op aandringen van Adellinde, door Alewijn,
nadat ze zich in 't publiek hadden berouwd, ten slotte in genade aangenomen.
Naar aanleiding van het huwelijk van het jonge paar, werd er dagen te reek feest
gevierd. Clareit en hypocras, wijn, gekruid en ongekruid, vloeide er zoo overdadig,
dat de sommeliers zich afvraagden of hij in oude laarzen werd uitgeschonken! De
spijzen waren niet minder overvloedig; braders en potagiers, blasiers en dienders,
saussiers en snijders, ontvingen een extra-fooitje van de genoodigden.
En als de feestvreugde tot bedaren gekomen was, dan gaven Alewijn en Adellinde
zich met beminnelijke aandacht over, aan het ingewikkelde spel der liefde en Gijzel,
die zich inmiddels metterwoon op het slot gevestigd had, ging af en aan een praatje
maken met Kille, om zich met hem te verblijden over het geluk van hun
beschermelinge...
Oogst-December 1924.
Fritz Francken.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

303

Louise.
‘...En heb ik dan te diep bemind?...
Ik was een kind
dat als een kind verlangen droeg,
en om veel liefde vroeg...
Zijn lijf was zacht en warm en jong.
Ik viel.
Een ander drong
zich in zijn ziel...
Sindsdien dwaal ik de straten om
en klaag waarom
hij mij verstiet -,
want altijd, altijd weet ik hem -,
zijn handen en zijn heete stem...
Tel mij, tel mij de nachten niet
van bitter-zoet herdenken
als andrer wreed begeeren
zich krampend rond mij wond
en 'k laf
mij gaf
mijn brandend Zelf te drenken te deren! aan 't dorsten van een vreemden mond...
Straks zal ik weder naast een gaan
en hij zal keeren -,
ik zal zijn woord, zijn wenk verstaan,
niet langer hem ontberen - -,
tot breekt den wildgespannen duur
van ook dit uur
in 't oude martelend gemis,
dat 'k toch zijn lijf niet tasten kan
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aan 't lijf dat hevig naast mij is
van iedren man - -.
En is mijn zonde dan niet schoon?...
Om haar verdraag ik graag den hoon
van wien niet werd ontnomen
den lieflijksten der droomen.’
Jan H. Eekhout.

Gevangenis
VOORBIJ huizen ben ik gegaan
waarin toortslaaiden spoken van Dood Flakkering van zwarte schimmen op kalkmuren Gevoeld heb ik grijphanden,
die hebben betast de roodheid van mijn Hart
en blindende lichten, die gepeild hebben mijn ziel Er van walgen heb ik gedaan Maar dit nu heb ik gehoord, dat
stemmen krijsten holhuilend
als gierende ijsnachtwinden Ik heb geraamten hooren scharnieren
en smakvallen in plassen achter traliën Albert Gevers.
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De Witte.
ALSOF het pas van gisteren is, zie ik hem nog, met zijn mysterieus-glimlachend,
botermelkkleurig geiten-gezicht en met een antiek zwart stroo-hoedeken
houtsneeachtig op zijn stekelige, witte haren, ons troepen jongens komen vervoegen,
die daar zenuwachtig, met het traditioneele rolleken rood vloeipapier en het liniaal
in de hand, in den hoek van de ruime, van linden-omzilverde binnenkoer der
Normaalschool te zuchten stonden, in afwachting dat het aannemingsexamen zou
beginnen.
Precies of hij kende ieder van ons al sedert jaar en dag, was hij zoo maar seffens
aan 't vragen en vertellen gegaan en geen vijf minuten waren om of wij wisten alles
omtrent zijn aangelegenheden.
't Was niet te gelooven hoe geerne hij onderwijzer werd. 't Was de schoonste stiel
die er op der aarde bestond, zei zijn vader, na hovenier wel te verstaan, want zijn
vader was hovenier. Hij was dat op een schoon, groot kasteel ievers bij Aerschot.
Na de blommen was er niets zoo schoon als kinderen. Als zijn vader geenen hovenier
was, dan zou hij niets anders willen zijn dan onderwijzer.
Hij had niets geenen schrik van 't examen. Hij was goed voorbereid. De broederkens
van 't pensionaat te Leuven, waar hij groot was gebracht - zijn moeder had hij nooit
gekend - hadden zich geene moeite gespaard. Alleen met het teekenen zat hij een
beetje in. Dat had hij maar niet geleerd kunnen krijgen. Doch dat was niets erg, 't
was maar een bij-vak. Zooveel te beter echter kende hij muziek. Hij zou zijn eigen
dezen noen wel eens laten hooren op de piano. Als er iets was wat wij niet wisten of
wij twijfelden aan iets, gelijk wat het was, we mochten het hem gerust vragen. Om
ons een staaltje te geven van zijn kennis b.v. van de botanie, noodigde hij ons uit om
even het miniatuur kruidtuintje te bezoeken, dat daar te midden der koer onder het
ritselend haar van een ouden treurwilg, binnen een laag, witgeschilderd hekje, te
bloeien lag...
We hadden toen allen wel gelachen om deze zonderlinge
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manier van den Witte om zijn eigen voor te stellen. Want natuurlijk, eer nog dat hij
zijn zwart stroo-hoedeken van zijnen bol had genomen, had hij zijnen bijnaam al
vast.
En te verwonderen was het toch ook niet, dat hij sito in het oken genomen wierd.
Hij had gezegd, dat we maar vragen moesten, en de spotters deden het dan ook,
over dingen die kant noch bodem raakten en al op voorhand alleman deed gieren van
het lachen, en naief-kinderlijk, precies of hij zag de lachers niet, ging hij er op in,
beredeneerde de onnoozelste stommiteiten met een gewicht en een heiligen ernst die
iemand algauw deden twijfelen of de Witte geenen slag van den molen weg had.
Ja, die drie, vier dagen dat het examen duurde hadden we veel plezier aan den
Witte!
Maar dat was nochtans maar zeer miniem geweest in vergelijking met wat wij
later, eens het schooljaar aan den gang, aan hem zouden beleven!
Toen kwam hij eerst in al zijn originaliteit voor de proppen!
't Baarde geen klein gelach in den Refter, dien eersten Vrijdag toen er, na de
karnemelksche pap, schellevisch werd opgebracht en de Witte dat zoowaar met graten
en al binnenspeelde!
En 't schoonste van al was dan nog het geval van zijn zoogezegd beste kostuum,
maar dat éénen rimpel was erger nog of hij had het hobbeldesobbel onder zijn matras
gehad!
En zoo maar altijd door van d'eene zottigheid naar d'andere!
En 't schoonste van al was dan nog dat hij die kuren te verdedigen wist met een
ernst, alsof het dingen uit den catechismus waren.
Niets mocht men op zijn telloor laten liggen wat eetbaar was immers? En waren
graten soms niet eetbaar?
Wisten ze niet, dat daar ook voeding in zat?
En van zijn kleedsel? Als z'hem niet wilden bezien konden z'hun oogen toenijpen.
Hij pakte geren alles in zijn koffer straf opeen. Plaats was geld, zei zijn Vader altijd.
Dat hij zijn broeken met de pijpen oprolde en zijn jassen item behandelde, waren
zijn zaken. Ieder zijn goesting immers!
Lijk alle wereldsche zaken, kenden den Witte zijn curieuze methoden echter ook
hunne grens en was de zotte nieuwigheid er na een maand of twee van af.
Doch, gaf hij uit zijn eigen geen aanleiding meer tot plezier, 't en duurde niet lang
of de spotters en plaaggeesten onder ons gebruikten hem als speelbal. En dit nam
algauw fabuleuze verhoudingen aan, temeer daar het naieve schaap zich alles
goedsmoedig liet welgevallen. ‘'t Is nikske’, zei hij dan.
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‘Doet wat dat ge wilt. 'k Zal niets tegen doen. Maar 'k zal 't al gaan zeggen’.
Gaven ze den Witte met schoenblink een fraai snorreken onder zijn spitsen neus
en een dito sikje aan de kin, trokken ze hem de jas met de voedering naar buiten aan
of bepintten ze hem van onder tot boven met kleurige papiertjes dat hij er uit zag als
een vastenavondzot, ievers van een Brueghel of een Jeronimus Bosch weggeloopen,
geen vin verzette hij tegen deze manipulaties, maar onveranderlijk klonk het: ‘'t Is
nikske. Doet al op. Maar 'k zal 't al gaan zeggen’.
Studiemeesters en leeraars, tot de directeur toe, kregen zoo geen klein beetje de
handen vol met de Witte zijn verregaande lamlendigheid. Ze hadden zij hem goed
onder handen te nemen en hem op honderd verschillende manieren te sermoneeren,
dat hij zich niet moest laten doen, 't was allemaal boter aan de galg. En de straffen
die dicht en duchtig op de plaaggeesten neerhagelden, hielpen al even weinig om
keering in de zaken te brengen.
Pas was d'eene klucht verloopen of onnoozelweg leende hij zich tot een andere,
liet de heele school weer eens schateren van 't plezier en, om de boert te bekronen,
ging hij het dan maar weer eens zeggen.
Waar dat met de Witte op deze manier naar toe moest, was moeilijk te bepeinzen.
Hij was bij lange niet dom, werkte met een ijver en vlijt lijk geenen, deed zelf progres
in het teekenen en zou met het examen wel een hoogen vogel afgeschoten hebben.
Als hij er nu maar wou mee uitscheiden met zijn eeuwig ‘'k zal 't alles gaan
zeggen!’ en in de plaats daarvan zijn vuisten en zijn voeten in actie had gesteld, 't
ware nog een model van een student geworden.
Maar daar kwam hij niet toe. Koppig hield hij aan zijn methode vast, meende ze
zelfs op een zeker oogenblik nog te verbeteren en zoo kwam het dan, dat hij daardoor,
heelemaal op 't onverwacht, een punt achter zijn schoolmeester-worden zette.
Dat was na de fabuleuste sotternij die ze met hem uithaalden, en die hij zich weer
eens, schaapachtig als altijd, welgevallen liet.
Op een middag na het eten in de maand van Meie, als de school zoo goed als
heelemaal in den grooten, overzonden tuin aan 't hovenieren was, hadden eenige
plaagzieke Sinjoren hem in de studiezaal weten te lokken om hem de proef van stof
en duisternis te doen ondergaan, ten einde hem Framasson te maken. Handen en
voeten hadden ze hem vastgebonden, hadden het verschuifbaar, zeventredig trapken,
dat leidde naar het
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hooge, geelhouten gestoelte van den studie-meester, opengetrokken, den Witte in
het donkere hol daaronder gestopt en het trapken er terug netjes vóór geplaatst.
‘Doet al opl’ had hij gezegd. ‘Maar 'k zal 't al gaan zeggen!’
Niemand in de heele school wist er iets van af, tenzij de drie, vier sinjoren die 't
hem lapten en de Witte-onder-de-trap zelf.
't Waren dan ook momenten van uiterste spanning, bij 't begin van het studie-uur,
als de heele school daar in de zaal aan het werk zat met den toezicht-houdenden
studie-meester op zijn kansel, plots, onder het gestoelte, een vreemd gestommel en
gebonk te hooren.
In een weerlicht was de lang-beenige studiemeester uit zijn zetel en 't gestoelte af.
Met de handen in de heupen en oogen groot als sauspannekens draaide hij speurend
rond het gele hout dat rommelde en klopte almaardoor feller en feller, keek streng
en kwaad naar ons die niet-begrijpend en verrast uit onze lessenaars rechtrezen en
aan 't gichelen gingen, keek dan weer gespannen naar den wit-en-rood geplaveiden
vloer, zoekend waarschijnlijk naar de koordekens die het lach-wekkend getrommel
in actie brachten, totdat daar almeteens de trap met kleine stootjes aan 't verschuiven
ging en uit de donkerte de Witte opdook.
Alleman schetterde in lachen uit, onbedaarlijk, en zelfs de studie-meester kon zich
niet meer houden en lachte met vollen mond mee.
Zwart en vuil tot in zijn kortgeknipte, stekelige haren, met een gezicht beklad en
beveegd als van een schouwvager en grijze pakken stof aan zijn kleeren, stond de
Witte daar en, onnoozel lijk altijd, bij dergelijke sotternijen, keek hij ons wachtend
aan tot het lachen was uitgevlaagd. Doch in plaats van ons weer eens te vergasten
op in 't breed en lang vertelde relaas van 't gebeurde met aanwijzing der daders, sprak
hij dezen keer slechts luttele woorden tot den verpaften studiemeester.
‘'k Heb ze laten doen, Mijnheer. Maar 'k zal 't gaan zeggen. Ni aan u of aan niemand
hier. Da'kort toch niets. Aan vader thuis zal ik het gaan doen....’
Waarop hij, zonder meer, de studie-zaal uit-liep, de koer over en de rond-gewelfde
hal in, waar de trap naar de slaapzaal stond....
De studie-meester liet hem gaan, in 't gedacht zeker dat hij zich wat wasschen ging
en afborstelen.
Doch hij keerde niet terug, kwam ook niet in de lessen en 's avonds, aan de tafel,
vernamen wij van de refter-knechten dat de Witte ontvlucht was....
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Hij was weg en bleef weg....
Nooit hoorde ik nog iets van hem in de jaren die daarop volgden....
Totdat ik, tijdens den oorlog, in een der droeve doodenlijsten der gesneuvelden
aan den Yzer, uitgegeven door ‘De Vlaamsche Stem’, de Witte zijn naam vermeld
vond.
Ik werd er stil en koud van en tranen sprongen mij onwillens in de oogen.
De Witte soldaat! De Witte in de loopgraven!... Meer dan een tragedie!...
Ach, Witte! hebt ge daar ook gezegd: ‘Doet al op. 'k Zal niets tegendoen. Maar 'k
zal 't al gaan zeggen!’?
Vertel het dan maar dààr bóven.... Gij, die niets hebt tegengedaan.... Vertel het
dan maar allemaal, Witte....
A. Thiry.

De Profundis.
WIJ zijn de overwonnenen
op de zuiderstrook der lage landen langs de zee
De zee was niet ons goed
al schuren hare zouten waatren zuiver ons strand
van bitterheid
Soms is een plant ons goed nog
en dieren
Ik meen daarmee buiten de paarden
schepershonden van Mechelen of Groenendaal
die na de schilders de roem van Vlaanderen
over de grenzen dragen
Herkennen zij in ons hun maats
der volle maat
van slagen
Zien paardenogen aan wier staren
het denken om het leed verglijdt
in de verte
de ster die ons niet begeleidt
Om de geraniën die aan de vensters onzer hoeven God roepen
met haar meekraplakken stemmen
schokt de stilte en het verstarren
Paul van Ostaijen.
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Het s|s ‘Santa Cruz’.
Vertelling.
ZOMERTIJ was over de goudkust losgebroken. Dagen te reke was er duinendans
en de zee vouwde tot rokjes het stuifzand op de plage netjes in platte plooien.
Badgasten stoeiden in zebrazwembroeken en zwervers uit heimweeland draaiden de
horizon in een zienbuis dichterbij. De rondgang der seizoenen, eenzelvig in zijn
bontheid waaierde de kust langs en bracht zijn wisselzicht op het aanschijn der dingen.
Enkel de zee hield haar dood aspekt. De haven in de baai werd door weinige schepen
aangedaan, hoewel de grootste diepgang zonder hinder de vaargeul door kon, maar
dit strand lag eenzaam buiten de oceaanweg. Daarom was het een zomeroord van
douwedeinen en wiegewagen. 's Avonds gaf een vuurtoren tovertekens aan de
zeilschepen die roerloos lagen in zicht van land windstil.
Toch ontving de havenkapitein onverwacht een radio dat het s/s ‘Santa Cruz’
eerlang aanleggen zou. Een karveel met lading van overzee. De ganse haven werd
te dier gelegenheid grondig bewerktuigd en de vaargeul werd tot de bodem uitgedregd.
Zo zou de invaart der ‘Santa Cruz’ een triomftocht zijn en wellicht werd daarmee
onze nietige haven opgenomen als haltplaats in het oceaanverkeer. Feestmasten
werden gericht en in top was wimpeltooi. De semaphoorwachter werd opgelegd
bestendig op uitkijk te staan, en eventueel het aankomstsignaal tijdig te geven.
Zo streek de gulden zomer heen. Het gure najaar dreef zijn mergel in de schrale
boompjes van de dijk, die weg van de zee voorover bogen, een land van hoger bloei
genegen. De wimpels hingen verkleurd en de groenfestoenen sloeg de dwarse
regenrafeling dor. De strandhotels ontvolkten zich en reeds de groom had een geeuw
bij de deurpost.
Daar ging een schelschal als een jubel: het aankomstsignaal. Op de steiger liep de
havenbevolking saam. Aan de kim stond het zeekasteel. De kapitein had geseind:
een stowaway aan boord.
De meertouwen lagen lintwormlang. De gangway stond klaar. Op de kapiteinsbrug
klonk een whiskystem, en de passagiers hadden hun gepak bij der hand. Bij de
havenmond echter geraakte de ‘Santa Cruz’ lek. De matrozen hadden niet de tijd
nog reddingssloepen uit te zetten. Heel de flank van de ‘Santa
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Cruz’ was gespleten, onder de waterlijn. Op het Loodswezen gaf men wanhopig
signalen hoe het schip in een minimum tijd de kade kon bereiken. Want dit was het
dilemna: ofwel het stuur lossen en tot de laatste man aan de pompen, maar waar liep
het schip dan te pletter? Van veilige landing was in dit geval geen spraak. Ofwel,
full speed aanleggen en de lading - de kostbare lading - nog aan wal slaan vóór het
schip zonk. De kapitein bezon zich een moment en koos de laatste uitkomst. Beval:
met volle stoom doorvaren! Vlak voor wal ging de ‘Santa Cruz’ met man en muis
in de diepte. Zij was gestuit op een koraalrif onderzee. Alleen de stow-away is
behouden aangespoeld, ofschoon hij gevangen zat in de diepste kooi. Hij is later
duiker geworden.
V.J. Brunclair.
♦♦♦

Jan Cockx
KLEINDUIMPJE ging vooraan
krekelzang
kirikiriki
nam zijn vingerhoed af en groette voornaam
en het zonnetje scheen op zijn bolletje
Verkeersagent der konijnenpijpen
wijs richting duid de binnenweg
wij knopen over haag en heg
Jan Cockx is koning-kabouter in de heuvelstreek
ziedaar zijn identiteit
zijn baard is het woud zijn lach is de beek
hij nestelt
in een mollengat bij Testelt
De reus oh wat neus leunt over een berg:
een vingerknip en je bent dood, jij nietige dwerg
maar stiekem heeft de pygmee hem zijn laars uitgetrokken
en rent door het ruim, de reus strompelt op sokken
's Avends keert Jan Cockx op een sprintfiets weerom
en lacht zich bij de dis als een appelaar krom
want de landouw was ontzet wijl hij stoof op zijn velo
Volheerlik in 't hart van de nacht straalt een glimworm a giorno.
Victor J. Brunclair.
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Kronieken
Vlaamse dichtkunst.
Aug. van Cauwelaert: Liederen voor Maria. Leuven, ‘de Vlaamsche
Boekenhalle’, z.j. (1925).
NEEM ik, nu ik ze reeds ten derde maal herbegin, niet het besluit er eindelik mee
gedaan te maken, dan wordt mijn recensie over het jongste boek van Aug. van
Cauwelaert nooit klaar. Inderdaad: over deze gedichten die mij weinig meedeelden
heb ik, bij terugwerking, ook niet veel te vertellen. Deze persoonlike bekentenis lijkt
me verkiesliker, omdat daarmee de mogelikheid nog steeds blijft bestaan dat deze
gedichten voortreffelik zouden zijn, maar dat ik alleen dan dezer hoedanigheden
overzie. Voor éen keer had ik wel gaarne de laatste waar: zoveel mensen houden
immers de gedichten van van Cauwelaert voor de hoogste finesse binnen de vlaamsche
lyriek, dat ik, met het verlies langs mijne zijde, mij gaarne voor deze schare
fijnproevers (‘zijn gedichten zijn iets voor fijnproevers’ leest men van fijnproevende
recensenten in vlaamse kranten) zou terugtrekken. Wat mij betreft is het geval niet
zo hopeloos daar ik toch steeds naar vermogen heb gedaan om niet een fijnproever
te zijn; het woord zelve kwam mij steeds als een barre smakeloosheid voor. Zover
zijn wij dus: de gedichten van v. Cauwelaert zijn lyriek voor fijnproevers; - hoe
jammer ook, al deze fijnheden moeten mij derhalve ontsnappen. Men beklage mij
echter niet des bozen willens. Nadat de onmiddelbare ontroering mij bij deze lektuur
vreemd bleef, heb ik het plichtsgetrouw ook anders beproefd: volgens een
geobjektiveerd kriterium trachten te oordeelen, zoals ik b.v. nog onlangs de gedichten
van Pater Mortier heb kunnen nabijkomen en onpersoonlik genieten (jawel). Doch
ook deze methode heeft mij bij Aug. van Cauwelaert niet geholpen. Ik ben steeds
tot hetzelfde resultaat gekomen: een woestijn van versregels; vlak, zonder hoog of
laag, zonder bewogenheid. Een lyriek zonder lyrisme. Het doet me spijt. Maar nog
eens: ik ben geen fijnproever.
Van waar deze diskrepans? - De heer van de Woestijne heeft er deze gemeenplaats
- puisque'il faut l'appeler par son nom - op gevonden: dat hij begrijpt dat jongere
mensen aan deze gedichten, die hij zelve hoogschat, in onbegrijpen zouden
voorbijgaan. Kritiek gemeenplaatsen zijn als de spuit grootste kalieber bij de
brandweer: met haar opereert men slechts in gevallen van hoge nood. Wat de heer
v.d. Woestijne over de invloed van de leefijd op het smaken van kunstwerken zegt
is natuurlik niet te weerleggen en het is ook allerminst mijn doel dit te doen. Alleen
is het op deze gedichten van
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v. Gaupwelaert niet van toepassing. Van toepassing is deze waarheid vooral dààr
waar de vormspraak tussen de scheppende en de genietende ontroering als een slechts
door indenken in de scheppende ontroering te overwinnen moeilikheid ligt. Het
gebied harer toepassing ligt hoofdzakelik in voorbije periodes. Zo heeft Derain in
dit verband op Raphaël gewezen, ‘een meester die men, eerst wanneer men de veertig
heeft bereikt, naar waarde leert schatten’. Persoonlik zou ik op een dergelike
verhouding tot de minnegedichten van Post kunnen wijzen. Maar dat deze waarheid
tot enig tijdgenoot zou zijn te betrekken, hetzij schilder of dichter, tijdgenoot wiens
vormspraak nooit, naar het verleden toe, derwijze bevreemdend kan zijn, deze
toepassing houd ik voor buitengesloten. Natuurlik evolueert ook met de leeftijd een
tegenover kunstenaars ingenomen standpunt. Doch met deze evolutie is het toch wel
zo gesteld dat de indruk - de optiese indruk zou ik haast zeggen om met een
kennisteoretiese tegenstelling te opereren - onveranderlik blijft, maar dat de
verstandelike konklusies op grond van dit materiaal der impressie verandert.
Bijvoorbeeld: een achttienjarige houd van het werk van Streuvels zuiver
impressionisties, ontroerd door de pikturale eigenschappen; op vijf-en-twintig voelt
hij deze eigenschappen als vreemdlichaam in de taalkunst aan, doch op dertig staat
hij er weer zó tegenover dat, naar zijn mening, deze pikturale eigenschappen in het
werk van Streuvels wezenlik niet van het zuiver taalkunstige afwijken en dat zij,
voor zover zij in de woordkunst geen vreemdlichaam vormen, als resulterende uit
een pikturale beschouwing eenvoudig zijn te aanvaarden. Men ziet: alleen het
standpunt tegenover het materiaal wijzigt zich; het mate riaal blijft hetzelfde. Hierbij
is het niet eenmaal nodig dat de man uit het voorbeeld Streuvels herleest. En inderdaad
herleest men dikwels dan wanneer eerst in de konklusies ons standpunt zich heeft
gewijzigd en wanneer wij daarna wensen de proef door negen te maken. In de drie
aangehaalde variaties op een standpunt is er in geen enkel wezenlik onbegrijpen
geweest: de proza van Streuvls heeft wel degelik steeds dezelfde indruk gemaakt.
Het telkens hernieuwde konflikt ontstaat door het samenstoten van steeds dezelfde
indruk met diverse esthetiese interpreteringen bij dezelfde persoon.
Waarom nu toch, vraag ik me af, meent de heer v.d. Woestijne dat jongere mensen
wellicht moeilik de gedichten van Aug. v. Cauwelaert kunnen nabijkomen? - Ik
vermoed dat de heer v.d. Woestijne in deze verzen een vredevolle afgewogenheid
heeft ontdekt en dat hij meent dat de schoonheid van zulke eigenschap jongeren moet
ontgaan. Nog zou deze kriticus gelijk hebben wanneer zijn stelling nu op alle gevallen
dezer eigenschap zou toepasselik zijn, en niet zo apodikties en ongemotiveerd eenzaam
op dit éne geval van Cauwelaert. Doch juist, meen ik, hapert het hier, want in dit
geval zouden de gedichten van deze dichter ons ontsnappen om dezelfde eigenschap
(dewelke wij trouwens bij hem niet aanwezig zien) die ons ten zeerste bij andere
dichters, bij Francis Jammes b.v., heeft ge-
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boeid; ja, zelfs de afwezigheid van juist deze eigenschap heeft ons, jongeren, van
Verhaeren vervreemd, meer een dichter voor duitse kommentatoren dan een dichter
tout court.
Neen, ten eerste omdat de gedichten van Aug. van Cauwelaert helemaal niet de
geringste indruk opdringen, zodat een veranderen van mijn standpunt tegenover deze
indruk bezwaarlik is te voorzien, ten tweede omdat ik deze eigenschap die jongeren
zou moeten bevreemden primo bij van Cauwelaert niet vinden kan en secundo omdat
ik anderzijds bij andere auteurs deze eigenschap niet als bevreemdend heb
ondervonden, om deze redenen samen, kan ik de mening van v.d. Woestijne in deze
niet aanvaarden.
Noch aan verbeelding, noch aan woordkunst bieden de gedachten van Aug. van
Cauwelaert iets dat mij overtuigen kon. De verbeelding van de verschillende episodes
uit het Maria-leven is op geen enkele plaats door geen enkele eigenschap, en zeker
geenzins deze ener vredevolle, ver-klaarde voorstelling, verrassend. En de woorden
bij van Cauwelaert hebben nooit enige frisheid. Het is allemaal: draaiorgel der fraaie
letteren naar de recepten 1890-1900, - net alsof een heuse draaiorgel op straat nu de
‘Paimpolaise’ zou spelen. - Delfien van Haute, Pater Mortier en nog wel een dozijn
west-vlaamse dichters van de ‘Koppen’ zijn honderdmaal meer dichter dan deze
Aug. van Cauwelaert, rond dewelke de fijnproevers bij vergissing de trom roeren.
Van Cauwelaert luistert niet naar de metafisiek van het woord, niet naar wat de
west-vlaamse realist P.R. Mortier ‘het gebaar van het woord’ noemt; hij luistert alleen
naar dit: hoe fraai de woorden doen naar de geest der nederlandse taalprecieuses van
rond 1890-1900. (Laat ons nu niet denken aan Albert Vogel. Deze 7e oktober is te
verrukkelik; het ware zeer jammer.) Toevallig open ik het boek op blz. 41 en ik vind
er:
‘En wijl ze 't korlend koren maalde
of rijst bereidde voor den disch
wist ze dat 't luisterde en verhaalde
van de' Engel en zijn groetenis,..’

Begrijpelik is het dat een dichter als van Cauwelaert veel voelt voor de edelere broer
van ‘tafel’, namelik ‘dis’ en daar deze broer dan, spijts zijn ietwat vervelende staatsie
en zijn versleten hoge hoed, toch een schoon nederlands woord is, ontmoet men hem
wel graag, zij het dan ook iets verlegen omdat men zelf een doodgewone vilt draagt.
Doch diezelfde mijnheer ‘dis’ wordt bepaald vervelend wanneer hij, vanwege de
symetrie der staatsie, een van die perkamenten dames, die op ‘is’ sissen, meebrengt,
b.v. groetenis. Je hebt ook bitternis. En zelfs ‘lijdenis’ heb je; doch deze laatste sisser
wordt enkel door zeer grote dichters gebruikt.
Parallel met dit te zwak verwoorden en met deze slechts aan de oppervlakte
verzorgde taalkunst staat een verbeelding die, overigens
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slecht door de woorden geholpen, nooit voert naar gene diepten die wij, daar wij ze
in ons dragen, reeds hadden moeten kennen, doch die in werkelikheid steeds daarop
wachten dat een dichter ons de weg naar haar tone. Hoe moeilijk toch kan v.
Cauwelaert zich uit het lood van het recitatieve losmaken tot lyriese vlucht of tot een
lyries dordringen van de dingen. Van zulke mislukking is ‘Maria Maagd’ het
duidelikste voorbeeld. Hoe handig de verzen van dit gedicht ook mochten zijn, (doch
handig zijn ze ook alleen binnen het gebied der vlaamse dichtkunst) hun alure is zo
dat zij, lyries, niet boven een berijmde chronicke uitgaan. Alleen aan het slot breekt
een besluit, dat meer zijn waarde uit het gevoel dan uit de tot kunstontroering geronnen
sensibiliteit haalt, de monotie, niet echter psalmodies-monotone gang van dit gedicht.
Aanhef en slot mogen als bewijs volgen:
‘Maar Anna bleef dien avond dralen
en drentelde in den schaapstal rond
Maria zou 't geheim verhalen
dat Haar in eeuwigheid verbond.
... ...Tot plots Maria die, gebogen
in 't duister lag, heel zacht begon
te snikken. Jozef sloot zijn oogen
en wist dat hij niet scheiden kon.’

Het geciteerde aanhefskwatrijn bewijze hier de zwakte van v. Cauwelaert's verhalende
lyriek; het slotkwatrijn anderzijds de zwakte der vizioenaire verbeelding van het
Marialeven. Daarmee in tegenstelling zet ik dit slotkwatrijn uit de ‘Geburt Mariae’
van Rainer Maria Rilke: hoe hier verwoorden voert naar de mystiese diepte der
dingen:
‘Denn die beiden waren schon so ausser sichi vor Getue.
Eine Nachbarin kam und klugte und wusste nicht wie,
und der Alte, vorsichtig, ging und verhielt das Gemuhe
einer dunklen Kuh. Denn so war es noch nie.’

Gaarne stel ik buiten deze negatieve kritiek het ‘Meilied’ dat zich lyries, wanneer
ook niet verbazend overtuigend, dan toch zonder hinder ontwikkeld. Alleen is ook
van dit gedicht niet te zeggen dat het ons de oogkleppen wegneemt, ons gans
onverwacht een onbekende samenhang te tonen.
‘Want geen die kwam tot Haar, belaân
is ongetroost weer heengegaan.’

Zulke rijmpjes zijn reeds heel wat lyrieser dan de hoger gesiteerde kwatrijnen, maar
zij brengen ons toch niets, noch in de gezindheid,
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noch in het verwoorden en zijn ritme, dat ons, tot vóór deze lokalisering bij v.
Cauwelaert, vreemd zou geweest zijn. Nadat Boutens de definitieve uitdrukking van
deze gezindheid heeft gebracht, die ook de stemmingsbron is van de Cauwelaert'se
lyriek, blijft er over dit einde geen mogelikheid ener nieuwe bijdrage tot onze
nederlandse lyriek. Begaafde dichters, als b.v. van Wely, gaan zeer gedrukt onder
deze al te vrijwillig aanvaarde erfenis.
Het boek van v. Cauwelaert brengt ons elf gedichten, waarvan twee gedichten tot
de opdracht horen, wat, meen ik, éentje te veel. Anderzijds werden twee gedichten
uit een vroegere bundel overgenomen. En verder dan weer: drie gedichten uit de
Mariaverbeelding van de dichter en vijf uit het Marialeven. Hoe moeilik toch dit
alles bij mekaar wordt gebracht.
Of dichten werkelik zo moeilik is?
P.v.O.

Vlaamsch leven.
Senator prof. dr. August Vermeylen, leider der Vlaamse beweging.
Naar aanleiding van ‘Die vlämische Frage’ in ‘die europäïsche Revue’.
ZIEDAAR het epitheet waarmee de gewezen Van Nu en Strakser in het zo gloedvol
door hem nagestreefd europëerschap zijn intrede doet. Een objectief betrachter van
het Vlaamse nationaliteitsverschijnsel zal er natuurlik ietwat perpleks door gestemd
worden en wis wordt hij helemaal tureluurs, als hij de feitenvoorstelling van
Vermeylen uit streng histories standpunt onderzoekt.
De sluitrede in het artikel van Vermeylen verontschuldigt de beknoptheid van zijn
betoog met de reden dat het Vlaamse vraagstuk menigvuldige aspekten biedt en dat
een uiteenzetting bijgevolg, indien samengeklemd, ook onvolkomen zijn moet.
Veel waarheid in die zinsnede. Maar wat men van een ineengeklonken
feitencompendium wel mag, zelfs moet verwachten, is dat het lopen zou over een
trits kernpunten met een beschouwingsbodem, die tot de essens van het verschijnsel
in zijn historiese samenhang heenreikt.
In dit opzicht bleef de taak van Vermeylen als geschiedschrijver jammerlik in
gebreke, en voor wie ingewijd is in de aangelegenheid die hier wordt behandeld,
wordt het dadelik helder dat het leiderschap van de Vl. beweging, dat Vermeylen
vanwege de ‘europäïsche Revue’ zo goedgunstig wordt toebedeeld, steunt op een
bijster oppervlakkig inzicht van de te analyseren stof.
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Een reaalpoliticus, - en Vermeylen getuigt dat zijn stelling alleen oog heeft voor de
konkrete werkelikheid - zal, als hij van de morele rechtsgrond van zijn streven naar
prakties idealism afstapt, zijn politieke orientering rugsteunen met
histories-demonstratieve waarnemingen, en als hij dan midden het kansspel der
mogelikheden een hervorming voorstaat en verwezenlikt, zo zal hij de inzet met het
afgeworpen resultaat vergelijken om al dan niet tot positief gewin te besluiten. V.
schrikt in zijn artikel terug voor extreme oplossingen, en blijft het Vlaamse
rechtsprobleem nauw beperken bij de strijd rond de Hogeschool. Waar is de anarchist
van voorheen? De hogeschool dient graadgewijs vernederlandst, zegt nu de
minimummer. Elders geeft hij echter toe, dat de trapsgewijze vernederlandsing op
de hele lijn wordt geboycot en dat zij een bedenkelik noodstadium in het
hogeschoolsleven heeft ingeluid. Zolang de Vlamingen met trapsgewijze
hervormingen genoegen nemen, worden zij door de logica der feiten getrapt. Als
reaalpolitiese politiek van vernederlandsing kan Vermeylen's hogeschooloplossing
er dus door!
Heel het opstel werd ingegeven door de vrees dat het extremism op
vlaams-nationalisties gebied, allicht weerklank over de grenzen zou krijgen. Ook zal
Vermeylen, met een curieuse afkeer van de elementairste objectiviteit, zijn betoogtrant
aanwenden om die vloedgolf van radikalism af te dammen en er de draagwijdte
genoegzaam van in te korten, opdat het buitenland er niet al te zeer belang aan zou
hechten. Ziehier dus onze senator in zijn gochemgochelarij die met de historie
omspringt, als gold het een serie tours de passe-passe:
Grondsteen van het betoog ‘....die internationale Bedeutung Belgiens ist zu
offenkundig, als dass sie noch betont werden müsste’. Is het niet oernaïef als parodie
op een geschiedkundig postulaat? En is het geen fraai pleidooi voor de handhaving
van Belgies unitaire status? Verder heet België dan, aan de kruisweg van de kulturen
(het oud adagio) door zijn geografiese ligging ‘ein Kustenpunkt des europäïschen
Problems’. Vermeylen gelooft dus aan een scheidsrechterlike betekenis van de
belgiese buitenlandse politiek midden de vastelandse constellatie van het uur.
Vermeylen is goed in God als hij België in die mate idealiseert. Immers, heeft hij
geen oog voor de paralleliteit tussen de Franse en de Belgiese bewindvoering? Weet
hij niets af van het Frans-Belgies militair akkoord, en heeft de orientering van Brussel
naar het Zuiden hem niet geleerd, dat het België van na 1918 door het onzelfstandig
beleid zijner machthebbers bij les ‘marges du Nord’ werd ingelijfd? Als natuurlik
door hem het vuistpandrecht van Frankrijk over zijn noordelik nabuurland als een
voldongen feit wordt beschouwd, dan kunnen wij een zinsnede begrijpen als ‘Der
internationale Aspekt der Frage stellt extremistische Lösungen zurück’. Eevenwel
zou een mogelik federalisties België het uitzicht openen op zijn rol als ‘Kustenpunkt
des europäïschen Problems’ doordien de gelijkberechtiging van de grondverscheiden
volksentiteiten
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binnen het Belgies staatskader, het roer van het schip van State zou omwerpen uit
de verderfelike wind.
Kan Vermeylen één tastbaar politiek feit aanvoeren, waardoor het tweede België
zijn bestaansrechtvaardiging als regulator in het Westeuropees gebeuren heeft doen
blijken? Toen het tweemanschap Mac Donald-Herriot de teugels in handen kreeg,
kwamen Theunis en Jaspar vaker op huisbezoek te Londen en dan te Parijs, maar
twee dagen na het koninklik besluit staat partijgenoot Vandervelde reeds op de Quai
d'Orsay en geeft Briand ‘carte blanche’ tot handelen ook in zijn naam. Uw dienaar,
Excellentie, wat U doet is goed gedaan.
De reaalpoliticus Vermeylen fantaseert dus in de blauwe lucht als hij België een
‘Kustenpunkt des europäïschen Problems’ noemt. Wil hij het die functie hergeven,
zo is een open weg hem geboden: enkel een evenwichtig België, op de grondslag
van zelfbestuur beslecht het scherp intern geschil, dat wortelt in zijn tegenstrijdige
ethniek en sterkt het naar buiten in zijn rol van middelaar tussen grootmachten er
omheen.
Een terugblik op de Vlaamse Beweging sloeg Vermeylen wis met aangedampte
brilglazen. Zo schrijft hij over de Scheiding tussen Noord en Zuid: ‘Die Union mit
Holland erwies sich als nicht gangbar’ Punt. Amen. Het staat er. Een monster van
deterministiese induktie lopend van gevolg tot oorzaak? Voilà: Nederland en België
werden gescheiden. Hun verbond bewees zich dus als ongangbaar. Wat nu als wij
zeggen: Vlaanderen is in het centralisties België ongangbaar. Wat duivel, is
Vermeylen dan voor scheuring? Vermeylen antwoordt: Ik zaai geen tweespalt.
Waarom spreekt Vermeylen dan nog over ‘Vlaanderen’?
Nu de hiestoriek van het aktivism. Een handomdraai. Vermeylen zegt ‘Unter ihnen
(den aktivisten) fanden sich keine Persönlichkeiten ersten Ranges’. De intellektueel
van de ‘upper ten’ is aan het woord. Laten wij toch de intellektueele kwotering
onbeacht. Het aktivism is geworden uit de bloedgenesis van het Yzerlijden. Maar de
Duitse inmenging, zegt Vermeylen? Zij was een aksident, een histories toeval. De
oorzaak van het aktivism is naar haar oorsprong te verwijzen: de Belgiese regering.
Reaalpolities was het bij enkele ontoerekenbare fanatici, meestal jong Vlamingen,
laakbaar te noemen dat zij de bezetting als een bevrijding hebben begroet, maar zulk
verwijt laat de ethiese grondlaag van het aktivism onberoerd.
En het pleit niet voor de helderziendheid van Vermeylen noch voor zijn
oordeelsvermogen, dat hij zonder vorm van verder verhaal de aktivisten voorstelt
als handlangers van de Teutoonse overweldigers.
Om de zedelike waarde van het aktivism van meet af aan te lochenen kiest
Vermeylen een averechtse feitenvoorstelling, nl. het bezettingsflamingantism was
een Duits maneuver, dan als iedereen weet dat de eerste nummers van de ‘Vlaamsche
Post’ bijv. (dit nochtans anti-
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Belgies blad bij uitnemendheid) het op de Duitse censuur te Gent duchtig te verduren
had, wegens de voorgestane strekking. De verwekkers van het aktivism zaten niet
bij Beyerle in de ‘Politische abteilung’ maar stonden op uit het volk. De samenwerking
met de bezetter, wiens handen nog rood waren van het gestorte broederbloed? Waarom
kerkert men dan de leiders niet van het Nationaal Voedingskomiteit, die toch zuiver
aksidenteel door de heirkracht der feiten met de tussentijdige overheid in kontakt
stonden? Of mocht de aktivisties-bent geen ‘Komiteit voor geestelik voedsel’
oprichten? A posteriori kan men natuurlik veroordelen dat de aktivisten voor hun
doorgevoerde hervorming geen genoegzame consolidatiewaarborgen hadden,
waardoor hun herinrichting van het Belgies staatsverband duurzaam zou blijken,
maar dit is een bedenking van zuiver fragmaties opportunism.
Het verheven rechtsbeginsel waardoor de meerderheid der aktivisten zich liet
leiden, ligt hoger dan dit plattegronds-verwijt. Het quietism, veilig buiten de
angstvraag van dit nooduur ‘Wat zal komen?’ keek de kat uit de boom en hoedde
zich voor welke politieke termijnbelegging dan ook.
De gebeurtenissen hebben het passivism van toenmaals gelijk gegeven, in zover
dat de aktivistiese hervormingen van tijdens de bezetting door de weergekeerde
regering brutaal werden omgeworpen. Vermeylen voegt er zelfs met nadruk aan toe:
‘Es braucht nicht erst gesagt zu werden dass man nach dem Wapfenstilstand einfach
zum status von 1914 zurückkehrte’. Of dit een inbreuk was op het immanente recht
van zelfbeschikking waarmee de Entente de volkeren had mobiel gemaakt, wordt
door onze kronijkschrijver niet eens onderzocht. Immers de aktivisten akteerden
onder de bescherming ‘deutscher Bajonette’. Ja ja, lezer, U heeft het goed verstaan.
De achtbare Prof. Dr. laat zich nog gelegen aan het argument van de bajonetten. En
er ligt waarachtig een toon van sentimentele verachting in zijn verwijt. Wat nu, als
een opponent tot Dr. Vermeylen zegt: ‘Had Dr. Anton Kippenberg, die de vertaling
van “de Wandelende Jood” heeft bezorgd op volle moerlemeie, geen bajonet op zijn
geweer?’ En wie waren de boezemvrienden van F.M. Hübner? Wij zullen niet
neerdalen naar dit peil van slijkreportage, maar een opwerping als die van Vermeylen
dient gekeerd met een argument dat eraan gewaagd is.
Over het machtsmisbruik tijdens de aktivistenjacht, over de vogelvrijverklaring
van alle vlaamszijn geen woord. Men moet rekening houden met de konkrete
werkelikheid, zegt wijselik de publicist Vermeylen. Als een werkelikheid zich op
haar hervormers vreekt, sta ik, de leider der Vlaamse Beweging, niet aansprakelik
en de juiste geesteshouding ten overstaan van een verschijnsel als het aktivism is
wel deze: ‘dicht genoeg erbij om de lauweren in te oogsten als het resultaat meevalt,
maar ook ver genoeg op afstand, om niet in de brandnetels te grijpen als de kans
keert’.
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Als politieke moraal verdient zulke beginselloosheid een ereprijs.
Andere klakkeloze bewering van Vermeylen, die haar geen motivéring in de rug
geeft: ‘....die nationalistische Idee hat keinen Anhang in den unteren Schichten,
entspricht nicht ihren Wirtschaftlichen Bedürfnisse....’. In het richtsnoer van een
massamenner of een geestdrijver zou 'n dergelijke formule geen kwaad figuur slaan,
maar op ideologies terrein, waar in laatste instans princiepsgeschillen dienen beslecht,
is zij in haar volstrektheid waardeloos. Hier diende de tegenstelling aldus gesitueerd:
‘de Vlaamse kultuurstreving, die een staatswezen wil ontwerpen, organiese uitgroei
van de ethniek, waaruit zij stamt, is met het histories materialism van Marx, dat als
enige factor de deterministiese economie van het bedrijfsleven erkent, tenemaal
onverenigbaar. Eenmaal de praemissen van dit probleem aangelegd, kan de
bewijsvoering worden ingeroepen om te besluiten met een onafwendbaar conclusie
dat de aanvankelike stelling als bewezen zou bezegelen.
Betoogt zo Vermeylen? Welnee, hij geeft de uitkomst vóóraleer zelfs het probleem
te stellen. Is het dialekties knap ofte niet?
De indruk, die uit zijn artikel naarvoordringt is, dat hij met klakkelooze beweringen
en een vlijtige beoefening van de redeneermethode, die aanvangt met ‘het hoeft geen
betoog’, de netelige twistpunten die hij in zicht stelt, doodgewoon omzeilt, en overal
‘tangentes’ tekent om tijdig te kunnen ontsnappen.
Volgt een zinsnede, driekleurig in te lijsten, en met het sleepgezang der
‘Brabançonne’ te begeleiden, zonder dat Vermeylen fluiten zal, zoals in zijn Kritiek
der Vlaamse Beweging’ toen het Vlaams geschuifel op Belgiese plechtigheden nog
heugelik heette:
‘....dass man den Weg des Separismus vermeiden müsse. Mann fühlt zu deutlich
das Gefahrvolle und Abenteuerliche einer derartigen Politik, wenn mann die
internationale Lage Belgiens betrachtet, die Rolle die es, wenn es einig und stark
bleibt, in Westeuropa spielen kann....’
Ik spaar U het overige, waarde lezer. Zie, zo schrijft men geschiedenis.
- Zelfbestuur is separatism. Het ene impliceert het andere.
- Ha! Wat U zegt!
- Separatism is gevaarvol en avontuurlik. Bewijs: men voelt het te duidelik....
- Zozo, maar mij is het helemaal niet duidelik.
- ....Als men de rol van België (une et indivisible) in Westeuropa op het oog heeft.
- Maar die rol wordt nooit zuiver gehouden indien de huidige status van België
blijft gehandhaafd.
Hier kijkt Vermeylen zeker onthutst op wegens deze vermetele stelling. Welja,
professor, hoe beeldt U zich een sterk en onverbreekbaar België in, waar de
kunstmatige staatsmachine een pletmolen blijft voor het volkskarakter? Waar door
hogerhand de druk zo wordt
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uitgeoefend, dat het volkswezen dadelik in verzet komt? België kon zijn, door het
toekennen van vrije beschikking over hun lotsbestel, de organiese natie tweeër volken.
Nu, door zijn unitair, volksvreemd regiem schept het zich zelf tot een haard van
bestendige konflikten. Hoe zal een bewind als middelaar tussen grootmachten kunnen
optreden, als het niet eens harmoniese ordening weet aan te leggen in zijn eigen
volkshuishouding?
De kiesstrijd jongstleden, zegt Vermeylen, voerde niet tot een doelmatige oplossing
‘weil das vlämische Problem, wenn man die konkreten Wirklichtkeiten in Rechnung
zicht, verwickelter ist, als es der oberflächlichen Betrachtung erscheint’.
Ik zeg maar: brani heeft Vermeylen wel, als hij de staf breekt over ‘oberflächlichen
Betrachtung’, vooral als men de diepgang peilt van zijn eigen betoog.
Ook gaat de weg van ‘De wandelende Jood’ tans over banen van geleidelikheid.
De verburgerlikte sociaaldemocraat, die het initiaal marxism dwaze princieprijderij
noemt, en het reformism als enig-gangbare verwezenlikingspolitiek aanprijst, juist
doordien hij het nieuw aanschijn der dingen in het licht van het marxism vreest,
verklaart zich ook opportunist op Vlaams terrein. Zo zegt hij ter waarschuwing: ‘Es
gibt wohl ein vlämisches und wallonisches Block, aber (let op, nu komt eerst het
aksent) es gibt auch das brüsseler Agglomerat, dass gemischt is’. Ziedaar, zegt
Vermeylen, hoedt U voor de dissolvens in het Belgies staatswezen, want er bestaat
nog het brussels hommelnest. De alternatieve is nochtans nipt toe te spitsen: Ofwel
aanvaardt Vermeylen dit Brussels hommelnest als een politieke werkelikheid en
verzaakt hij meteen aan alle Vlaamse hervorming. Ofwel ziet hij hier een wantoestand,
en grijpt hij naar het scalpel om deze aan te tasten. Een geit-en-kool-middenweg is
er niet. Maar Vermeylen is niet dergenen, die geloven aan een radikale ommekeer
in de loop der dingen, onder de kracht van een vormgeworden ethies gebod. Zijn
politiek richtsnoer is een vreemde mixtuur van uitgedund idealisme en realiteitsbesef
bij gebrek aan zedelike moed.
Het gaat in dezelfde toonaard verder: ‘Und der Einfluss der Hauptstadt, die immer
der Sitz einer zentralen französisierenden Verwaltung war, hat niemals aufgehört,
sich im Vlämischen Gebiet fühlbar zu machen’.
Hier staat Vermeylen al mak ten overstaan van de bestaansredenen, waaruit het
Vlaams verzet kausaal resulteert: het middengezag. Ik zeg maar: is het zover dat
Prof. Vermeylen de macht van het Brussels regiem als een politieke werkelikheid
beschouwt, dat hij om Godswil zich niet meer bekreune om gepleegd onrecht,
machtsmisbruik en verdrukking tegenover Vlaanderen. Wie het orgaan erkent, heeft
vrede met de functie. Eindelijk komt de aap uit de mouw: ‘Ein radikaler, sehr aktiver
Flügel proklamirt seine “autonomistische Tendenzen” und beginnt die Führer zu
drangsalieren’. Ziedaar waarom Vermeylen het aktivism stomweg onaangeroerd liet
en inplaats het objectief naar
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richtsnoer en taktiek, zij het dan ook schetsmatig, toch essentieel te verklaren zonder
het daarom goed te keuren, eerder verkiest de Vlaamse Leeuw met een pinhelm te
tooien.
Volstaat immers zo'n allegorietje niet, om in het buitenland, waar ‘la Belgique
martyre’ nog opgeld doet, dadelik afkeer voor een politiek te wekken, omdat haar
invloed nu de leiders reeds ‘beginnt zu drangsalieren’. Het is leuk Vermeylen te
horen gewagen over leiders (de leiders) buiten de autonomistiese tendensen, vooral
als de feiten van na 1918 er op duiden dat de vooroorlogse mondhelden hebben
afgedaan. Wonder toch, dat Vermeylen zich met zijn scherp onfeilbaar politiek
instinkt niet over de evidentie van deze politieke werkelikheid weet heen te zetten.
Saamgevat is Vermeylen als vulgarisator van de Vlaamse beweging in het
buitenland het volgende voor te werpen:
1o een algeheel gebrek aan oordeelkundige betoogtrant in het aanleggen van een
oorzakelike geschiedenis der Vl. Beweging, waarbij de interpretatie der dingen
niet subjectief zou worden gekleurd;
o een totale ontstentenis van iedere gedegen bewijsgrond, waarmee het België
2
van na 1918 zich als regulator in de kontinentale politiek zou hebben doen
gelden;
o een onvolledig tijdsbeeld rond het Vlaams beginsel in de oorlogsjaren, dit onder
3
motto: doodzwijgen, want bespreken is propageren;
o een bedenkelik ostracism op flaminganties gebied waar als enig doelpunt de
4
vernederlandsing van Gent wordt aangegeven, dan als de zelfbestuur-idee het
nagestreefd beginsel werd;
o polemiese zwakheid voor zijn ideologie, waar hij het aktivisties verschijnsel
5
niet naar essens, als idee, maar als Duits importprodukt in het bezette België
heeft getekend, om het aldus verdacht te maken, en een grondig onderzoek te
verhoeden;
o zich te hebben doen kennen als een verdager van elke oplossing, meer uit
6
politieke ruggegraatloosheid dan uit reaalpolities inzicht;
o geen de geringste melding te hebben gemaakt van de Franse expansiegeest
7
waarvan de sfeer zich allereerst over België heeft uitgezet, en de vroondienst
van onze bewindvoerders daar tegenover;
o zijn aanspraak op het leiderschap, (dit van een minieme fractie), te hebben
8
veralgemeend op heel de stroming, zonder daarbij zijn ideologiese tegenvoeters
Jacob, Borms en Vos te vernoemen;
o de internationale betekenis van de Vlaamse Beweging, als mogelik tegenwicht
9
voor de imperialistiese drang van Frankrijk naar het Noorden, onbeacht te hebben
gelaten;
o summa summarum: het onderscheid niet te hebben getrokken tussen objectieve
10
geschiedschrijving en het historicism of geschiedkundige muntschroderij, die
niet de konkrete feiten met hun sociaalekonomiese en staatskundige achtergrond
aan elkaar snoert, maar zich houdt bij het wachtwoord: ‘les phénomènes vus à
travers un temperament’.
V.J.B.
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Wijbegeerte.
De voorgeschiedenis van het Bergsonisme.
I. Inleiding.
WIE zich de moeite getroost heeft het vrij uitvoerige werk van Bergson ‘L'Evolution
Créatrice’ te studeeren, staat meer dan eens verbaasd over het paradoxale der besluiten
waartoe de flink geschreven, dicht aaneengedrongen en vast samenhangende
bladzijden aanleiding geven. Dezelfde ervaring trouwens kunnen we in het gezelschap
van de voornaamste onder de hedendaagsche min of meer volontaristische
kennistheoriën opdoen. En scherper springt dit nog in het oog wanneer de min
geduldige lezer zich bepaalt tot een goed overzicht in het een of ander handboek der
wijsgeerige geschiedenis. De eeuwenoude grondvraag der philosofie: of de algemeene
en abstracte begrippen onzer verstandelijke kennis met de werkelijkheid der dingen
overeenstemmen, m.a.w. of ons abstract verstand tot de waarheid reiken en daarvoor
de vereischte gronden aangeven kan, hetwelk de mogelijkheid der metaphysiek
medebrengt, is nog altijd de ondergrond van gelijk welk criteriologisch stelsel, en
hoewel de hedendaagsche uitdrukkingen soms heel ver verwijderd staan van deze
formuleering der universalen, beantwoorden ze onbewust de aristotelische vraag
naar de wetenschappelijke waarde der niet-empirische wijsbegeerte.
En wanneer de geschoolde philosoof het bergsoniaansche antwoord verneemt, dat
met een ‘non possumus’ gelijk staat, waaruit dan de zinsverschuiving van het woord
metaphysiek vloeit van ontologie naar de studie der organische wezens, waarop de
omkeer berust, die de waarheid der verstandelijke kennis onafhankelijk maakt van
de waarde der logica of van de analyse der kenvermogens, voelt hij het parodoxale,
dat in de hedendaagsche gedachte ligt besloten en niet meer als parodoxaal gevoeld
wordt, want voor zoo iemand beteekent deze nieuwe ‘attitude’ noch min noch meer
dan de ruïne van de traditioneele opvatting der wijsbegeerte. Hij voelt de logica
wankelen, de criteriologie verduisteren, de ontologie verbleeken; rond hem wordt
het minder klaar, omdat hij niet meer begrijpt, omdat hem de weg tot begrijpen
verboden wordt, omdat men van hem een onvoorwaardelijk credo vergt op grond
van niet-rationeele opvattingen, mogen ze voor het oogenblik werkelijkheid of illusie
zijn. En wat hij nog minder begrijpen kan, is de ongehoorde verbreiding waarvan hij
de verbaasde getuige is, de plotselinge, volledige geestesverovering, welke hij onrustig
aanschouwen moet.
Want onvoldoende is het om de wording en de verovering van het bergsonisme
te verklaren eventjes te wijzen op de onmiddellijke vóóren naastloopende stroomingen,
want - en we leggen er de volle na-
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druk op - voor het geheele dier nieuwe gedachtenlijn moeten we de vraag stellen,
die we voor het bergsonisme opwerpen. Bergson is een schakel uit een geheel, en
de vraag naar de begrijpelijkheid van die schakel is tevens de vraag naar die van het
geheel, waarvan hij deel maakt; en het blijkt ons niet voldoende eenvoudig op het
geheel te wijzen wanneer het zelf tot probleem gesteld wordt. Ons dunkens is zulk
antwoord de kleine logische zonde die de naam van ‘petitio principii’ draagt.
We behoeven dus meteen een mogelijke verklaring te geven omtrent de wording
van de algemeene wijsgeerige streving, die op dit oogenblik nog geen collectieve
naam bezit en die hoofdzakelijk door Bergson, W. James, Eucken enz.
vertegenwoordigd is. Tot dergelijke verklaring kan het verstand zich a priori twee
wegen uitdenken: de philosophische en de historische verklaring.
De eerste methode bestaat in het onderzoek of in de analyse der neergeschreven
gedachte, en ze is de eigenlijke methode der philosofische kritiek; de formeele en
materieele logische gehalte der denkbeelden beslist over hun ontvankelijkheid in het
verstand. Op ons onderwerp toegepast, voert ons deze methode, lijk we boven
vermeldden, tot conclusie's die niet van aard zijn de fundeering van die streving te
begrijpen noch haar verbreiding te wettigen, en is dus niet aan het ons beschikte doel
geapproprieerd. De tweede methode is de genetische, die alle geschiedkundige
navorsching hedendaagsch beheerscht. Ze bestaat in het ontdekken en vervolgen der
grondoorzaak van zeker gegeven verschijnselen, uit wiens verwording in de loop
van de tijd we een bepaald moment uit die ontwikkeling kunnen begrijpen. Met deze
doenwijze verbinden we het tijdelijk en het logisch vóór- en samenloopende en door
de uitbeelding der algemeene ontwikkelingslijn geven we ons rekening van de plaats,
die elk oogenblik - zij het een temporaal oogenblik of een auteur - in de evolutie
inneemt.
Deze methode moeten we beproeven, want zoo geen van beide ons tot een resultaat
brengt, moeten we de hedendaagsche streving als een unicum beschouwen, dat geen
betrekking heeft met de overige wereld, als een geheim cinakel waar een
geheimzinnige leer wordt uitgedacht, hetwelk ons even wijs laat als voorheen omtrent
de uitbreidingskracht, die het vertoont. Trouwens in de philosofie is zoo een unicum
eigenlijk een absurde veronderstelling, daar haar vraagstukken natuurlijke
vraagstukken zijn, die van oudsher spijts alle omvormingen de geesten beroeren lijk
Kant er zoo menigmaal de nadruk op legt en in dit voorafgaandelijk paragraaf, dat
de ‘prologomena’ bevatten moet van het verder ontwikkelde, moeten we op nog een
punt der methode wijzen. De studie van dergelijk vraagstuk in de genetische methode
vereischt een regressieve behandeling, m.a.w. we moeten uitgaan van het bergsonisme
en stapwaarts teruggaan tot de fondamenteele oorsprong waaruit het is geboren, en
we zullen bemerken dat het hierom niet noodzakelijk is tot in het oneindige op
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te klimmen. Maar voor wat de expositie betreft, moeten we de weg anders om doen,
aangezien de regressieve methode een te zeer uitvoerig en te wijd uiteenloopend
exposé zou vergen. Gegroeid bijgevolg uit de langzame regressie van gevolg tot
oorzaak, zullen we onze bemerkingen progressief, d.i. van oorzaak tot gevolg
weergeven, uitgaande van wat we meenen de ondergrond der bergsoniaansche
stellingen te wezen.
Uit het voorgaande kan de aandachtige lezer een belangrijke bemerking opmaken
voor gelijk welke historische studie der wijsbegeerte. De determineerende oorzaak
van een philosophische opinie ligt niet altijd besloten in haar onmiddeljke voorloopers.
We moeten ons een ander denkbeeld vormen van de zaak. Elke groote
geestesstrooming moet men beschouwen als een lange, daarom niet rechtlijnige
evolutie, aan wier uiteinde a parte ante een der groote, eeuwige problemen van het
menschelijk verstand ligt, welk probleem in de loop der ontwikkeling verduistert en
plaats ruimt voor nevenbemerkingen, die in hun uitdrukking bepaald niet meer aan
het grondvraagstuk doen denken en dus door de oppervlakkige geesten er niet meer
mee in verband wordt gebracht. Vandaar is de evolutieve lijn menigmaal diep
verborgen onder de verwilderde bijbedoelingen, en moeten we haar ten prijze niet
van veel arbeid, maar van vrij lang nadenken weer naar boven halen, om wat meer
begrijpeljkheid te brengen in het intellectueel verleden, wat toch altijd een der
hoofdbekommernissen der beschaafde wereld zal blijven.
Onloochenbaar dat zulks grondiger en ernstiger nadenken vereischt dan dat welk
het louter aaneenrijgen van philosofen verlangt. Elke supplementaire
krachtaanwending moet gewettigd zijn door een bedoeling en daarom moeten we
ons een gedacht vormen van het nut, dat onze methode kan aanbrengen aan de studie
der wijsbegeerte.
Uit zuiver historisch oogpunt ligt het belang dezer methode voor de hand; de
eigenlijke geschiedenis wordt maar alleen opgehelderd en begrijpelijk door haar.
Maar de philosofie in het algemeen moet ook een belangrijkheid vinden in het
resultaat en zoo haar applicatie wettigen. Welk nut heeft dergelijke studie nu voor
de wijsbegeerte in het algemeen? Een tweevoudig.
Ten eerste: het verstand erkent - en wanneer men dit niet erkennen wil, is men
bewust van het onopenhartige van zijn bewering - dat de retrospectieve studie der
gedachtenontwikkeling heel wat gemakkelijker is dan het klaar inzicht in de strooming
waarin het verkeert, en dat om velerlei en gemakkelijk op te sporen redenen. Welnu
daar we rondom ons nog immer, hoewel reeds verbleekend, de invloed ondervinden
die het bergsonisme op de 20ste eeuw uitoefent, zoodanig dat het nog niet tot het
verleden behoort, bevorderen we de kennis van de actueele gedachtenkring door het
vastleggen der gronden waarop hij berust, en van de wijze hoe de gronden met al
hun
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omvorming en teruggaan aanleiding gegeven hebben tot de huidige uitdrukkingswijze
en tot de huidige opvatting derzelfde problemen.
Maar de voornaamste verdienste, die deze methode in het oog van een philosoof
kan hebben, is van louter analytischen aard. Hij heeft tot roeping bij middel der
verstandelijke wetgeving, die de logica en de andere disciplienen hem leenen, elke
wijsgeerige opinie te onderzoeken in haar oorzaken, haar materieele waarheid en
haar logische wettigheid. Ons genetisch onderzoek door het terugvoeren der
verscheidenheid op enkele grondstellingen die aan haar oorsprong liggen,
vereenvoudigt grootelijks de fondamenteele, principicele inhoud der verklaarde
stelsels, beperken hen tot het essentieele, vermijden de verwarrende afwijking in
bijzonderheden en leveren aldus veel gemakkelijker, veel doelmatiger en veel
krachtiger de interne criteria tot het beoordeelen hunner waar- of valschheid. In het
aanbrengen dezer criteria ligt de groote waarde der methode: wel opgevat,
vereenvoudigt ze, concentreert ze alles tot enkele grondstellingen, wier verschijnen
alleen dikwijls reeds de criteria der beoordeeling opdringt.
We meenen de voorgeschiedenis van het bergsonisme op te sporen tot in de leering,
die hoofdzakelijk de 19de eeuw beheerscht, tot in het positivisme van A. Comte; we
zullen ze vervolgen door het materialisme heen; we zullen getuige zijn van de eerste
pogingen in den zin der nieuwere metaphysiek (gelijk men ze heel onvolmaakt
genoemd heeft) om eindelijk zijn onmiddelijke voorloopers te bereiken (Ravaisson
en Boutroux).
We zijn van meening, dat, hoewel Bergson de opvatting der philosophie niet deelt,
die we samen met de groote schare neothomisten als de eigenlijke opvatting der
‘philosophia quasi perennis’ beschouwen, dit onderzoek gewettigd is. Heeft J. Maritain
hetzelfde niet beproefd maar volgens de philosophische en niet volgens de genetische
methode. Het zal trouwens geen lezer in het gedacht komen geschiedenis en apologie
te verwarren, noch een historische studie voor de weergave te aanzien van persoonlijke
denkbeelden.
H.J. De Vleeschauwer.

Beeldhouwkunst.
De antycksnyder Erasmus Quellien I.
DE naam ‘Quellien’ of Quellinus, geniet in de Neéderlanden een even groot aanzien
als de beroemdste namen onzer weergalooze 17e eeuw. Hij schittert aan den
kunsthemel met den zelfden levendigen glans als een Duquesnoy, een Van Dyck,
een Jordaens, een Brouwer, een Frans Hals, en wordt niet verduisterd door
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de nabijheid van eerste rangs sterren, zooals Rubens en Rembrandt. En niettemin
heeft hij in den loop der eeuwen nadat hij van mond tot mond, van geslacht tot
geslacht overleverd werd, zijn bekendheid zooniet zijn roem, verloren. Alhoewel er
te Amsterdam nog een ‘Quellienschool’, en te Antwerpen nog een ‘Quellienstraat’
bestaan, slaan deze namen terug op twee verschillende personen. Aan de Hollanders
brengen zij direct het beeld van den geachten Artus den Ouden voor den geest, van
den ‘constrijcke belthouwer’, wiens beitel het stadhuis van Amsterdam tot een ‘achtste
wereldwonder’ omtooverde. Den Vlamingen herinnert hij meer aan den schilder
Erasmus II, den begaafden leerling en navolger van Rubens. Doch elkeen schijnt te
vergeten dat minstens zeven andere kunstenaars dezen naam beroemd hebben
gemaakt!
Vergeten is, dat de beeldhouwer Erasmus Quellinus I nog veel andere verdiensten
had dan enkel de vader te zijn van Artus den Ouden, en den zoo pas vernoemden
Erasmus II, alsook van Hubertus, den etser, die door zijn broers in hun roemrijke
loopbaan betrokken werd. Zoo is van groot belang op kunsthistorisch gebied, de rol
welk deze kunstenaar speelde als verbindingslid tusschen de Renaissance en de
vroeg-Barok!
Zeer weinig is over dezen meester bekend.
Afkomstig van het Prinsbisdom Luik (misschien wel uit St. Truiden, het vlaamsch
gedeelte van dezen Staat, waar ook Artus Quellinus de Jongere geboren werd),
verwierf Erasmus Quellinus, in 1606, de waardigheid van meester-antycksnyder der
St. Lucasgilde, te Antwerpen. Geacht burger, vader van elf kinderen, waarvan drie
vermaard zouden worden, verscheiden keeren tijdens zijn loopbaan geroepen om
eervolle, vleiende functies uit te voeren, schijnt Erasmus toch een veeleer bescheiden
rol, in de artistieke beweging van zijn aangenomen stad gespeeld te hebben!
Inderdaad, is het niet merkwaardig, dat Cornelis de Bie verzuimt den naam van
Erasmus I te vermelden in zijn ‘Gulden Kabinet’, waar de verdiensten van de geringste
zijner tijdgenooten die de kunst uitoefenden op dithyrambische wijze werden
bezongen? En dit blijkt des te geheimzinniger wanneer men bedenkt dat dit boek
verschenen was om zoo te zeggen onder bescherming van Erasmus zoon, den schilder
Erasmus II, die tevens den titel van doctor in de letteren verworven had. Deze
bezorgde voor de uitgave van de Bie niet alleen vele platen, maar schreef ook de
inleiding, en dichtte verzen ‘tot lof van mr Cornelis de Bie, autheur van dezen Boeck’.
Hoe te verklaren dat Erasmus I er zelfs niet aan denkt eenige regels aan de
nagedachtenis van zijn vader te wijden? En niettemin genoot deze zulk een roem dat
vele leerlingen zich bij hem lieten inschrijven! Van 1607 tot 1613 halen de Liggeren
niet min dan 7 namen aan van leerlingen, in zijn ateliers gevormd. De dokumenten
lichten ons ook op overvloedige wijze in, omtrent de talrijke titels, die hij tusschen
1610 en 1627 verkreeg in de Sodaliteit van de Onbevlekte Ontvangenis, en in
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de Sodaliteit der Walen. In het begin van zijn loopbaan schijnt hij ook welvaart
gekend te hebben, want op 7 Januari 1612 koopt hij een huis, genaamd ‘De gulden
Leeuw’, gelegen Lombaardvest. Het feit dat hij zijne weduwe in 1640 in armoede
achter liet, bewijst niet tegen zijn roem, want wij vernemen, dat op het oogenblik
van zijn dood, hij niet minder dan acht groote ondernemingen uit te voeren had! Hoe
dit raadsel dan verklaard? In werkelijkheid behooren de weing gekende werken van
den meester niet tot de zuivere beeldhouwkunst, het zijn veel meer
houstsnijwerk-ornamenten, zuilen, kapiteelen, balustraden, postamenten, friezen,
enz. Trouwens, de liggeren kennen hem meestal den titel van ‘antycksnyder’ toe,
waarvan de beteekenis duidelijk wordt wanneer men de heel bizondere rol beschouwd
die Erasmus speelde in de uitvoering van de versiering der stad Antwerpen, bij
gelegenheid van de Blijde Intrede Van Infant Ferdinand, gekend onder den naam
van ‘Pompa Introitus Ferdinandi Austriae Hispaniarum Infantis....’, waarvan niemand
minder dan Rubens de minste details geoordoneerd heeft. Terwijl de andere
beeldhouwers, Forcy Cardon, H. van den Eynde enz., onder de leiding van Hans van
Mildert, belangrijke werken uitvoerden, zooals de beelden van de twaalf Keizers van
Oostenrijk; terwijl de jonge Erasmus II in samenwerking met Jordaens, van Thulden,
de Vos en Rubens zelf, groote doeken voor deze gelegenheid vervaardigde, ontving
de ‘Antycksnyder’ Erasmus Quellien, aan het toppunt van zijn loopbaan gekomen,
(hij stierf in 1640, en zooals elkeen weet, greep deze plechtige Blyde Intrede in 1636
plaats) de bescheiden bestelling van twaalf Corintische kapiteelen voor den ‘Arcus
Philippei’. Het beeld van ‘Hyrenaeus’ in steen, dat dezen triomfboog versiert, is niet
eens van Erasmus. Alles wordt echter duidelijk, indien Erasmus slechts de
ornamentmaker was, invloedrijk zonder twijfel, maar eigenlijk niet behoorend tot
de groep der scheppende beeldhouwers!
Een zakelijk onderzoek naar de weinige werken van dezen meester, waarvan de
echtheid niet kan betwist worden, wijzigt ons oordeel niet merkelijk! Zijn
samenwerking in 1635 met van Mildert aan den ‘Thuyn van den Zoeten Naam Jesus’,
in de St Pauluskerk, waarvan de vriend van Rubens tevens de architect en de
beeldhouwer was, heeft zich, te oordeelen naar de kleine bedragen welke aan zijn
weduwe in 1640 betaald werden, beperkt tot werken van ondergeschikt belang. Daar
deze ‘thuyn’ van van Mildert verdwenen is, om plaats te maken voor het monumentaal
altaar van den Zoeten Naam Jezus, van Peter Verbruggen den Oude, kunnen wij niet
uitmaken wat het werkelijk aandeel van Erasmus in de uitvoering van dit werk kan
geweest zijn!
Een zeer belangrijk dokument levert ons het gestoelte van dezelfde Sodaliteit, in
dezelfde kerk, waarvan Erasmus de bestelling kreeg in 1635, en die hij ontworpen,
zooniet eigenhandig uitgevoerd heeft. De toevoeging van andere kunstenaars was
noodzakelijk geworden door het vroegtijdig afsterven van den meester, die de bestel-
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ling onvoltooid moest laten. Een bewonderenswaardige eenheid van stijl heerscht in
dit gestoelte, dat men nog terugvindt onder vorm van paneelen aan de Noord- en
Zuid-wanden van den kruisbeuk van de St Pauluskerk. Hieruit mogen wij besluiten
dat de oorspronkelijke plannen van den afgestorvene in eere werden gehouden, en
dat wij ons hier voor een typisch voorbeeld van den ornamentstijl van Erasmus I,
rond den jaren 1635, bevinden.
Daar kan men zijn honderden kleine ‘ciraten’ bestudeeren, zijn zoo leuke
cartouchen, met de rechthoekige lyst, zijn acanthusloofwerk, waartuschen dartele
‘putti’ stoeien, en die in plaats van bloemen, dier- en menschenkoppen dragen, zijn
gewrongen zuilen met de gesegmenteerde versiering, zijn composiete capiteelen aan
wier voluten gefestoeneerde draperiën hangen, zijn mascarons, heel deze precieuse
en kostelijke klein-ornamentiek. Deze in haar geheel beschouwd, is nog steeds
stileerend-abstrakt, met slechts zeer zelden realistische elementen. Zij is nog
betrekkelijk vlak behandeld, symetrisch, kortom blijft zij in menig opzicht verwant
aan de Renaissance.
In Antwerpen heerschen nochtans reeds zoowel in de ornamentiek als in de
beeldhouwkunst, de ronde vormen, de gulle sappen, het le venslustig naturalisme
van het Rubeniaansch barok, waarvoor de oude Quellinus geen oogen schijnt gehad
te hebben. Zou dan misschien zijn kunst van Waalschen oorsprong zijn? Dit zou niet
uitgesloten zijn, aangezien men niet weet waar Erasmus zijne opleiding genoot, want
de liggeren der St Lukasgilde vermelden hem niet als leerling. Maar men vindt noch
te Luik, noch te Antwerpen, de elementen van zijn stijl terug. Veel meer, een specialist
op het gebied van Waalsche kunst, prof. Laurent, beweert, dat tijdens de periode
waarin Erasmus vermoedelijk in de leer was, (einde 16, begin 17e eeuw) de kunst in
het Prinsbisdom Luik volstrekt afhankelijk was van de Antwerpsche school! Konrad
meent er dezelfde karaktertrekken in terug te vinden als in den Westvlaamschen
meubelstijl uit dien tijd! Maar dit blijft nog een onopgelost probleem!
Uit het architecturale schema dezer gestoelten, evenals uit hunne bijzondere
versieringskunst, zullen door een logische evolutie de vermaarde biechtstoelen met
paneelwerk voortvloeien, welke de wanden der zijbeuken derzelfde kerk, met hun
rijke pracht, stoffeeren; een der schoonste schrijnwerk-architecturen, door Artus
Quellien gewrocht. In de monographie aan dezen meester gewijd zal men lezen, hoe
de zoon, de vaderlijke traditie nog getrouw, er zijn persoonlijke ingeving aan zal
toevoegen! Men zal merken hoe hij aan elk element, aan het verleden ontleend, een
sterker leven zal inblazen, hoe hij zich zal beijveren om het houtsnijwerk te
herscheppen tot een meer plastische kunst, hoe hij er het eigentlijk beeldende aan
toevoegen zal!
Een andere, zeer leerzame vergelijking, is te dien opzichte een studie van twee
preekstoelen, respectievelijk door den vader en den zoon uitgevoerd. Dit zijn: een
preekstoel welke Erasmus in 1635 aan
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de St Elisabethkerk leverde, en die van St Gommarus te Lier, door Artus I in 1640
gewrocht.
Nochtans dient hier opgemerkt dat de zoon, die geen rekening meer houden moet
met de stijleenheid, ditmaal onomwonden met de vaderlijke traditie breekt om zich
gretig, bijna blindelings, in het Antwerpsch barok te werpen!
Zoo zien wij ook Rubens, na lange jaren concentratie in den vreemde, bij zijn
terugkeer in de Scheldestad, de opgestapelde energie om zoo te zeggen ontlasten in
zijn prachtige ‘Kruisafdoening’.
Beide preekstoelen hebben denzelfden bouw: een veelvlakkige kuip, gedragen
door een steel, een trap! Beide ook vertoonen dezelfde dekoratieve elementen: de
evangelisten symbolen: leeuw, engel, stier en adelaar! Ontegenzeggelijk bewijst de
compositie van Erasmus een werkelijk decoratieve begaafdheid! De ornamenten zijn
vlak uitgevoerd. De cartouchen op de paneelen met hun rechthoekig fijn lijstwerk,
zijn karakteristiek voor Erasmus-manier! De vlakken zijn harmonisch gevuld. De
ornamenten, abstrakt behandeld, vertoonen geen enkel spoor van naturalisme. Rust,
symetrie, evenwicht, voornaamheid, spreken uit dit gewrocht, dat beslist nog van de
Renaissance afhankelijk is! Het werk van den zoon, integendeel, is als een
princiepsverklaring...., hij kan beschouwd worden als een heel programma! Hier
triomfeert de ‘teichknorpelstijl’, die zoozeer in eere was bij Rubens en zijn
aanhangers!! Hier triomfeert het jong Antwerpsch Barok, met zijn liefde voor massa,
volumen, natuur! De vulhorens barsten onder hun rijken inhoud van sappige vruchten,
de schilden pronken in lijsten die zich oprollen en ontrollen, zich wringen en vloeien
als deeg, de ‘amoretten’, deze favoris van den tijd, glimlachen met heel hun mollige
kuiltjes-wangen. Hier voor het eerst, in de stad van Pallieter stroomen met volle
teugen de gulle sappen van de rijpgeworden Vlaamsche beeldhouwkunst! En nochtans
vertoont deze schijnbare losbandigheid, deze gulheid, dezelfde klaarheid, dezelfde
symetrie, hetzelfde harmonieus evenwicht als bij de werken van den ouden Erasmus!
Het lijdt dus geen twijfel, dat, te oordeelen naar den aard en de belangrijkheid der
bestellingen, welke den Ouden Erasmus werden opgedragen, en vooral de qualiteit
van deze werken, deze een uitmuntend decorateur moet zijn geweest. Het staat
eveneens vast, dat zijn zoon Artus, de ‘Fidias van het Noorden’, zooals Vondel hem
noemt, met menige vezels van zijn veelzijdig genie ontegenzeggelijk wortelt in den
vaderlijken teelgrond!!
Maar Erasmus' hoogste verdienste is zonder twijfel geweest, aan zijn
afstammelingen deze erfelijke gave te hebben overgedragen, die bijna specifiek is
voor het geslacht Quellien, d.i. een buitengewonen decoratieven zin.
Erasmus II bezat hem in hooge mate. Hij is, volgens Max Rooses, na den dood
van Rubens, te Antwerpen de officicele schilder geworden, de ‘régisseur en titre’
voor de sierwerken met grootsch vertoon, die
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zich bij plechtige gelegenheden in de straten en plaatsen van de stad verhieven!
Jan Erasmus, zoon van den voorgaande, heeft deze gave ook bezeten. Zijn
tijdgenooten roemden vooral de hooge decoratieve waarde zijner
‘historiënschilderingen’!!
Als beeldhouwer hebben Artus I, Artus II en Thomas Quellinus (vooral de eerste),
een beslissende rol gespeeld in de evolutie van de ornamentkunst van West-Europa.
Wanneer wij aan den Ouden Erasmus Quellien denken, komt ons steeds de
middeleeuwsche voorstelling van het Christendom voor den geest, waar men de
profeten ziet, staande de een op den schouder van den ander, aldus vormend een
stevige zuil!
Zoo schraagt Erasmus dezen éénigen stam van ornemanisten, Artus I, Artus II,
die met Thomas Quellien tot diep in de 18e eeuw reikt!
Dr. J. Gabriels.
N.B. Belangrijke oorkonden worden voor het eerst omtrent Erasmus de Oude
gepubliceerd in eene omvangrijke monographie over ‘Artus Quellien de Oude,
konstryck Belthouwer’.

Bouwkunst.
Henry van de Velde en de tentoonstelling te Parijs.
I. Over een foutieve voorstelling in het katalogus.
HENRY VAN DE VELDE, de Antwerpsche Meester, architekt en kunstnijvere, is
in de tentoonstelling van moderne dekoratieve- en nijverheidskunst niet
vertegenwoordigd. Een heele geschiedenis, waarover heel wat te zeggen zou zijn,
maar alvast dit: de inrichters hadden alles moeten in het werk stellen, opdat deze
voorlooper en grootmeester der moderne kunstinrichting, op waardige wijze zijn
werk hadde kunnen toonen.
In het officicele katalogus van de Belgische Afdeeling(1) hebben echter twee
inleiders het, terecht, noodig geoordeeld den naam te noemen en even bij het werk
stil te staan van hem, die geweest is de ziel van de moderne beweging.

(1) Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes de Paris 1925. Catalogue
officiel de la section Belge. Arthur De Rudder, L'Architecture, bl. 45 en Sander Pierron, Le
Mobilier, bl. 73.
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De inleiding tot de architektuur door Arthur De Rudder is, evenals de andere
inleidingen trouwens, nogal kort saamgedrongen. Men voelt erin een drang om
zooveel mogelijk in beperkte ruimte te zeggen. Daaruit volgt onduidelijkheid in de
bedoelingen, en nog meer: er worden onjuiste voorstellingen in den geest der lezers
gewekt. Mag zulks zonder al te veel belang zijn bij een ééndagsvlieg, als een
dagbladartikel, in het katalogus van een kunstmanifestatie die de beteekenis heeft
van een tentoonstelling, als deze, mag zulks niet voorkomen. En allerminst, als het
gaat om het situeeren van streven en werk van een der vijf of zes belangrijkste figuren
der Moderne Kunstbeweging in Europa. Ik bedoel hier den passus aan Henry Van
de Velde gewijd.
Terwijl de beweringen van Sander Pierron, in zijn inleiding tot het mobilier, over
het werk van Van de Velde juist zijn, zonder dat hij nochtans genoeg de persoolijkheid
van dezen meester, naast en boven die van Horta doet uitkomen, moet hetgeen De
Rudder schrijft, bij oningewijden, een eer minderwaardig gedacht over de prestaties
van Van de Velde doen ontstaan.
Letterlijk luidt het immers als volgt: ‘Parmi les contemporains de M. Victor Horta,
et ceux qui participèrent dès la première heure au mouvement moderniste, nous ne
pouvons passer sous silence M. Henry Van de Velde. Qui songerait à nier son rôle
de novateur? Mais, trahi par les circonstances, il n'avait pu réaliser les conceptions
de son esprit, et malgré lui, peut-être, il fut rejeté, non sans violence, dans la theorie.
Ses livres ont plus fait pour sa renommée que ses oeuvres architecturales. Sa maison
du Dieweg ne donna pas la mesure de son talent; il ne put compètement imposer les
plans qu'il avait imaginés pour le théâtre des Champs-Elysées, et quand il devint le
maître de sa forme, un long séjour en Allemagne l'avait écarté de nos traditions.
Henry Van de Velde proclamait la nécessité d'adopter les moyens au but, et prônait
un art utilitaire où le créateur aurait toujours en vue l'usage auquel il était destiné.
Un de ses panégyristes M. Jacques Mesnil a pu dire qu'il n'était pas constructeur par
tempérament, ‘qu'il n'était au fond qu'un dessinateur’, et il ajoutait: ‘pour lui, la ligne
n'est pas seulement un moyen de communiquer les images, c'est primordialement,
et à l'origine, un geste exprimant notre être intérieur. ‘Nous avions raison de dire que
M. Henry Van de Velde était avant tout un théoricien de grand talent d'ailleurs.’
Het is moeilijk onduidelijker het werk van iemand te omschrijven, en erger
tegenstelling als van zelf sprekend te doen doorgaan. Het is klaar, dat schrijver
heelemaal niet op de hoogte is van het werk van Van de Velde, anders zou hij
onmogelijk, na vaststelling van den rol van baanbreker door den Meester vervuld,
aan de omstandigheden schuld geven, dat Van de Velde niet tot volle ontwikkeling
is gekomen, en in theorie is blijven steken. Verder staat er nog het beteekenisvolle
zinnetje: ‘et quand il devint maître de sa forme un long séjour en Allemagne l'avait
écarté de nos traditions’. En wellicht bevindt zich hier de kern en het zwaartepunt
van de beoordeeling.
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Van een ‘panegyrist’ van de moderne architektuur komende, is dit verwijt van uit
onze traditie te zijn, op zijn minst verbazend te heeten. Juist de meest moderne
bouwkunst staat daar, als een levend bewijs van de noodwendigheid alle traditioneele
vormen te verlaten om de eischen van modern leven en modern gevoel te voldoen.
Te meer, waar is zgn. ‘onze traditie’ in het bij artikel gereproduceerde Belgisch
paviljoen der Tentoonstelling te Venetië, door Leon Sneyers, en in het Volkshuis te
Brussel van Horta, waarover door De Rudder met lof wordt gesproken? Traditie
blijkt dus slechts om de gelegenheid, als dooddoener te worden ingeroepen, want,
waar schrijver voor een der flinkste en meest radikale jongeren, den bouwmeester
Huib. Hoste lofbetuigingen vindt, omdat zijn kerk van Zonnebeke aan ‘Venetiaanschen
Stijl’ en de ‘Italiaansche XVIe eeuw’ herinnert, is het wel verbazend, dat er Van de
Velde een grief van wordt gemaakt, dat zijn scheppingen niet meer in onze traditie
liggen, nadat hij in Duitschland ‘maître de sa forme’ is geworden.
En, hoe dat meesterschap over den vorm verklaren, als Van de Velde werkelijk
in de theorie is blijven steken, en slechts een theorieker van groot talent te noemen
is? O! tegenstelling! Want, een vorm is iets tastbaars, iets dat lijn en gedaante heeft,
iets dat met theorieën wel in verband staat, maar er niet kan door worden in leven
geroepen, als dat andere, dat levende scheppingsvermogen van den kunstenaar, niet
tevens in hart en ziel aanwezig is.
Om maar goed het theorieker-zijn van Van de Velde te staven, worden door den
schrijver een drietal uitingen van Jacques Mesnil ter hulp geroepen, uitingen die
vooral het niet architektonische van Van de Velde's werk moeten doen uitkomen.
Enkele zinnetjes uit hun verband rukken en op eigen wijze samenlijmen, is een
systeem waarmede veel kan bewezen worden, maar dat niet zeer eerlijk is. Ik zal dus
het verband aangeven.
Jacques Mesnil schrijft: ‘Il ne s'en faut pas de beaucoup que Van de Velde, dans
son enthousiasme pour les travaux de l'ingénieur et les produits du mécanisme
moderne, n'en vienne à dire comme M.M. Perret que l'architecture c'est la construction.
Mais Van de Velde n'est pas du tout constructeur par tempérament: il croit à la
construction comme on croit au salut de son âme. Au fond c'est un dessinateur, on
le voit dans toute son oeuvre, on le sent à la façon lyrique dont il parle de la ligne
dans l'étude qu'il y consacre: pour lui la ligne n'est pas seulemnt un moyen de
communiquer les images qui se forment en nous, c'est primordialement et à l'origine
un geste exprimant notre être intérieur.’ En verder: ‘Mais cette tendance romantique
et individualiste est heureusement tempérée en lui par la tendance tout opposée,
utilitaire et sociale, qu'il défend, surtout en architecture, avec un exclusivisme qui
l'amènerait à la froideur, à la raideur et à la nudité préconisées aujourd'hui par
certains comme des vertus, si ces défauts n'étaient pas si contraires à son
tempérament. Dans la pratique ces deux tendances se contre-balancent plus au moins
et c'est
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dans les moments où elles s'équilibrent le plus exactement que Van de Velde arrive
aux réalisations les plus parfaites.
Theorieker is Van de Velde toch wel, 't zou dwaas zijn dit te willen loochenen.
Maar hij is een voortreffelijk theorieker, iemand die zich niet met geweld in de theorie
heeft laten werpen, maar die, als de grootste kunstenaars van alle tijden, welbewust
voor zich een leer heeft opgebouwd, die als leiddraad tot heel zijn werk heeft gediend.
Dus vooral, geen doode theorie! Een theorieker kon de boeken schrijven waarmede
Van de Velde roem heeft geoogst, maar zou nooit dat levende werk hebben tot stand
gebracht, waarop de nooit rustende werkzaamheid van den Meester kan terugblikken:
die rijke en voorname woningen, hoofdzakelijk in Duitschland opgericht, de
binneninrichting van het Folkwang-Museum te Hagen, de inrichting van het Nietzche
Archief te Weimar, het Abbé-Gedenkteeken te Jena, den bouw, de inrichting en
leiding van dat schitterend Kunstgewerbe Institut te Weimar, waarvan de werking
wereldfaam genoot!
Wil men Van de Velde theorieker noemen, dan kan men ook Walter Crane, William
Morris, Hermann Muthesius en zooveel andere uitnemende kunstenaars beproeven
in een hoekje te zetten, met dat etiketje hetwelk, op den toon waarop het gebezigd
is, gelijk schijnt te staan met een brevet van minderwaardigheid, al wordt er daarna
ook met breed gebaar ‘de grand talent d'ailleurs’ bijgevoegd.
Een theorieker als Van de Velde, die ook weet te verwezenlijken als hij, op die
schaal, en met die geweldige veelzijdigheid is een groot, een heel groot kunstenaar!
De opeenvolging van gegevens moet een niet ingelicht lezer van Rudder's inleiding,
een gedacht geven dat niet met de werkelijkheid overeenstemt. Zoo moet al, in
tegenstelling met de bewering van schrijver, als zou Van de Velde onder drang der
omstandigheden in de theorie zijn blijven steken, gezegd worden, dat geen onzer
architekten zóó beslist en zoo krachtdadig, met volle bewustzijn van eigen wezen en
bedoelingen, zijn weg heeft gekozen. Van de Velde ging naar Duitschland toen het
duidelijk werd, dat ten onzent geen bewegingsmogelijkheden, geen ruimte voor zijn
expansieve daadkracht te vinden was.
Waar de Rudder eerst van het huis aan den Dieweg, dan van het Théâtre des
Champs Elysées, en eindelijk van het verblijf in Duitschland gewaagt, moet men
denken, dat het laatste eerst na de moeilijkheden met de plannen van den Parijschen
schouwburg in kwestie voorkomt, terwijl Van de Velde toch straks twintig jaar in
Duitschland was, toen hij de opdracht kreeg het Théâtre des Champs Elysées te
bouwen. De mislukking van dit werk is allerminst den Meester aan te wrijven: het
zal steeds de schandelijke daad blijven van zijn opdrachtgevers, hem in volle werking
zijn taak op onverklaarbare wijze te hebben onttrokken. Jacques Mesnil heeft, in zijn
brochuur, aan het onderwerp gewijd, genoegzaam heel de machinatie tegen Van de
Velde gevoerd, in 't licht gesteld. Ik moet er dus niet

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

335
over uitwijden. Het doen voorkomen, alsof Van de Velde schuld heeft, dat de
uitvoering niet in zijn handen bleef, strookt niet met de werkelijkheid.
Korten tijd na de ondervonden onwaardige behandeling kreeg Henry Van de Velde
een nieuwe gelegenheid zijn meesterschap te toonen, en wel door de opdracht een
schouwburg te bouwen voor de ‘Werkbund’ Tentoonstelling in 1914 te Keulen. Ik
wil dit, niet zeer grote, maar kernachtig bouwwerk als bekend veronderstellen. Het
heeft, zooals alle moderne bouwwerken, kreten van afschuw en van bewondering
doen opklinken. Maar thans, meer dan tien jaar later, is het wel merkwaardig te
kunnen vaststellen, dat dit gebouw met alle eer tot de vier of vijf meest moderne van
de Parijsche Tentoonstelilng zou kunnen behooren. En dat is geen theorie. Trouwens,
na de schitterende bouwkundige prestatie van het ‘Werkbundtheater’, Van de Velde
nog theorieker of ‘qu'un dessinateur’ noemen, mag haast als bewuste
onrechtvaardigheid bestempeld worden.
Niet de theorie heeft het werk van Van de Velde belet tot stand te komen, uit te
groeien of behouden te blijven, maar wel het noodlot! Het Théâtre des
Champs-Elysées is verknoeid geworden, de beste leerlingen van het Instituut te
Weimar zijn gesneuveld of aan de gevolgen van den oorlog ondergegaan. De Keulsche
Schouwburg viel, bij gebrek aan fondsen om het onderhoud te bekostigen, onder het
houweel van de afbrekers. Het Museum te Erfurt, waarvoor alle plannen in 1914
gereed waren, werd niet meer gebouwd. Is het geen vreeselijk noodlot, dat zóo het
werk van bijna een menschenleven vervolgt, belet of vernietigt?
En nu? Sinds 1914 is Van de Velde in Nederland. Onder andere werken kon hij
daar een groot landgoed en een machtig museum ontwerpen. Voor wie het geluk had
met deze werken kennis te maken, is eens te meer ten volle bewezen dat Van de
Velde absoluut niet in theorie is ondergegaan. Integendeel, zijn theoriën zijn
uitgegroeid tot blijde, rijke heerlijke en veelomvattende werkelijkheid. En, als het
noodlot niet voortgaat met onzen machtigsten bouwmeester te vervolgen, dan mogen
we hopen, binnen eenige jaren een werk van hem te kunnen bewonderen, dat in
Nederland, naast de Beurs van Berlage, als een daad van modern bouwkundig streven
zal worden gehuldigd. Betreurd moet er evenwel worden, dat deze groote kunstenaar
niet voor zijn eigen land zulk werk heeft mogen scheppen.
Er worden veel dwaasheden geschreven en gedrukt, en op verkeerde voorstellingen
reageeren is niet steeds een genoegen. Soms echter is 't niet slechts wenschelijk, maar
noodig en plicht. Ik meen dat zulks het geval was voor de inleiding van Arthur De
Rudder, waarvan ik, met dit artikel de onjuistheden van den passus over Henry Van
de Velde heb weerlegd.
Edward Leonard.
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Muziek.
Erik Satie †
Je suis venu au monde très jeune dans un temps très vieux.
E. Satie.
SATIE's verschijning is in de eerste plaats een gebeurtenis van histories belang
geweest. Men moet zijn Sarabandes (1887), zijn Gymnopédies (1888), zijn
Gnossiennes (1890) lezen, om te beseffen in hoever hij, midden in de jeugdaktie der
vorige generatie, het terrein reeds verkende waarop de jongeren van tans zich bewegen
zouden. Wel staat hij nog midden in het akkoordies element, de schrijfwijze is er
nog niet, die zal eerst uit zijn twede periode loskomen (na het hervatten zijner
contrapuntstudieën aan de Scola Cantorum) maar de geest van het zuiver denken,
van het anti-geraffineerde spreekt er duidelik uit; zelfs straalt uit zijn Gnossiennes
en uit zijn Prélude à la porte héroïque du ciel (1894) een diep-mysties lyrisme, dat
nog slechts geëvenaard zal worden door de geest der Veritables préludes flasques
(pour un chien) (1912) en in zekere zin door het volmaaktste zijner op latere leeftijd
geschreven vokale werken: Socrates.
Heel de twede periode lijkt ons daarom een hoofdzakelik-technies evolutie stadium,
met als enig nieuw fundamenteel gegeven de invoering van de humor, element dat
het uiterlike leitmotiv is van verschillende zijner latere composities en een meesterlike
rol speelt in de Embryons desséchés (1913) en de Trois valses du Précieux dégouté
(1914); merkwaardigst in dit opzicht is de Sonatine bureaucratique (1917) groteske
parodie op de Sonatine op 36. nr 1 van Clementi, waarin Satie bewijst het mekanisme
der klassieke creatie volkomen meester te zijn en het interpreteert op een
droog-komiese wijze, die eer Engels dan Frans is.
Buiten deze enkele nieuwe noot, en een tamelik grote beinfluencering door de
Jazz-muziek, vinden we in de werken na 1900 niets dat de eerstelingen niet reeds
inhielden. Pelléas et Mélisande speelt in de twede periode zeker een rol: die van
afstotende pool. Niets duidt aan dat zijn eerste werken hem niet naar de esthetiek
van Debussy's drama konden leiden (intiemen bewezen zelf dat Satie die esthetiek
aan Debussy ingaf), zoodra hij echter met Pelléas kennis maakt erkent hij er het
meesterwerk in en zoekt een andere weg, want volgens hem opent een meesterwerk
geen nieuwe banen, maar sluit de oude af. Die nieuwe weg lag natuurlik aan de
tegenovergestelde kant: in plaats van Debussy's wazige, gecompliceerde bouw, stelde
hij duidelikheid en simpliciteit. De onbetreden baan was gevonden. Het was
eenvoudig, ‘mais il fallait y penser’ zegt Jean Cocteau. Het is deze stelling die de
verwantschap verklaart tussen het lyrisme van de Gymnopédies
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en de Gnossiennes enerzijds en de intieme poezie der Nocturnes (1919), (die op
verrassende wijze bevestigen dat subtiliteit en duidelikheid samen gaan kunnen, ver
van alle impressionisme) anderzijds.
Er wordt op 't ogenblik beweerd dat Satie zich hoogstens als 2e rangs komponist
zal kunnen handhaven. Als hoofdargument gebruikt men de weinige omvang van
zijn werken. Satie's werk is inderdaad nooit van langen adem. Zelfs daar waar hij
groter werk levert, zoals in Parade b.v. staan we voor 'n suite van kortere stukken.
(Socrates maakt hierop enigszins uitzondering en is breder opgevat.) Die korte stukken
vangen echter aan als muziek, en ze eindigen als muziek, wat van vele uren lange
muziekdrama's of simfoniën, waarbij het publiek zich vol bewondering dood verveelt,
niet gezegd kan worden. De rang die Satie zal toekomen, zal bepaald worden door
de critici der toekomst en indien die zich nog overdonderen laten door scolastiese
kletspraat, zal het lot dat de grote voorganger toegewezen wordt, niet
benijdenswaardig zijn, nemen deze echter de innerlike vitale kracht, die een werk
uitstraalt tot bazis hunner beoordeelingen, dan zien we niet in waarom het werk van
Satie niet even gunstig geclasseerd zou worden als dit van Chopin, die toch ook zijn
beroemdheid aan kleinere komposities dankt.
Waar is in deze bewering hoofdzakelik het feit dat Satie de jongeren beinvloedde
eer door de kracht zijner persoonlikheid, dan door zijn werk zelf. Daarom heeft hij
ook geen eigenlike school gevormd. De Groupe des 6 was geen Satieaanse school,
niettegenstaande ze hem als geestelike voorganger erkende. Het was eerstens geen
school, omdat het haar aan éenheid ontbrak; onderhevig aan de meest diverse
invloeden, van Mendelssohn tot Strawinsky ging ieder der 6 zijn duidelik
gespecifieerden eigen weg, en de rechtstreeks vastlegbare invloed van Satie, de
analogie met zijn werk, doet zich op elk dezer zelfgezochte banen onder een andere
gedaante voor, en is er niet zo menigvuldig als men wel geneigd is aan te nemen.
Met een takt waarvan de voorbeelden in de muziekgeschiedenis zeldzaam zijn, is
Satie er in gelukt zijn jonge bewonderaars de weg te wijzen, zich steunend op zijn
reeds geleverd werk, zonder inbreuk te doen op ieders individuele neigingen hun tot
enige raad gevende: ‘Marchez seuls - Faites comme moi - N'écoutez personne’. Ook
de later ontstane ‘Ecole d'Arceuil’ is niet anders dan een vriendengroep, verenigd
door de gemeenschappelike bewondering, om de goede meester, die haar eerste
stappen leidde. Nu die bindende kracht er niet meer is, zijn we overtuigd dat haar
geen langer leven beschoren is dan de voormalige Groupe des 6.
Wie Satie niet persoonlik gekend heeft, zal hem zich uit zijn werk moeilik
voorstellen. Hij behoorde tot die kunstenaars wier innerlikste gevoelens, alhoewel
essentiele oorzaak van hun werk, uit dit werk, voor wie geen gids heeft, onmogelijk
los te maken zijn. Zijn werk verklaart het ‘wezen’ Satie niet. Dit te verklaren zou
het mooie doel zijn van een, door een zijner intiemen opgestelde, biografie. We
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zijn hem zeker genoeg verschuldigd opdat we hem wat meer wijden zouden, dan de
enkele onwaarderende regels die hem tot heden in de werken over muziekgeschiedenis
toegewezen werden.

Daniel Ruyneman: ‘Quatre Poèmes’, (Extraits de ‘Alcools’ de G.
Apollinaire.) J. & W. Chester Ltd.
We hadden reeds het genoegen onze lezers Daniel Ruyneman voor te stellen. De
voor ons liggende 4 poëmas, geschreven in 't voorjaar 1923, sluiten onmiddellik aan
bij de laatst door ons behandelde werken. Ruyneman is voortgegaan op de weg, die
hij zich gekozen had, en beweegt zich buitengewoon snel, te oordeelen naar de afstand
die deze melodieën van zijn voorgaande werken scheidt. We schreven ter inleiding
bij de eerste publicatie van ‘Hôtels’ het eerste der vier stukken: ‘.... In Hôtels is
Ruyneman werkelik genaderd tot wat hij zich als ideaal heeft gesteld: heel en ganse
ontbolstering van de muziek. De litteraire gegevens van Apollinaire zijn hier
omgewerkt tot een zuiver muzikale vorm, waaruit alle toeval, alle anekdote, zoals
ze in “L'absolu” (lied uit vorige periode) nog voorkomen, gebannen zijn. De
melopediese voering der zangstem is gegroeid tot een rake, kortlijnige, doch niet
ademlooze melodie, die door een logies gekonstrueerde, sonore begeleiding, zonder
emfase of mooidoenerij geschraagd wordt. Duidelikheid en klaarheid was hier doel,
en 't is bereikt’. (Het Overzicht, nr 18-19.)
In dezelfde atmosfeer bewegen zich ook de andere nummers van het viertal: L'adieu
(met 'n mooi contrast tussen het hoofdzakelik declamatories gehouden eerste deel
der melodie en het volop lyriese slot). A la santé (waarin R. bewijst dat hij tot de
primairste soberheid terug keren kan zonder in armoede te vervallen of aan stemming
te verliezen) en eindelik het knapste van de bundel: La Tzigane, vol op de voorgrond
tredende rhytmies leven (op een wijze die bij R. tot hiertoe zeldzaam was) en met
losse, vrije melodie, een nummer dat dadelik inslaan moet en op concerten zeker een
sukses tegemoet gaat.
Ruyneman's bundel geeft weer eens het bewijs, dat, hoewel het moeilik tot ons
doordringt, modern Nederland leeft en werkt; dat de beweging er zelfs veel intenser
is dan hier, waar nog steeds niets dan enkelingen de moderne idee op muzikaal gebied
voorstaan. Gaven de studenten van Groningen onlangs nog, onder de leiding van
Ruyneman, de eerste opvoering in Nederland van Darius Milhaud's ballet Le boeuf
sur le toit niet? opvoering die een echte gebeurtenis in het land was en waarover de
grootste bladen met de meeste lof verslag gaven.
Hoe ver staan wij daar nog vandaan!

Remi Ghesquiere: ‘Zingende Harten’, (45 liederen voor Huis en School 1e bundel -) bij Remi Ghesquiere. Hal.
Er gaat door onze gelederen een echte kinderliederen-epidemie. Men maakt ze nog
niet met de vleet, maar toch al met verschillende
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bundels. In hoeverre zulke werken leefbaar zijn stelt men zich best voor. Geen genre
dat een zo spontane creatie vereist, dat zo wars van alle uitgesponnen inspiratie is
als het kinderlied. Daarbij gaat het met de kinderliederen als met de opera's: hoewel
muziekmaken hun eigenlike reden van bestaan is, blijkt toch steeds het sukses in de
eerste plaats af te hangen van de tekst. Onder dit opzicht heeft de toondichter van
deze bundel in het werk van Lambrecht Lambrechts een paar gelukkige grepen
gedaan. Vooral nr 1. Daar was ne keer, waarin de dichter streeft naar concentratie
van beelden die de kinderfantazij aangenaam strelen, en aldus drie sprookjes in een
drie strofig gedicht verenigt, is een vondst, die ook pittig muzikaal verwerkt werd.
De algemene toon dezer liederen klinkt fijn, gedistingeerd (een beetje te
gedistingeerd vrezen we) en duidt er op dat ze gemaakt zijn door een subtiel musicus,
die zich ingespannen heeft rijkdom aan kleur en rhytme met eenvoud van opzet te
verbinden.

Jos. de Klerk: ‘Avondlied’, voor vierstemmig gemengd koor. (Uitgave De
Vlaamsche Muziekhandel.)
't Is vooral de picturale impressie die het gedicht van René De Clerq de toondichter
gaf, die hij in muzikale klankstemmingen omgezet heeft. Men voelt dat hij evoqueren
wil. Zijn kompositie is goed gebouwd, zonder persoonlikheid altans. De traditie der
avondliederen wordt trouw in ere gehouden.
Karel Albert.

Wetenschap.
Schizophrenie als kunstfactor.
KUNSTENAARS die scheppingen wilden geven buiten de gewone sensatiesfeer,
naar het unheimliche toe, - en gretige bewonderaars van die scheppingen - zijn er
altijd geweest. Een menschenhoofd rechtstreeks op de voeten plaatsen, en het geheel
als iets levends voorstellen, heeft van in de oudste tijden als een griezeligheid
gegolden.
Leonardo da Vinci heeft eens de methode opgegeven volgens dewelke men werken
moest om in de kunst die wezens voor te stellen welke den aanschouwer moesten
vervullen met een onontkoombare malaise; ze werd dan ook herhaaldelijk door
teekenaars toegepast. Het resultaat blijft men echter steeds als iets kunstmatigs
aanvoelen, als iets dat niet uit de ware bron is gekomen. De productie moet immers
een uiting zijn van de persoonlijkheid; die persoonlijkheid, wier innerlijk zich uit in
een pseudo-expressionistische, in een ongekendvreemde schepping, moet dan wel
een heel aparte stelling tegenover
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ons gewone leven ingenomen hebben. En werkelijk, de menschen die zich omringd
zien, voelen, hooren van allerhande legendarische wezens en in kontakt met dezen
leven, - wier gedachtengang zich aan ons voordoet als een volstrekt onsamenhangende
aaneenrijging, die menschen welke een afdeeling van onze krankzinnigenhuizen
uitmaken, de schizophrenen, zullen ons het best het unheimliche kunnen weergeven,
aangezien zij het beleven als werkelijkheid.
Schizophrenen zijn er in en buiten de krankzinnigenhuizen; men kan het werkelijk
zijn of ervoor gepredisponeerd zijn. Het zijn allen geen kunstenaars; integendeel, de
meesten gaan in een jammerlijke psychische leegheid totaal ten gronde.
Maar wanneer er dan werkelijk een artist is onder die geestelijk geschokten, wordt
het een tragische gang den scheppingsweg van die menschen te volgen.
Dr. Richard Arwed Pfeifer(1), die aan de universitaire kliniek van Leipzig verbonden
is, en ruim gelegenheid had zieken en gewrochten na te gaan, stond voor een massa
problemen. Kunstenaars waren er die, vanaf het oogenblik dat zij door schizophrenie
werden aangetast, hun kunstenaarschap verloren; anderen, die het jarenlang ongedeerd
door hun ziekte meedroegen; weer anderen, die met de eerste symptonen van hun
ziekte tevens ook een geweldige stijging in qualiteit en quantiteit van hun productie
vertoonden. Maar wat het meest verwonderen moest was, dat menschen die op
kunstgebied nooit of nooit waren werkzaam geweest, zich in hun ziekte als werkelijk
uitzonderlijke krachten openbaarden. Kan de schizophrenie zoo'n ommekeer in de
psyche van den mensch teweegbrengen, dat deze plots tot kunstenaar groeit, - sluit
dus de schizophrenie kracht van geboorte in zich?
Anderzijds vorderden de negerplastieken, de kunst der onontwikkelde volkeren
en de plastische uitingen van het kind, om hun gedeeltelijke overeenkomst met
schizophreen-werk, de aandacht van Dr. Pfeifer. Bestaat er een verband tusschen al
die gegevens, - en welk is het? was de vraag die hij, aan de hand van een reeks uiterst
interessante scheppingen, beantwoorden wou. Zijn zoeken leidde langs het fantastische
in den normalen mensch en langs verschillende gekende kunstenaars heen, waaronder
wel niet als de minste: Strindberg, een heel sterk gepredisponeerde geest. En eindelijk
wou hij, als proef op de som, nagaan in hoever een door hem gesteld type van mensch
van een kunst kon betuigen welke aan die van schizophrenen denken liet. Hij ontving
scheppingen van een onschatbare waarde. Dit eene volsta: een zeilschip, in al zijn
kleinheid, op een eindeloos watervlak; in de lucht hangt een ontzaglijk-groot
kerkorgel, met, aan 't klavier, een miniatuurmensch; het onderschrift luidt ‘Orgel’.
De dokumentare die Dr. Pfeifer leverde op het medische kongres doet zich
werkelijk voor als een geheel waarin grootheid en verval besloten liggen.
Dolf Roels.

(1) Der Geisteskranke und sein Werk. - Uitg. Kröner, M. 7.
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Moskou
(Vervolg.)
HET Kremlin is eigenlijk een stad op zichzelf, heilige heuvel, vesting vol paleizen
en kerken, die, in het hart van de stad, ontelbare witte torens, vlakke roode gevels,
gouden en blauwe koepels verheffen boven de huizenzee op de wolkenlucht.
Rostow, Kazan, andere steden, hebben ook haar Kremlin. Dat van Moskou spant
de kroon. Het is een reusachtige driehoek langs een kant tegen den oever, de hooge
hardsteenen kade der Moskowa gelegen, en heel omringd door een gekanteelden
rood-bruine-baksteenen muur met negentien groen-glimmende fantastische torens
en vijf sombere poorten.
Het zijn indrukken van vroeger die ik hier neerschrijf maar zij konden ook wel
van gisteren zijn. De trotsche monumenten zijn gebleven. Oude steenen hebben een
ziel die door geen revoluties wordt gedood.
De voornaamste ingang tot het Kremlin is de Spassky-poort, zoo genoemd naar
het beeld van den ‘Zaligmaker’ dat boven den ingang is aangebracht. Voor de
half-vergane ikone wiegt over en weer aan kettingen een oude lamp met het roode
vonkje van een eeuwigdurend licht. Naast de poort, er tegen aan geleund, is eene
kleine duistere kapel. Er zit een man die dunne waskaarsjes verkoopt. De geloovigen
gaan ze ontsteken aan den nooit doovenden of verzwakkenden goud-gelen gloed
daar binnen, waar die bijzondere stemming heerscht van heiligdommen waar
wonderen gebeuren. Heel de omgeving heeft een wijding die tot stilte en vroomheid
stemt.
Geen mensch gaat door de Spassky-poort zonder den hoed af te nemen en een
kruis te slaan. De bedelaar of de pelgrim, de officier of de ambtenaar op weg naar
kazerne, arsenaal of paleis, de rijke senator in zijn koets, de koetsiers op hun bok
allen zag ik blootshoofd blijven, eerbiedig, op heel den doortocht van het lange en
sombere gewelf. Wanneer een argelooze vreemdeling het soms mocht vergeten was
daar altijd een gemoedelijke vrome met ruige baard die ‘Batjoeschka Schlappa!’ d.i.
‘Vaderke den hoed!’ riep.
Dit was voor alle Russen een heilige plaats. Een andere
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wereld ging voor hen open door deze poort. De pleinen en de doorgangen daar binnen
waren als de gewijde voorhoven van de kerken die er stonden. Wierook hong te
drijven boven de ronde keien. Hier waren ook zoovele herinneringen aan verbonden.
Door deze poort trokken de zegevierende Czaren met hunne legers en gingen de
kroningstoeten, schitterend van grootvorsten en bojaren, opwaarts naar de
Uspenski-kathedraal. De groote klok uit het Belfort verkondigde aan de stad en het
Rijk dat een nieuwe Czaar den troon zijner vaderen besteeg. Op den hoogsten top
van het Kremlin staan de heilige kathedralen, waar de vorsten werden gedoopt en
gehuwd, waar zij werden bijgezet in de immer aangroeiende rij der keizerlijke
graftomben. Ginder, langs de roode trappen van het oude Granowitaja-paleis, daalden
de hofstoeten en onder het gulden gewelf daarboven, glimmend reuzig schild, om
hoog gehouden door een enkele zuil, te midden der kleurige fresco's langs de wanden,
werden de kroningsbanketten gehouden met de gouden schotels en bekers en het
zilveren eetgerij. Achter die lage ramen van het weemoedsvolle Terem, onder
drukkende gewelven, leefden afgezonderd en bewaakt de vrouwelijke leden van het
keizerlijke huis. Ginder is het paleis van Katherina II en blokt reusachtig met zijn
onafzienbare vensterrijen het nieuwe Nikolaaspaleis in den trant van Versailles met
de eindelooze zalen, lange, rechte straten met glimmende parketvloeren en ronde
zolderingen, wit-en-goud en blauw-en-goud gedekoreerd. In een zijvleugel werd
daar de schat der kroon bewaard, verblindend gezicht van rijkversierde wapens,
kostbare tropeeën, diademen en tronen, skepters en goud-bestikte roodfluweelen
mantels.
Buiten de vier groote kathedralen zijn er de twaalf kleiner kerken met de vele
koepeltjes en de gulden dubbele grieksche kruisen, waarvan de kettingen neerhangen.
Er is de Iberische kapel met het mirakuleuse beeld van den Athosberg. Er zijn de
kloosters, het Wosnensenski- en het Tschudow-klooster, geheimzinnig en gesloten
met zijn bloed-roode muren, wit-omlijste ramen en azuur-blauwe koepels, waar het
heet dat de Aartsengel Michaël uit den Hemel neerdaalde en, licht uitstralend, aan
de monniken verscheen. Tusschen die heiligdommen verrijzen dan nog de ontzaglijke
gebouwen van den Senaat, het Synode, het Arsenaal, waar voor de poort honderden
bronzen kanonnen opgestapeld liggen, de buit van twintig oorlogen.
In geen andere hoofdstad van de wereld waren Kerk en Staat, mysterie en
heiligheid, macht en gezag, op zoo ontzagwekkende wijze belichaamd dan op dit
levend-gebleven Russisch Kapitool. De dag werd er verdeeld door het luiden van de
klokken voor de vroegmissen in kerken en kloosters, de grandiose liturgische
plechtigheden in de kathedralen en de aangrijpende vespergetijden met hun hemelsch
koorgezang, zoo-
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als er nergens elders ter wereld wordt gehoord; door de vele en ingewikkelde
hofceremonieën, het militair vertoon en de regeeringsdaden. Kerk- en
Staatsplechtigheden liepen er gedurig door elkaar. In wijdschen kring voor den
drempel van het Granowitaja-paleis staan sedert eeuwen de doopvont, het
huwelijksaltaar en de graftombe van de czaren, en hun macht en hun rijkdom hadden
er kathedralen omheen gebouwd, die schatkamers werden van goud en zilver en
edelgesteenten, waar, in de diepten van de heimenisvolle ikonostasen, patriarchen
en archimandrieten in zware gouden koorkappen met baarden van profeten en
aartsvaders de eeuwige gebaren maakten tot heiliging en wijding van elke levensdaad,
waardoor Staat en Kerk tot wezenlijkheden werden, onaantastbaar en ongenaakbaar
hoog verheven boven de naamlooze en deemoedige massa.
***
sluitend standpunt van Westerlingen. Byzantium, Ravenna,
Wij beschouwen vaak de kunstontwikkeling van ons uit-Venetië, Cimabue, Giotto
zijn voor ons vertrouwde mijlpalen op een weg die van het oosten naar het westen
loopt, waar dan, onder romaansche en gothische invloeden, zich eindelijk de nationale
scholen vormden.
Wij vergeten zoo den weg die van Byzantium over de Zwarte zee langs Rostow,
Kiev, door de wouden en de steppen over Moskou, Wladimir en Kazan tot in
Archangel is doorgedrongen en langswaar over heel het eindelooze russische rijk de
byzantijnsche cultuur zich heeft verspreid en levend is gebleven tot op een tijd dat
in Italië de Renaissance reeds haar hoogtij vierde.
Wat de romaansche en de gothische bijdragen geweest zijn voor het Avondland,
dat zijn de aziatische, de tartaarsche of mongoolsche invloeden geweest in het verre
Slavische Oosten. Hier ook heeft zich stilaan de russische kunst gevormd, die wij
niet langer meer mogen aanzien als een barbaarsche mengeling van byzantijnsche
en aziatische stijlelementen, maar als een groote nationale kunst, die wij van langs
om meer zullen gaan gelijkstellen met het beste dat in het Westen werd voortgebracht.
De eerste oorsprong der russische monumentale kunst is er reeds een nationale.
Het is de hout-bouw. De eerste en oudste kerken werden uit hout opgetrokken. Het
waren verheerlijkte isba's, het boerenhuis tot Gods huis verheven. In een land dat
voor de helft met bosschen bedekt is, doch waar zaag en schaaf onbekend waren
gebleven, bouwde men uit ruwe balken, met de bijl hoeks gekapt, en horizontaal
boven elkaar geplaatst. Die kerken hadden twee verdiepingen wegens den hoogen
sneeuwval in den winter en breede overluifelde trappen daalden buitenwaarts naar
beneden. Boven de hooge toegespitste daken, voor het gladde rijzen van den sneeuw,
staken kleine knolvormige koepeltjes uit. Tot in de XVIe eeuw is die houtbouw, voor
ker-
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ken, in gebruik gebleven en dat moet ons niet verwonderen in een land waar alles
zoo traag beweegt, waar in de 19e eeuw, in het distrikt van Archangel, de liturgische
boeken nog met de hand geschreven werden en verlucht en er nog Rhapsoden van
dorp tot dorp trokken om de oude ‘Bylinen’, de heldendichten, voor het volk te
zingen.
Pas in 988 werd Rusland tot het christendom bekeerd en Byzantium zond met zijn
priesters en apostels ook zijn bouwmeesters over het land. Zuiver byzantijnsch zijn
de kerken uit dien tijd in kruisvorm, met hooge muren en ronde koepels. Maar toen
reeds werkte de alles opslorpende kracht van het slavisch land en ras.
In de vrije stad Nowgorod kon er in 1119 al een russsisch architekt gevonden
worden, die de Georgius kathedraal bouwde en een russisch schilder die ze dekoreerde.
Vereenvoudigd van stijl was ook reeds de Nikolai-kathedraal in dezelfde stad, vol
rustige monumentaliteit zonder een ornament.
De Byzantijnsche architekten zelf gingen Russen worden, toen in den aanvang
der XIIIe eeuw van uit het Zuiden en het Oosten de Mongolen het land overrompelden.
250 jaar duurde de overheersching. De nationale kultuur werd tegengewerkt, bevrucht
ook wellicht met chineesche, indische, perzische elementen, de flarden van
beschavingen die de barbaren meesleurden op hunne veroveringstochten heel Azië
door.
In de tweede helft der XIVe eeuw is de byzantijnsche kerk spijts alles russisch
geworden. De kruiskoepelvorm van Byzantium kon den Slavischen smaak niet langer
meer voldoen. Het bedehuis pastte zich aan bij het volk en de streek. In dit land van
sneeuw en ijs vielen de uitsprongen weg der byzantijnsche absiden. De kerk kromp
als het ware in elkaar voor de guurheid der getijden. Het grondplan werd
vereenvoudigd. De voorgevel werd gedeeld in drie gelijke vlakken van
hoog-opstrevende muren. Oostwaarts werd een ruimte bijgebouwd voor het koor,
waaraan zich nog enkel een verkleinde absis kwam vasthechten. De afzonderlijke
torens verschijnen naast de kerk met hun zichtbaar opgehangen klokkenstel. Heden,
nu wij meer voor zuivere massa-verhoudingen zijn gaan voelen, waardeeren wij pas
ten volle die min of meer vierkante of langwerpige blokken, wit of roos gekleurd,
waaruit de vele knolvormige koepeltjes oprijzen, goud en blauw en groen, zóo dat
de bouwmassa in hare hoogste uitsprongen pyramidaal gaat worden. Zonder passer
of lineaal, met vrije hand ontworpen, hebben veel van die oude russische kerken iets
eigenaardigs in haar assymetrische wisselvalligheid. Zij zijn als met den grond
vergroeid, natuurlijk uit den russischen bodem opgekomen.
Wladimir is de stad die het langst wellicht aan de byzan

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

345
tijnsche traditie getrouw is gebleven. Doch na Nowgorod, na Kiew, gaat Moskou,
in het midden der XIVe eeuw politiek en kultureel centrum geworden, voortaan
vooraan in de nationale richting. Grootvorst Iwan III, die in 1480 de laatste Mongolen
heeft verdreven en tot in 1505 op den troon blijft, is de ware grondvester van het
Czarenrijk. Majestueuze verschijning in de geschiedenis. Byzantium is in 1453 in
de macht der Turken gevallen. Prinses Sophia, de nicht van den laatsten
byzantijnschen keizer, Thomas Paleoloog, verblijft te Rome. Iwan III voert haar mee
als bruid. Moskou erft de geestelijke glorie van Byzantium en met de byzantijnsche
prinses komen ook de italiaansche kunstenaars mee uit Rome, Milano, Bologna. De
muren van het Kremlin met de vele torens worden door italiaansche bouwmeesters
ontworpen. Zij hebben nog een kennelijk florentijnsch uitzicht. Pietro Antonio Solario
uit Milano bouwt in 1490 den Konstantijn-Helena-toren op een hoek van den heiligen
heuvel.
Toch hebben de italiaansche architekturen reeds iets russisch aan zich. Zij
harmonieeren met haar omgeving, zij hebben zich weten te voegen naar de wetten
en gebruiken, naar de atmosfeer van het land. Hare barokke fantastiek is slechts
denkbaar op russischen bodem.
Wanneer Ivan III de kathedralen en paleizen op het Kremlin wil gaan bouwen,
doet hij zijn architekten uit Italië komen. Maar Aristotile Fioraventi, die uit Venetië,
waar hij werkzaam is, naar Moskou wordt beroepen, zal eerst, op bevel van den
grootvorst, den kerkbouw te Wladimir moeten gaan bestudeeren en die Bolonees
voltooide daarna op vier jaar tijd de Uspenskikathedraal, zuiver russisch van uitzicht,
met de vele toegespitste knolvormige koepels. Solari en Novi zijn bij de oprichting
van de Maria-Boodschap-kathedraal betrokken. Marco Rufo werkt met Solari aan
het Granowitaja-paleis en Aleviso Novi bouwt de Archangelski-kerk en het Terem.
Over heel den heiligen heuvel zijn de Italiaansche kunstenaars bedrijvig aan kerken
en paleizen, maar het zijn Russen geworden, die voor een Russisch grootvorst bouwen.
(Wordt vervolgd.)
Jozef Muls.
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Woud Wandeling
Houthakker in het zwartwoud van mysterie
hark het pad
omritselt loverlied de lemen stulp
wijkplaats in het wild
midden ongebroken bloemenban
bij noodweer hulp
Zink de katedraal
knaktak dor hout de mutsaarden sprokkeltas
likt slikt de vlam
en 't al vergaat
in as
Het inschrift op de schors is diep
sliep schoonslaapstertje sliep
in haar kantkleed van varens
rond haar is de zegening der zoden
bomen
bloeiboden
kikkerkadans
Welke leeuwerik zal haar wekken?
Betrachten
dwars door schaduwschachten
zwartwoud naar uw hart
daar borrelt
korrelt
de klare
kreek
Victor J. Brunclair.
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Kronieken
Vlaamse poezie.
Maurice Gilliams: De dichter en zijn schaduw. Gevolgd van een jong
reiziger. Z.p. n.j. (Te Antwerpen, bij de auteur, in het jaar 1925).
SPIJTS de vreselike onvolkomenheden van zijn gedichten, nooit heeft mij bij het
lezen en - twee maanden later - bij het herlezen, het gevoel losgelaten dat ik tegenover
een noodzakelikheid stond: deze moest dichten. Laat mij al maar dadelik voorwaarts
gaan: zulke sensibele waarneming van de buitenwereld, zulke eerlike verhouding tot
de natuur, zulke intuïtie bij het kompositionele groeperen van de fenomenen naar
lyriese orde en dein vooral dit wat uit deze bundel zich opdringt: het besef bij de
lezer dat deze dichter het maar voor 't grijpen heeft, de lyriese beleving van om het
even welke fenomeen wanneer de lyriese drang maar daar is, deze drang die ach
bevestigt in de diversiteit van weer aangedurfde themata als ‘Joannes op Patmos’,
het lofgedicht ‘aan een boom’, het verwoorden van een wandeling, een onder duizend,
doch dan plots zegt ge van deze éne uw weten uit en zie: daar worden wonderen op
de plaats waar uw mond uw ogen vindt, - dit alles maakt dat het eerste opwelt een
blijde verplichting deze dichter geluk te wensen; en men stelt het zich zo voor dat
men hem de hand drukt, gelijk men dit niet vaak doet, want gij voelt hoe in de zijne
uw hand plotseling te bloeien begint.
Nochtans: Gilliams is geen expressionisties of zuiver-lyries dichter. In deze bundel
staan drie gedichten die, de techniek en het verlangen na, onder wat ik woordkunst
noem zouden te begrijpen zijn: ‘Wandelaar’, ‘Morgenstond’, ‘St. Joannes op Patmos’.
Nu zijn blijkbaar deze gedichten wel de laatste, zodanig dat men tot een natuurlike,
duidelike en lang niet overhaaste evolutie mag besluiten. Wat ik het meest bij hem
schat is zijn zeer innerlike verhouding tot de natuur en dan: hoe van langs om meer
deze verhouding van empiries noteren tot een meer ordelike, literaire kompositie
zich ontwikkelt. Overigens een zeer weinig theoreties beïnvloede ontwikkeling. De
sensibiliteit is beslissend.
Deze dichter heeft te veel en te weinig gelezen. Zijn belangstelling is te weinig
buiten-literair geweest; zijn literaire belangstelling integendeel, weinig in evenwicht
met enig andere, werd overdreven. Wat heeft hij te weinig gelezen? filosofie, boeken
over theorie en praktijk van het schaken, werken over biologie, schaken, filosofie
(en hiermee meen ik meer Kant dan Lucien Brulez), v. Dale's woordeboek, filosofie
nogmaals en het alfabeties register der parijse straatnamen.
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Wie of wat heeft hij veel gelezen? Kloos, Perk, Gorter, Gorter, Perk. Kloos en hunne
plaatsvervangers sedert Dirk Coster; Tagore, Whitman. (Dop Bles evenwel heeft hij
niet gelezen). Dat zijn gedichten van deze lektuur over het algemeen het kenmerk
dragen is weinig belangrijk, omdat Gilliams zijn invloeden met smaak weet te kiezen
- ook dit moment zag ik gaarne door de jonge heren kritici in Vlaanderen geschat en omdat hij spijts alles een dichter is. Wel zijn er in zijn bundel, vooral in ‘een jong
reiziger’ gedichten die onmiddelijk na het sluiten van een boek zijn geschreven. Zij
tonen dat hij zijn lektuur heeft begrepen. Zo iets gebeurt niet alle dagen. En daarom
zijn deze hiaten weinig belangrijk. Ook omdat Gilliams een dichter is.
Dit nu is een vlaams noodlot: Ziehier een geboren dichter die, door de diskrepans
zijner beschavingselementen - een specifies vlaams verschijnsel -, tot een te grote
en een te geringe kennis komt, zodat in zijn geestelik leven, dat op lyriese intuïtie
niet los is gegrondvest, de elementen zich nochtans moeilik in evenwicht houden:
vandaar een vertroebeling van de gedachten en een loomheid in het
distinktie-vermogen der lyriese uitdrukking. Vandaar fouten die een frans
collegejongen van dertien jaar nooit zou doen, hoe onbegaafd hij ook zou zijn. Zo
sta ik bij de lektuur van deze gedichten van Gilliams tegenover twee konstateringen:
de innerlike noodzakelijkheid enerzijds en de loomheid bij het uitdrukken dezer
noodzakelikheid anderzijds. Want een dichter die, bij alle ontroering, over de
‘Godheid’ spreekt in plaats van over ‘God’ is er een die, in de manège nog, slecht
met zijn Pegasus weet om te gaan. (‘Vriend, laat de teugels los’, roept de stalmeester.)
De onkennis van dit lyries aksioom dat alle abstracta in poëzie de allures van het
allerkonkreetste moeten aannemen, deze onkennis weegt zwaar op de poëzie van
Gilliams en moest men niet voortdurend, maar werkelik voortdurend dan, door nieuwe
konstateringen daaraan herinnnerd worden, hoe in de grond fris de ontroering van
Gilliams is, hoe volstrekt eerlik, hoe eroties de dichterlike drang bij hem is, men zou
hem, ten gevolge van sommige ongelukkige abstraherende beelden (‘Natuur! o
voedster van dorstige bloemen’) en van sommige vreselik pedant klinkende konklusies
voor rhetorikaal gaan houden. Zo blijft er vaak iets potsierliks in het heerlikste gebaar
van deze dichter. Het is jammer. En het is vervelend, wanneer men bedenkt dat dit
potsierlike grotedeels door de moeilikheden van het milieu is bepaald. Tegenover
de lyriese drang is er bij Gilliams - en ook dit is weer Vlaanderen op zijn best - geen
korrektief. Gelukkig dat wij nu met een werkelike drang hebben te doen. Maar
ongelukkig moet deze drang zich tegen het ongunstigste milieu in - het gebrek aan
geestelike evenwichtigheid bij Gilliams tussen elan en kennis - manifest maken. De
hel is geplaveid met goede bedoelingen. En Vlaanderen dan, en Vlaanderen?
Weinige gedichten zijn zo zonder evenwicht als deze van Gilliams. Reeds deed
ik opmerkn het gebrek aan juiste verhouding tus-
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sen het abstrakte en het konkrete. Hetzelfde geldt voor de andere tegenstellingen,
alvast voor de verhouding tussen het verhevene en het nederige. Wel ziet Gilliams,
die een dichter is, intuïtief juist hoe de uitersten ook hier elkaar raken en dat er een
wisselwerking moet zijn tussen beide, maar voor de uitdrukking zinkt deze juistheid
in het potsierlike weg, b.v.: ‘o stem van de schorre zandleurder, gij, die de huisvrouw
wenkt aan hare haastige bezigheid.’ En deze machteloosheid der uitdrukking houdt
het gehele gedicht door aan, op een zeer arbitraire afwisseling gebaseerd. Een
ontwikkelde zin voor verhoudingen geeft hem die, waar hij zich gewoon bij de
kompositie van natuurverschijnselen houdt, zo ontroerd en zo ontroerend is,
oppervlakkigheden als deze in het hoofd:
‘Het hoofd voor-over, werelden zwaar,
wij moeten doorgronden waar 't leven staakt,
en waar Gij schuilt trachten wij te weten.’

Het gebrek aan evenwicht strekt zich over het gedachtelike in het zuiver taalkunstige
uit. Wij zagen reeds hoe iets dat als ‘abel’ werd bedoeld aan de krachteloosheid der
uitdrukking mislukte. Soms zet de dichter een hoge borst om ten minste zich zelf in
de kracht zijner uitdrukking te doen geloven. Hij zegt dan:
‘en, gansch alleen, gelijk een hond,
na de andren in een poel van donkerte gebleven
roep ik u aan uit al de kracht van mijn leven.’

Zo zijn er een heele reeks gedichten, die eenvoudig vernietigd worden door dat de
uitdrukking kunstmatig moet worden versterkt om de hoogte te bereiken van de
blijkbaar al te verhevene gedachte.
Men zegge niet dat Gilliams slecht nederlands kent. Zijn woordeschat is vrij groot.
Doch wanneer ge in de derde persoon van de ind. praes. ‘wilt’ treft, geloof dan niet
met een zetfout te doen te hebben: ik vond deze vorm driemaal terug, wat tegen de
‘zetfout’ gewoonlik als bewijs pleegt te gelden. Trouwens te Antwerpen zegt men:
hij wilt. Men zegt er ook ‘honing’ in plaats van ‘honig’, en de heer Gilliams houdt
het, zonder dat hij om dit besluiten weet, met het dialekt. Onduidelik blijft me ook
het lyriese voordeel dat moet resulteren uit het gebruik van ‘subtijl’ in plaats van
‘subtiel’. Zeker, daaraan is niet te twijfelen, heeft dit gebruik zijn reden: Vlamingen
hebben redenen van alles en nog wat. (‘Waarom de Nederlanders naäpen, zei er eens
een en “groen” zeggen in plaats van “gruun”: kijk eens: de Duitsers zeggen toch ook:
grün.’) Verder treft ge: starren, ontfarmen, onnozelheid (in den zin van onschuld),
verveerlikheid (voor angst), ‘bloemen welken in een glas met water’ en dan nog
verscheidene ongelukkige genitieven: wel een potpourri van diverse dialektvormen,
van archaïsmen en onbeholpenheden.
Een taalfout hier of daar, het is zo erg niet, meent deze heer Boulenger, die niet
de generaal is. Wat echter werkelik spijtig is bij Gilliams is deze algemene toestand
van onbeholpenheid der uitdrukking.
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van verwarring in het gedachtelike en van het gedachtelike tot de uitdrukking;
tweemaal betreurenswaard omdat wij hier met een werkelike begaafdheid hebben te
doen. Het is te vermoeden dat deze onbeholpenheid vele lezers zal afschrikken. Ten
onrechte, maar de slordigheid bij de behandeling van het materiaal is daardoor niet
excuseerbaar.
Dat Gilliams lyries begaafd is, daaraan is niet te twijfelen wanneer men naar de
fiziese drang luistert, die gedichten als deze op blz. 21 en blz. 23 bepaalt. Deze
gedichten zijn ordeloos; de fiziese drang is er niet in aanwezig gelouterd en
vergeestelikt, maar wel jong en zonder differenciëren tussen de psyschiese waarden
die éen na éen om den voorrang dingen. Noch meer noch minder dan dit dus: bloot
fiziese drang.
Ik zegde reeds dat zijn sensibiliteit tegenover de natuur zijn schoonste eigenschap
is, en voegt men deze bij de fiziese drang dan komt men reeds tot een samenhang
van eigenschappen die alleen op een goed regelaar wacht. (Ik weet: dit alles is
vreeselik pedant; maar waarom is er in Vlaanderen zoveel begaafdheid en zo weinig
kennis?) Als bewijs van deze sensibiliteit tegenover de natuur, is het behoud van het
spontane bij de kompositie van de fenomenen die het gedicht zullen opbouwen, te
bewonderen. Voor deze houding zijn ‘In het gras’, het goede ‘Zonnebloemen rond
het blokhuis’, ‘Avondstuk’ en ‘Vaarwel in de Stad’ bewijsvoerend. Daarbij blijkt
ook uit deze stukken hoe Gilliams er dicht bij is die gebeurtenissen uit het persoonlike
te lezen, die vatbaar zijn voor het dragen van een algemeen beleven. Zooals bij
Gezelle is zijn vertrekpunt gewoonlik een zeer individuële gebeurtenis, maar zijn
gedichten zijn spijts de opsomming van de elementen dezer gebeurtenis, nooit
persoonlik ezclusief.
Buiten de tachtigers en de negentigers heeft hij ook de jongeren gelezen. Dat hij
ze gelezen heeft en zelfs dat hij door enkelen mag beïnvloed zijn geweest is niet
wezenlik: prettiger vind ik het te konstateren dat hij binnen deze beïnvloeding een
ziekere maat houdt.
De tendens van sommige zijner beelden b.v. stamt uit de vlaam se poëzie, die rond
1916 onstond en die nu, met Wies Moens en Marnix Gijsen aan het hoofd, een
maatgevende beweging (vooral voor Holland maatgevend!) is geworden. Maar
Gilliams gaat nooit tot het uiterste, de vaak gewraakte ‘banaan van zoete vergiffenis’
van Marnix Gijsen; zijn gewaagdste beeld is geloof ik: ‘uwe liefde. O meir tussen
Gods stralende bergen’, een metafoor die niet dichtbij is misschien, doch ook niet
invers-pedant.(1) Dit wordt hij alleen wanneer hij er begint om te denken dat ook hij
een dichter is en dat hij bij-

(1) Invers-pedant slaat niet speciaal terug op 't beeld van Marnix Gijsen. Ik had net zo goed
metaforen en beelden van mezelf uit ‘het Sienjaal’ kunnen citeren daartoe. - Er zijn twee
kategoriën dichters: zij die zich wel en zij die zich nooit vergissen. Ik behoor tot de eerste
kategorie. Urbain van de Voorde b.v. bepaald tot de tweede.
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gevolg algemene konklusies heeft te trekken en citaat-wijsheden voor de druk-inkt
moet klaar maken, zoals b.v. het geval is met het slot van het gedicht op blz. 53. 't
Spreekt van zelf dat ook een gedicht als dit ‘op het sterven von Margaretha Hols t'
Amsterdam’ mislukt is. Het verwoorden daarvan ligt buiten de kracht van een
natuurlik doch te weinig ervaren dichter.
Voor het beste uit deze bundel hou ik het gedicht: ‘ik zag u werken op het veld’,
‘Zonnebloemen rond het blokhuis’ - behalve het slot met de zwakke bepaling
‘blauw-groenig snelde de trein door de landouw’, - ‘Morgenstond’ - een beetje te
zeer systematies - en vooral dit, ‘H. Joannes op Patmos’:
Schepper met de trompet.
Het tafereel der engelen
en de kolk van licht
met de mystieke Adelaar
staan in 't getij voltrokken.
Het menschdom danst
in stilte.
Zacht rolt de donder
De verte in bliksem-blauw verraden,
met torensteden op gebergte en
slingerpaden.

‘De dichter en zijn schaduw’ vooraf gaan gedichten uit 1918 1920, onder de titel
‘Een jong reiziger’ bij elkaar gebracht. Deze gedichten zijn gaver doch onpersoonliker
dan de latere, hetgeen begrijpelik is wanneer men bedenkt dat de dichter het literaire
model dezer gedichten getrouwer nabij bleef. Zij zijn ook minder slordig; het doet
mij hoopvol vermoeden dat de slordigheid van Gilliams misschien een bijverschijning
van zijn evolutie is en bijgevolg niet onuitschakelbaar.
Sumna Summarum: Gilliams moet dichten. Met Mr. La Palisse: indien hij meer
zorg aan zijn gedichten besteed, worden zij allicht beter.
Doch aan zijne begaafdheid is niet een ogenblik te twijfelen.
P.V.O.
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Wijsbegeerte.
De voorgeschiedenis van het Bergsonisme.
II
Het speculatief positivisme.
DE gansche 19e eeuw is van speculatief standpunt uit te beschouwen als een
onophoudende strijd tusschen de wetenschap en de philosofie; boven de grenzelooze
verwarring der idëen, boven de voortdurende uitbreiding van de kennis, boven al het
getheoreriseer en al het gedoe rond duizenderlei onderwerpen, altijd rijzen beide
namen aan de oppervlakte.
De strijd ontstond uit een doodgewone observatie, die we reeds menigmaal in de
schriften van Kant ontdekten. De wetenschap kent vooruitgang; ze vereenigt rond
dezelfde beweringen al de nadenkende geesten, omdat ze hun waarheid
onweerstaanbaar opdringt, omdat ze de waarheid - dat onweerstaanbaar voorwerp
van het verstand - bevat. De bloei, de groei, de eeuwigheid der wetenschap en haar
algemeene erkenning zijn criteria van haar waarde ten opzichte der objectieve
waarheid.
De philosofie daarentegen kent geen voouitgang; ze staat even ver als ten tijde
van Aristoteles (Kant bekende dit in de ‘Prolegomena’; ze groeit niet door de
accumulatie der tijden; ze werkt vernieti gend; de eene tak groeit door den dood van
den andere en het is een essentieel karakter der philosofie van zich innerlijk af te
breken. Daarom zijn de onderlinge twisten, de stilstand, de menigvuldigheid de
criteria van haar waardeloosheid ten opzichte dierzelfde waarheid.
Kant heeft in deze opmerkingen enkel een oppervlakkig argument gezocht voor
de noodzakelijkheid van zijn kritiek, maar de 19e eeuw is er niet bij blijven stilstaan;
uit deze eenvoudige bestatiging heeft ze een heel nieuwe richting in het denken
afgeleid - ze vroeg zich af waaruit de tegenovergestelde kenmerken van die twee
zeer verwante kennisdomeinen voortvloeiden; waarom de wetenschap fataal de
menschheid naar geestelijke eenheid roept, en de philosofie even fataal de geestelijke
eenheid verbrokkelt in een onafzienbare rij subjectieve meeningen.
En ze bevond dat het object en de methoden van beide kennissen oorzaak waren
van dit diepgaande onderscheid. Het object der wetenschap is de stoffelijke wereld,
de tastbare wereld, gelijk de ervaring, de zintuigen en de vermogens die én op de
ervaring én op de zintuigen berusten, ze leert. De philosofie daarentegen - en onder
dit woord wordt altijd de metaphysiek verstaan - heeft als object een onstoffelijke
wereld, waavoor de ervaring ontoerijkend is, waarbinnen de zintuigen en hun
kennisvermogen niet dringen kunnen; een wereld
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van ideale wezens, deels wanbegrippen uit de positieve ervaringen getrokken bij
middel eener objectieviteitsdoodende abstractie, deels waan zinnige inbeeldingen
enkel en alleen uit de grenzelooze verbeeldingskracht gevloeid en daarom zuiver
gedachtelijke wezens, die men door een onbegrijpelijke verwarring voor wezens en
krachten aanziet, die wezenlijk in de natuur bestaan, hoewel de ervaring ze niet
bereiken kan, daar ze onstoffelijke principes zijn, waarop naar haar opvatting de
stoffelijke wereld zelf berust.
De methode, waardoor beiden gekend worden is dus natuurlijk uiteenloopend. De
wetenschap zal uitgaan van de nederige waarneming van wat rond haar gebeurt;
daaropvolgens zal ze door de proefneming de waarneming teweeg brengen en eindelijk
de positieve gegevens, di echte feiten zijn, zal ze in een onderling verband brengen,
waaruit dan de formulen der meer en meer algemeene wetten der stoffelijke wereld
zullen vloeiën. De philosofie moet deze kenniswijze misprijzen; daar de ervaring
ontoerijkend is voor haar object zal ze hoogmoedig uitgaan van de algemeene
begrippen en principes, die ze in het verstand meent te ontdekken, zal door louter
redeneering de algemeenheid dier begrippen verbijzonderen volgens de speciale
wetgeving der logiek, en daar ze de eerste begrippen zoowel als de logische wetgeving
voor onfaalbaar beschouwt, zal ze zich inbeelden aan het einde van haar deductie's
voor een wereld te staan, die objectief waar is. In haar schoot zal deze methode wel
aanleiding geven tot elkaar tegensprekende meeningen, maar dat onheil kan ze niet
verhelpen daar de metaphysiek haar object beperkt tot het ‘invérifiable’.
Zoo blijft de vraag der 19e eeuw spijts alles de eeuwige vraag sedert het Grieksche
denken: Is de mitaphysiek mogelijk? m.a.w. Is er zekere kennis uit begrippen? of
beter: heeft de verstandelijke, metaphisieke kennis waarde? Op deze vraag antwoordt
de eerste helft der 19e eeuw onvoorwaardelijk: neen. Niet de eerste, maar de
volledigste en de belangrijkste ‘neen’, wiens invloed nog niet heelemaal verdwenen
is vandaag, is de groote, systematische ‘neen’ van Aug. Comte of het positivisme.
***
Het positivisme omvat twee stadia, die wel niet heelemaal met elkaar overeen te
brengen zijn, maar die toch van een zelfden geest bezield zijn. Tot grooter
duidelijkheid zullen we ze het wetenschappelijk en het moreel positivisme noemen.
Historisch knoopt het wetenschappelijk positivisme bij de encyclopedisten aan;
logisch aan het crediet der wetenschap. De beste bepaling, die we ervan vermogen
te geven, in alle geval deze die zich over heel de ‘Cours’ uitstrekt is wellicht deze:
het wetenschappelijk positivisme is de oppositie tegen de metaphysiek. Eerst en
vooral voert Comte deze oppositie door zijn methode. Hoewel de titel ‘Cours de
Philosofie positive’ nog aan de philosofie doet denken en hoewel het woord in de
ontwikkeling gedurig wederkeert, wendt hij de wetenschappelijke methode aan: t.t.z.
neemt hij eerst feiten waar, zoekt tusschen de feiten onderling ver-
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band; hij laat zich uitsluitend leiden door waar-en proefneming, sluit aldus de
deductieve redenening uit.
Daaropvolgend stelt hij een ander doel dan de traditionneele wijsbegeerte aan zijn
onderzoek. Deze laatste zocht in navolging van Aristoteles de grondoorzaken aller
wezens op en geloofde daardoor ze in hun bestaan, in hun worden, in hun bestemming
te verklaren, en deze verklaring was een absolute, noodzakelijke. Comte daarentegen
stelt zich met min tevreden: het bestatigen van feiten, hun verband binnen tijd en
ruimte, zijn kennis is dus een relatieve kennis der dingen, een kennis beperkt op de
onderlinge, waargenomen verhoudingen tusschen hen.
En hierdoor komt hij niet tot de herinrichting der mataphysiek op ander
grondslagen; hij beoogt haar verdwijnen. In haar vernietiging ligt de triomf der
wetenschap. Overal moet de hedendaagsche geest het wetenschappelijk in de plaats
van het metaphysisch standpunt plaatsen. Waarom? Omdat de evolutie der wereld
daartoe noopt. Deze evolutie is immers een spel in drie bedrijven. Het theologische
bedrijf verklaart de dingen door bovennatuurlijke wezens; het metaphysische bedrijf
is het tijdperk van het philosofische iconoclasmo en de dingen werden niet meer door
personen maar door abstracte principes verklaard, die min arbitrair waren dan de wil
der goden uit de primitieve hemelen. Deze periode is ten einde; de enkele redeneering
en de poëtische verbeelding die de grond der metaphysische kennis bevat moet plaats
ruimen voor het positieve bedrijf of de ‘observatie’, voor de waarneming der dingen
lijk ze zijn en lijk ze verloopen. Het eenig erkende criterium voor het verstand is de
overeenkomst met de feiten. Daar elkeen zich met het feit onledig houdt, en het feit
zich bestendig voordoet, dus, onafhankelijk van het verstand, dezelfde waarneming
opdringt, is de wetenschap een oorsprong van geestelijke eenheid. Daar elkeen
hetzelfde waarneemt en denkt, is een nieuwe waarneming geen breuk maar een
vooruitgang en op zulke wijze voltrekt ze haar gebouw, dat een bevredigend antwoord
moet geven op al de vragen, welke een positief verstand stellen mag. Vroeg of laat
moet het verstand tot het positieve standpunt komen en het positivisme heeft enkel
voor doel het tweede bedrijf der evolutie naar vermogen in te korten.
Het positivisme, door zijn methode en zijn bedoeling, door zijn zijn historisch
moment zelf, de vijand der metaphysiek, is nochtans de vijand der philosofie niet,
maar deze moet zich leenen tot een diepgaande hervorming. Waartoe is de philosofie
bruikbaar in de positivistische gedachtenregelen? Ze is de hoogste veralgemeening
der wetenschappen. De waarneembare feiten zijn van verschillenden aard, geven dus
tot onderscheidene wetenschappen aanleiding. Nochtans is de wereld een eenheid,
die verklaard moet worden. De analytische kennis der wereld ligt besloten in de
afzonderlijke wetenschappen, maar de synthetische, die uitsluitend op de uitkomsten
der analytische berust, omvat de laatste uitkomsten van al de wetenschappen. Ze is
dus de codex van de algemeenste wetten der wereldorde, die afgeleid
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worden uit de onderlinge vergelijking en het onderling in verband brengen der
wetenschapsconclusie's. Ze is dus ook wetenschap en inductief, steunende op ervaring,
hoewel niet op onmiddellijke ervaring. Ze bepaalt de algemeene wetten in elke
wetenschap en vormt het totaalbegrip: (‘Inbegriff’) de Wetenschap. De wetenschappen
vormen onder elkander een hierarchie volgend de algemeenheid hunner phenomenen;
de algemeenste onder hen zijn de eenvoudigste naar inhoud, doch de uitgebreidste
naar omvang en dat is de philosofie.
Maar tot aan Comte bevatte deze laatste een moraal, en deze vloeide voort óf uit
een theologie óf uit de introspectie. Comte kan geen van beide aanvaarden omdat ze
geen objectief criterium geven en de laatste beslissing aan subjectieve factoren
overlaten. De wetenschap steunt op feiten. Een feit is dat, wat voor ieder mensch op
ieder oogenblik waarneembaar is, en die opvatting sluit de traditionneele methode
der moraal uit. De wereld nochtans bevat niettegenstaande alles toch menschen, die
speciale vragen stellen aan het Verstand, die voor de inorganische wereld geen
beteekenis hebben b.v. hun dadelijkheid. De mensch moet dus ook objectief
beschouwd kunnen worden meent Comte en dat in zijn betrekkingen met de natuur
en in zijn betrekking met andere menschen. De biologie voldoet aan de eerste
behoefte, en lijk de oude moraal aan de tweede voldeed, is de sociologie het positieve
antwoord op de specifiek menschelijke kwestie. Waarom? Omdat de eenige objectieve
feiten, die de mensch in betrekking stellen met de andere menschen de collectieve
of sociale feiten zijn. Het objectieve in den mensch is dus het collectieve, niet het
origineele of het persoonlijke. De mensch is functie van de groep en bestaat voor de
wetenschap niet als individu. In de studie der menschengroepen moeten we dezelfde
methode toepassen als in de inorganische wereldstudie: observeeren, vergelijken in
algemeene wetten. Het doel der sociologie is de objectieve wetgeving bepalen voor
de organische wereld.
**
Korter kunnen we zijn over de tweede phase. Comte voelde de gebreken van zijn
eerste poging en voornamelijk omdat hij heel zijn leven van sociale hervorming
droomde, waarvoor hij in zijn wetenschappelijke overtuiging geen theorie vond.
Deze hervorming beoogt het herstel der geestelijke eenheid onder de menschen.
Daarom moet er een door eenieder erkende autoriteit bestaan, die zich aan elkeen
opdringt. De eenige autoriteit op heden kan niet de godsdienst of de metaphysiek
zijn, maar de wetenschap. Voor de inorganische wereld is haar hegemonie
onvoorwaardelijk en uitgemaakt. Voor de levende, de organische natuur is er een
moeilijkheid, vloeiende uit het eigenaardige van al wat leeft, n.l. de finaliteit. De
wetenschap verklaart wel de feiten, maar niet de orde, het totaal der feiten. Voor het
feit kan ze het samengestelde door het enkelvoudige verklaren; in het georganiseerde,
het levende schijnt daarentegen zich het enkelvoudige door het samengestelde te
verklaren. Dit eischt een breuk met de eerst aan*
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genomen wetenschappelijke methode, want het ordenend principe kan in die
voorwaarden niet liggen in de stof. De sociologie eischt bijgevolg een andere methode
en Comte aarzelt niet den sprong in de ruimte te wagen.
Maar de sociologie is niet de wetenschap van den mensch, doch van de menschheid.
Maar de mensch als een afzonderlijk en zelf-handelend organisme schijnt toch een
hoogste synthesis te wezen, die zijn wezen en doen genoegzaam verklaart, dus een
sociaal totaal. Welnu, dat spreekt de eerste opinie van Comte tegen zonder dat hij
bij zichzelf inconsequentie bekent. De synthese van het levend individu ontsnapt aan
de wetenschap, aangezien ze door het enkelvoudige niet kan worden verklaard. En
om te redden wat te redden valt, begaat hij een tweede logische fout: hij wil het
individueele door het sociale verklaren. De menschheid is de hoogste orde waarvan
de menschen enkel determinatie's zijn, wier doel is boven zich zelf te leven en het
objectief menschelijke te benaderen.
Hier ligt weer een arbeidsveld voor de philosofie. Daareven verzamelde en ordende
ze de uitkomsten der wetenschappen; hier geeft ze een doel. Ze volbrengt de ordening
voor het Sociaal welzijn der maatschappij. Ze velt dus geen oordeel over het wezen
van dit welzijn lijk in de traditie, maar ze is een middel tot handelen; ze is een
nuttigheid; ze is in hoofdzaak een practische philosofie: bepaalt de voorwaarden om
van de wetenschap tot de handeling over te gaan. Daartoe voldoet de onpersoonlijke
wetenschap niet, die wel voedsel is voor den geest, maar geen voor den wil en de
dadelijkheid. Weten schappelijke zekerheid is geen sociaal actie-principe. Daarom
zou ze tot het gevoel moeten spreken en zich omzetten in uiterlijke praktijken, die
het gevoel opwekken, is er dus een positieve godsdiens noodig, steunende op de
wetenschap, die daardoor aan den mensch de zekerheid waarborgt en hem niet meer
bedriegt lijk voorheen. Het middenpunt van den godsdienst is de menschheid, maar
voor de derde maal veranderd van beteekenis en hier aangenomen als een soortbegrip
voor al het goede door de menschheid gedacht, gevoeld en gedaan in het verloop der
tijden. De stuwkracht van die menschheid is de liefde, die men moet opvatten als
een medelijden, waardoor we een beteekenis geven aan het leven van de menschen,
opdat ze de vreeselijke onwetendheid niet zouden voelen die de ruine van de
metaphysiek medebrengt.
***
Om over het speculatief positivisme te besluiten moeten we nog een paar woorden
zeggen over het materialisme. Hierboven hebben we bestatigd, dat het
wetenschappelijk positivisme alleen door een paar onlogische gedaanteveranderingen
aan de vragen der wijsbegeerte kon voldoen en dat de wetenschap zich dus logisch
niet aan de metaphysiek substitueerde. De tweede phase van Aug. Comte's denken
was feitelijk de subreptieve erkenning der metaphysiek. Wou men logisch blijven,
dan stond men voor de keus: de wetenschap zon-
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der metaphysiek (d.i. zonder moraal enz. of de metaphysiek zonder de wetenschap.
Het materialisme is enkel het categorisch besluit tot het eerste lid. Littré hield zich
eenvoudig aan de eerste phase van Comte; Taine (Renan enz. paste het op de studie
der menschheid,) Büchner (en de meeste duitschers) op de stof en Le Dantec op
beiden toe. Voor hen bestaat er zelfs geen philosofie meer; de synthesis der
wetenschappen is onmogelijk; ze onthouden zich van alle moraal. En daar de mensch
eenerzijds toch zoo iets begeert en daar anderzijds deze noch op de philosofie, noch
op de wetenschap berusten kan, laten we het zoo, zegt A. Rey en eerbiedigen we
enkel de bestaande sociale samenhoorigheid. Taine is niet veel gelukkiger wanneer
hij de mensch als een product, als een gevolg van de wetenschappelijke bepaalbare
stof beschouwd, voor de wetenschap een atoom lijk het stoffelijk atoom. De
volledigste onder de ontelbare materialisten is ontegensprekelijk de fransche bioloog:
Le Dantec. De mensch studeerde hij als individu en als sociaal wezen, en getrouw
aan Comte's eerste meening verklaarde hij den eersten mensch door de biologie, den
tweeden door de sociologie. In beider opvatting is de mensch een collectie stofdeeltjes
die door feiten en feiten-coordinatie wetenschap worden. Alleen het stoffelijke leent
zich tot wetenschap. Het leven is assimilatie (.. geen individualiteit); de mensch een
product van erfelijkheid en opvoeding, (.:. geen autonoom principe); het organisme
geen eenheid; het bewustzijn niets evenals het denken. De sociologie is het vervolg
op de biologie, even nihilistisch als zij; de gewoonte en de erfelijkheid zijn de krachten
die haar beheerschen. De moraal is geen geestelijke waarde maar een biologische
normaliteit enz..
Het is nutteloos het materialisme dieper te beschouwen: het is eerstens voldoende
gekend, en tweedens is het heden ten dage de moeite niet waard. Wanneer we het
aanstippen met enkele vrij algemeene en onvolledige kenmerken, is het alleen om
het verloop der ideën, die aanleiding gaven tot het bergsonisme, te vervolgen, om
na te gaan hoe het ‘a parte ante’ kon ontstaan en hoe het ‘a parte post’ tot een nieuwe
geestesrichting riep. Is het theoretisch, voor de speculatieve kennis van weinig belang
en van zeer geringe waarde, we moeten tot spijt voor onze hedendaagsche beschaving
bekennen dat veel in ons leven, b.v. in onze democratie de praktische vertaling is
van wat we ons zouden schamen theoretisch te verdedigen.
H.J. De Vleeschouwer.
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Oudheidkunde.
De ontgravingen in Egypte.
II.
In 't Nijldal is men sedert 't einde van den oorlog, voor 't eerst in den winter van
1923-24, zonder opgravingen gebleven. Waarom? Omdat de Egyptische Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Engelsche Regeering eene wet hebben uitgevaardigd
die voor de oudheidkundige werken aller vreemdelingen uiterst nadeelig is; ook
hebben alle uitheemsche gezelschappen hunne wetenschappelijke bezigheden, ten
teeken van afkeuring, dezen winter opgeschorst. De wetenschap in 't algemeen en
Egypte in 't bijznder hebben bij deze ‘nationalistische’ overdrijvingen niets dan te
verliezen.
Een kort overzicht te geven van de bijzonderste werkzaamheden vóór 1925 is het
doel dezer bijdrage. Ten Westen van Kaïro, van Aboe Roasch tot in Sakkara en
verder, kan men een dag lang het dal aan den rand der woestijn volgen, zonder een
mensch te ontmoeten. Nochtans liggen daar, onder het zand, de overblijfselen van
duizenden jaren geschiedenis. Inderdaa, sedert de eerste dynatiën tot in den Perzischen
tijd, werd daar bij voorkeur begraven, zooals later in de woestijn te Theben en...
elders nog. Er is dus ontzaglijk veel werk te verrichten, alhoewel er vóór 1914 reeds
heel wat werd uitgevoerd. In de na-oorlogsche jaren arbeidde men hoofdzakelijk
slechts te Aboe Roasch, Gizeh, Sakkara.
Te Aboe Roasch onderzocht het Institut Français d'Archéologie orientale du Caire
(1922-23) een doodenveld dat uit vier lijkbergplaatsen bestaat. Zes verschillende
grafsoorten heeft men daar ontdekt: le den kelder met toegangshelling; 2e een
vierkantig gebouw met grafput daarnder met helling; 3e den kelder met put, maar
zonder gebouw; 4e de ‘mastaba’ (of bank) in natuurlijken steen; 5e de mastaba met
vertrekken, hoven en putten; 6e dezelfde als (5) in aarden steen. Tot de mastabas
moeten gerekend worden: de nissen vóór de beelden der dooden, en de grafsteenen;
soms is er een vóórhof en eene bijzondere kapel, voor de familie die offers brengt
en gebeden zegt. Eigenlijk is elk graf verschillend. Vele begraafwijzen heeft men
leeren kennen: van de gewone ter aarde bestelling tot het gebruik van zerken.
Enkele jaren reeds, is G. Reisner voor de Harvard-Boston-Universiteit bezig het
groote doodenveld nabij de Kleops-pyramide te Gizeh te onderzoeken, in aanvulling
der werken, die H. Junker vóór den oorlog in opdracht der Weensche akademie daar
verrichtte. Wat Reisner ontdekte overtreft alle verwachtingen.
Een groot getal ‘mastaba's’ (graven wier bouw den vorm eener bank heeft en die
uit de IVe dynastie dagteekenen, benevens een nog grooter aantal grafputten naast
de eersten gelegen, en die een voor-
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raad doodenopschriften, gebeitelde en geschilderde voorstellingen en voorwerpen
aan den dag brachten, waarvan ik er enkele in Januari 1924 ter plaatse kon bezichtigen.
Ieder graf was genummerd en had reeds toen zijn nummerbriefje; zóó heb ik er tot
in de vierduizend geteld. Dat zegt genoeg hoe ongemeen ver dit doodenveld zich
langs de woestijn uitstrekt.
Het belang dezer graven bestaat hierin, dat zij den geschiedkundige stof geven om
de gebeurtenissen van de IVe tot latere dynatiën op te sommen en te beoordeelen. 't
Is eveneens dààr, dat het graf gevonden werd van eenen waardigheidsbekleeder van
koning Snefroe (IIIe dynastie), wiens naam en titels voorkomen op een mat die den
zerk bedekte en op een plank. Daarom werd vóór een paar maanden dit graf en de
daartoe behoorende pyramide den koning zelve ten onrechte toegeschreven. Het was
gedeeltelijk in de rots 7,50 m diep uitgehouwen. Onder de gevonden voorwerpen
verdient een grafsteen in 't bijzonder vermeld te worden: 't is deze der konigin
Meritiotis, vrouw van Snefroe, na diens dood, echtgenoote van Kleops, en na het
overlijden van dezen laatsten vereerd onder koning Kefren. Deze zeer oud geworden
dame heeft dus drie regeeringen beleefd! Men schrijft haar een ongeveer 10 m. lang,
in baksteen nabij de Kleopspyramide gebouwde schuit toe, zooals we er ook eene
nabij den tempel van koning Neoeserre te Abusir niet ver Van daar gevonden hebben.
Zij symbolizeeren den zonneboot, t.t.z. het vaartuig waarin de zon (Re) hare dagreis
in de hemelwolken of hare nachtreis onder de aarde volbrengt. De voorhanden schuit
was in vakken verdeeld die den doodeninboedel van Kleops of diens vrouw bevatten.
Ongeveer drie uren van daar, te Sakkara ligt het opzoekingskingsveld van het
Kaïreensch Museum, den ‘Service des Antiquités de l'Egypte’. Slechts één woord
namelijk over de laatste ontdekking; zij stelt overigens al de andere in 't duister. Wat
nooit verhoopt noch mogelijk gedacht werd, kwam hier aan 't licht: zuilen met
halfcirkelvormige groeven (‘cannelures’)! Niet dat men deze in Egypte niet
vermoedde, is 't merkwaardige, maar dat zij uit het begin van het oude Rijk stammen
om 45 v. C.! Dus sedert 't begin der Egyptische beschaving bestond de zuil die tot
nu toe van Griekschen oorsprong gewaand werd! Reeds te Beni Hassan had men
vóór een halve eeuw zuilen ontdekt met 16 platte vakken die dagteekenen van het
Midden Rijk (3000 v. C.); later ontdekte men gegroefde zuilen uit het Nieuwe Rijk
(15e eeuw). Maar Grieksch uitziende zuilen uit 't begin van den Pharaonen tijd,
daaraan had niemand zich verwacht en men kan thans niet meer gissen wat er ons
nog aan Egyptische ontdekkingen te wachten staat.
Want we weten dat in den bodem nog massa's steenen met opschriften en
vlakbeelden opgestapeld liggen, die voer de toenmalige Egyptenaren in onderaardsche
bergputten opgeborgen werden, alleen om plaats voor andere te maken! Tijdens de
jarenlange herstellingswerken aan den tempel te Karnak, had men lang vóór den
oorlog een onder-
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aardsche schacht gevonden, waaruit duizenden standbeelden zijn te voorschijn
gekomen. Na den oorlog vond met eene andere schacht waaruit men tot hiertoe
ongeveer 50.000 steenen, met opschriften en verheven beelden gesmukt, aan 't licht
gebracht heeft.
Tot verdere opheldering zij gemeld, dat de groefzuilen voorkomen in 't vóórhof
van grafkapellen uit de IIIe dynastie nabij de graanpyramide van koning Djózer
gelegen; zij zijn ten getalle van 4, half in den kalksteenen muur gehouwen naast eene
poort. Hunne kapiteelen hebben den vorm van open rietbladeren. Van achter naar
voor, waren deze doorboord zoodat men denkt dat zij wellicht als waterleiding
dienden. Andere zuilen van de zijmuren hadden kapiteelen die den vorm van de
papyrusplant en bloem nabootsen. Uit een der kapellen heeft men het levensgroote
standbeeld gehaald van koning Djózer: in kalksteen gebeiteld, waren de oogen
ingelegd met bergkristal. Op een troon-stoel gezeten, houdt hij de rechte hand op de
borst en de linke op de knie. Zooals gewoonlijk, is het lange haar met eenen doek of
‘klaft’ bedekt. Een lange smalle baard viel op de borst. Uit nog ouderen tijd kenden
we reeds een soortgelijk beeld; niettemin blijft dit een der eerste en dus zeldzaamste.
Jammer, dat het, zooals vaak met de meeste oudheden, niet ongebroken uit zijn kapel
werd verlost!
Te Denderah bestaat er sedert het Middenrijk een kleine, maar sedert het Grieksch
tijdperk een groot geworden tempel aan de godin Hathor gewijd en die, dank de
eeuwenoude verzanding, gedeeltelijk bewaard is gebleven. Nochtans heeft de eerste
Kristen bevolking sommige gedeelten verwoest of afgebroken om uit de puinen twee
kerken met bijgebouwen op te richten.
Vóór 1914, werd er ijverig gewerkt aan het herstel van den ouden tempel, en het
laat zich vermoeden dat de herstelling in afzienbaren tijd zal voltooid zijn. Buiten
den tempel met zijn processiedaken en menigvuldige kelders die zelfs met opschriften
versierd zijn, bestaan er nog de volgende bijbehoorigheden: een ‘mammizi’ of
geboortetempel, twee heilige vijvers, ringmuren met monumentale poorten....
Een overgroot getal graven bevinden zich in de uitgestrekte doodenvelden van
Tounah-Derouah, Fassagi bijgenaamd, waar de puinen van het oude Hermopolis
gelegen zijn. Ze zijn dus in de nabijheid van Tell el Amarna gelegen.
De meeste graven zijn van Grieksch-Romeinschen tijd. Het is juist hun belangrijkste
kenteeken, dat architecturaal, de oude Egyptische vormen geheel of bijna onveranderd
behouden blijven maar dat de gebeitelde of geschilderde versiering den invloed van
Grieksch-Romeinsche opvatting, stijl en zelfs uitvoering toont. Een goed voorbeeld
dezer vermenging van twee verschillende gevoelswerelden is het graf van Petosiris.
Einde 1919, werd het ontdekt en gedurende 1920-1 geruimd, door Gustave
Lefebvre. op last van het ‘Service des Antiquités de l'Egypte’. Het hoorde toe aan
eene in Egypte sedert lang gevestigde Grieksche familie waarvan de zerken - die van
Petosiris, zijn vader, en oud-
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sten broeder, zijn vrouw en zijn zoon - die ook gevonden werden, ons het bestaan
dezer familie gedurende vijf geslachten laten volgen. De hoofden der familie
bekleedden een hoogen priesterlijken rang, hetgeen hunne zuiver Egyptische titels
bewijzen. De opschriften en sommige beelden duiden het einde der IVe eeuw aan
(ongeveer 332-305 van den Perzischen tot den Ptolemëischen tijd).
Dit gebouw is niet alleen een grafkelder maar ook eene grafkapel. Eene met
kalksteenen geplaveide laan, waarin een 2.40 m. hoog altaar stond, leidde tot den
hoofdingang. Deze bestond uit vier zuilen en hunne voor Ptolemëischen tijd,
kenschetsende tusschenmuren. Achter het 4.85 m. hoog en 9.40 × 3.80 m. vierkant
‘pronaos’, breidt zich de kapel op 6,25 m. breedte en 7,15 m. lengte uit. Acht zuilen
op twee rijen verheffen zich in 't midden. Hier opent zich de put die naar de
grafkelders voert. Deze vormen eene vlakte van meer dan 100 m., dus veel grooter
dan het gebouw zelve.
Rechts en links ontwaart men verschillende gaanderijen en kelders waarin de
zerken uit dezen tijd, mummies en menschengebeente uit Romeinschen tijd
ondergebracht waren. Gedurende de oudheid was dit familiegraf geschonden en
leeggeplunderd: het gewone lot van Egyptische doodengebouwen. Maar terzelfder
tijd werd het reeds als een merkwaardigheid beschouwd, want de wanden dragen
Grieksche opschriften, door de eigennamen der nieuwsgierige bezoekers van later
tijd aangevuld. Kapel en ‘pronaos’ zelve had men later in zerkkamers veranderd. In
modernen tijd eindelijk, werden door handlangers van oudhedenverkoopers gebeitelde
blokken uitgekapt en weggedragen. Deze waren het gewis waard. Zooals we dat
reeds in de graven der IIIe dynastie leeren, waren alle bouwbestanddeelen, muren,
zuilen, architraven, enz... met uitgebeitelde en beschilderde tafereelen versierd.
Ze stellen het gansche leven van den doode voor, of liever allerhande bezigheden
die het aardsch leven uitmaken en waar de doode als heer heeft aan deelgenomen.
Zoo zien wij de werklieden aan 't werk: schrijnwerkers, goud- en zilversmeden,
vaathouwers, mandemakers, reukwerkmakers, wijnpersers, enz... Verder, tooneelen
uit het landleven: de akkerbestelling en het veekweeken in al hunne bijzonderheden,
wier beschrijving te lang zou zijn.
We zien ook den doode en zijne vrouw, in prachtgewaad op hooge stoelen gezeten,
schaak spelen, bij het bezoek hunner verwanten. Deze laatsten bieden hun hulde;
zwaarbeladen dragers en draagsters brengen offeranden: bloemen, vruchten, gevogelte
en vee.
Eindelijk ziet men de godsdienstige plechtigheden die voor de mummie uitgevoerd
worden: priesters gieten wijwater op de mummie, branden wierook, brengen de
voorwerpen aan, waarmede de organen van den doode zullen worden in werking
gebracht; de gesymbolizeerde gouwen brengen hun gaven aan. Zoo geraken we
allengskens in de godenwereld waarin de doode zijn na-aardsch bestaan zal
voortzetten; hij brengt hulde aan de bovennatuurlijke wezens, die in zekere ge-
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westen van hemel of aarde huizen en verschillende dieren- of menschenvorm hebben.
Al deze voorstellingen worden uitgelegd en beschreven door hieroglyphische
opschriften. Maar zuiver religieuse komen er ook voor, zooals stukken uit de
Pyramiedentexten, uit het doodenbloek, lofzangen, onderwijzingen van
wijsgeerig-godsdienstigen aard en waarschijnlijk uit de latere Joodsche letteren
ontleend.
Er is iets buitengewoons te herkennen in deze geschilderde verhevan beelden? In
't algemeen niet; slechts enkele kleine bijzonderheden, zooals het eerste verschijnen
van den haan, dien men vóór dezen tijd nooit in Egyptische beelden heeft voorgesteld.
Het belang van dit graf bestaat ook niet in zijn opvatting, want familiegraven met
voorhof, kapellen, putten en kelders hooren reeds tot de Ie dynastieën. Het feit dat
de kapel uitwendig als een tempeltje voorkomt is evenwel eene nieuwigheid. Maar
vrij belangrijker is de vermenging van Egypischen en Griekschen stijl. Inderdaad
zijn de voorgestelde menschen, alhoewel ze de bewegingen uitvoeren die sedert
eeuwen onveranderlijk en ontelbare malen nagebootst werden, echt Grieksch en
hebben soms niets Egyptisch. Daarover laat hun kleeding niet den minsten twijfel
meer bestaan: peplos, imitation, khiton, hoofddekking... dat is alles rechtstreek uit
Griekenland ingevoerd.
Zekere handelingen zijn zóó los, zóó onafhankelijk van Egyptischen trant, zóó
vrij van alle gestereotipeerde echt Egyptische stijfheid, dat slechts sedert lang in
Egypte gevestigde Grieken die hebben krunen uitvoeren. Dat merkt men bijzonders
in de landbouwtooneelen.
Nochtans dient er vastgestetd te worden dat in de uitvoering der algemeene
perspektief en de voorstelling van het lichaam juist dezelfde fouten en conventies
voorkomen, die in Egyptische beelden de aandacht trekken. Zoo mag men beweren
dat deze reliefs toch door Egyptenaren, die Grieksch vaatwerk of iets dergelijks
gezien hadden, werden uitgevoerd. Overigens valt het niet te loochenen dat er ook
tooneelen onder voorkomen die zuiver Grieksch zijn van opvatting: zooals de
ververgadering der familieleden bij het graf, om den vergoddelijkten doode een maal
aan te bieden; daarin treft men ook de zuiverste Grieksche onderwerpen aan, zooal
de klagende vrouw, die tegen een zuil aan weent, de vrouwen die de offerande
bijwonen.
Tell el Amarna. Onze lezers kennen wellicht allen de beteekenis dezer stad niet.
In de woestijn, doch niet ver van den Nijl gelegen, is de vestiging dezer stad te danken
aan een bewuste luim van Koning Amenophis den IVen (1380-1360). Deze vorst
trachtte de stijgende macht der priesters van Amon, god van Theben, te breken.
Daarom verplaatste hij de hoofdstad naar Tell el Amarna, stichtte er een bloeiende
stad met paleizen en tempels voor zijn uitverkoren god, Aton, de zonneschijf,
vervolgde overal waar hij kon Amon, zijn diensten en zijn dienaren, schepte eveneens
eene van opvatting gansch nieuwe kunstrichting, in één woord, veroorzaakte op
godsdienstig, kunst- en politiek
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gebied eene wezenlijke omwenteling in de vóór hem heerschende gebruiken.
Vóór den oorlog, hadden de Duitschers daar gewichtige ontdekkingen gedaan.
Deze werden door de Egypt Exploration Fund (Society sedert 1917) voortgezet; zij
laten ons nu reeds toe ons een algemeen begrip van de stad te vormen.
De stad is begrensd door 14 doelmatig tusschen den stroom en de rotsen opgerichte
gedenksteenen. De huizen waren gescheiden door straten en lanen. Eene der reeds
vóór 1914 gekende voornaamste lanen droeg den naam van ‘Hoogepriesterstraat’.
Vele kleine, maar ook eenige groote huizen van vooraanstaande staatsambtenaren
werden gevonden. Volgens deze, zag de algemeene Tell el Amarna'sche woning er
aldus uit: Een stuk grond, geheel door eenen steenen muur omringd bevatte tuin,
woning en bijgebouwen. Door de ingangspoort langs het wakershuisje schrijdend,
kwam men rechtstreeks in den lusttuin, waarin vijvers en licht gebouwde lusthuisjes
voorkwamen. In eene andere richting trof men de woning zelve, den moestuin, werken vergaderplaatsen en dienaarswoningen.
Het hoerenhuis bevatte eene of meer zuilenhallen of zuilenzalen, waarnevens
rechts en links verscheiden vertrekken opvolgden: slaapvergaderkamers, enz...
Trappen leidden naar het dak en naar het terras. Een loggia kwam in eenige huizen
voor. Waterputten, W.C. en volledige badinrichting waren voorhanden. Daarbuiten
stonden soms veestallen en ringvormige graansilos. Een der bijzonderste
heerenwoningen was die van den vizier Nakht; het had vijf zuilenhallen en vensters
tegen de zoldering.
De weelde dezer heerenwoningen werd voornamelijk door de aangepaste versiering
uitgedrukt: overal wandbeschilderingen die in woekerend gewas allerhande
opstijgende vogels toonen. De vloeren bestonden soms uit verglaasde bont
geschakeerde steenen.
Zuilen waren rijk gekleurd en soms met steen en glasplasta ingelegd. In de muren
bevonden zich nissen; er waren steenen vensters en deurramen. De moestuinen waren
verdeeld in vierkantige bedden, waartusschen watergroeven of -leidingen slingerden.
Kleinere huisjes zagen er natuurlijk zóó weelderig niet uit. Een dezer was een
glasfabriek. In de werkplaats van den beeldhouwer Toetmes, heeft men, reeds vóór
1914, de schoonste modellen der Egyptische kunst gevonden, die ooit een volk heeft
Voortgebracht Dit thema is een andere studie waard.
Merkwaardig is 't, dat men achter de eigenlijke stad, in volle woestijn, eene
vierkantige wijk heeft ontdekt, waar slechts deze werklieden huisden wier beroep in
het onderhouden der graven en grafkapellen bestond. Geheel door eenen muur
omringd, was deze grond in zes rijen verdeeld. Elke rij had een twintig- of dertigtal
opeenvolgende huisjes in 4 vertrekken verdeeld; er was een broodoven en een trap,
die naar 't dak leidde. De zolderingen bestonden uit hout en riet.
't Grootste huis van Tell el Amama was het koninklijk paleis, in
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't Noorden der stad gelegen. Zijn plan is wederom vierkantig. Rechts van vóór,
volgden twee ommuurde tuinen; links, een tuin die godsdienstige bestemming had,
zooals het de altaren der 18 gelijkmetende kapellen aanduiden. Daarop volgden 7
zuilenzalen en twee andere zonder stutten.
De vierhoek werd besloten door verdere met zuilen versierde vertrekken, hoven
en een grooten vijver.
Daar de onvruchtbare bodem geen gewas kon voeden, hadden de hoveniers op
zekere afstanden putten gegraven, waarin ze uit het dal gebrachte boomen kweekten.
(Dit herinnert aan de tamarisken en sykomoren die vóór den tempel van Mentoekotep
III (na 3000) te Deir el Bahari kunstmatig waren aangebracht. In de stad Assur heeft
men 't zelfde gedaan).
Men kent natuurlijk de bestemming niet der menigvuldige vertrekken van 't paleis.
Op te merken valt een balkon, waartoe 7 trappen leidden. Men weet door gebeitelde
voorstellingen die graven versieren dat de koning soms in zulk een balkon verscheen
en van daar de eereteekens (halssnoeren, handschoenen, standbeeldjes...) tot zijn
verdienstelijke ambtenaren uitwierp.
Schilderingen en in steen gebeitelde tafereelen, versierden de wanden; sommige
zalen waren met goud en verglaasden steen ingelegd. Eetbakken voor 't vee bestemd,
waren met buitengewoon fijne beelden gesmukt.
Nevens het paleis bestonden er nog andere bouwdeelen die veeleer godsdienstige
bestemming hadden, maar wier wezen nog niet juist te verklaren is. Een dat men den
‘Zuidvijver’ noemt, behoort tot een tuinhuisje. Een ander, Meru-Aten genaamd, is
door eenen vierhoekigen muur omsloten. In 't midden breidde zich een vijver uit.
Daarneven, rechts, lagen elf T-vormige vijvertjes. Eens kiosk met trap en zuilen,
nevens kleinere huisjes - alles met boomen omringd - stonden in de nabijheid. De
T-vijvers hadden een buitengewoon kleurig plaveisel (vogels en gewassen
voorstellend). Een geschilderde zuil toonde Amenofis IV. De koning reikt offeranden
aan de zonneschijf die hare stralen, in handen eindigend, over den koning uitspreidt.
Links van dit komplex was er een lange gang, waarin verschillende huisjes uitliepen.
In en buiten de rotsen heeft men een nog al groot getal graven opgeruimd. De
rotsgraven bestaan uit eenen gang met zuilenhallen en eene zerkzaal; men kende ze
reeds sedert lang vóór den oorlog. Buiten de rotsen vond men grafkapellen; zij bestaan
uit een vóórhof, een tweeden hof met een trap die naar eene vóórplaats leidt door
zuilen gestut; daarachter volgen een of meer vertrekken. Onnoodig er bij te voegen
dat men tijdens de opgravingen een groot aantal voorwerpen van allen aard en uit
alle stof gevonden heeft, waarvan wellicht de schoonste te Berlijn bewaard zijn.
Daaronder verdienen de Mykeensche en Egeesche potscherven vermeld te worden
die de betrekkingen met Grieken aanduiden.
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Herinneren wij hier terloops aan de 382 spijkerschriftbordjes van Aziatischen
oorsprong, over ongeveer 40 jaren te El Amarna ontdekt en die ten overvloede
bewijzen dat, noch de zee, noch de Sinaïtische woestijn, Egypte van het Noorden en
het Oosten hebben afgezonderd. We zullen naderhand merken dat dit ook voor het
Zuiden en het Westen waar is.
Deze stad heeft slechts een twintigtal jaren gebloeid. Na den dood van Amenofis
IV, volgde zijn derde schoonzoon, Toekankhamon hem op den troon. Deze beijverde
zich om den Atonsdienst uit te roeien, den Amonsdienst weder in zijn vroegere pracht
te herstellen en in de oude hoofdstad Theben weer te heerschen. Hij liet onder meer
een prachtigen stoet op de wanden van den tempel van Loeksor beitelen, waarin hij
voorkomt als de hersteller van den Amonsdienst. Sedert dien, was er van Tell el
Amarna geen spraak meer.
Te Qeau el Kebir, dáár waar vóórmaals de ‘Missione archeologica italiana in
Egitto’ werkzaam was, voerde in 1922-3 de Egypt Exploration Society
onderzoekingen uit die als volgt kunnen samengevat worden.
Deze plaats was de hoofdstad van een gouw der VII-IXe dynastiën. Dit tijdperk
is bijzonder belangrijk, omdat zijne geschiedenis volstrekt nog duister is. Wij
vermoeden dat gedurende dezen vervaltijd Syrische vorsten in Egypte geregeerd
hebben. Dat wordt betuigd door het voorkomen in de graven van voorwerpen met
vreemden, Syrischen stijl of onderwerpen versierd, zooals knopzegels, rolzegels,
wier ingesneden motieven aan den geometrischen stijl van Noord-Syrië herinneren.
Petrie, de bevoegdste Engelsche graver en oudheidkundige, schrijft aan dit tijdvak
zelfs eenen rolzegel toe, die den naam van eenen Semitisch-Syrischen koning draagt:
Khendi. Na de IXe dynastie, was er wederom een andere, een Lybische inval, Wat
bewezen wordt door de voorwerpen, die Libyschen stijl aanduiden.
Overigens werden er vóórhistorische en latere voorwerpen gevonden: vaatwerk,
baksteenen der Ie dynastie die sedertdien niet meer voorkomen (tenzij na de XXIe
dynastie). Uit dezen oertijd stamt een menschengeraamte met linnen bedekt dat van
vreemden oorsprong schijnt te zijn.
Uit lateren tijd komen nog Arameesche opschriften voor die betrekking hebben
op de vorsten der XXVe-XXVIe dynastie. Eindelijk, werd ook een koptisch
Johannesevangelium gevonden van ouderen tijd dan de meesten tot nu toe bekend.
Wat is er al niet over Theben te Zeggen! zelfs als men de herstellingswerken sedert
meer dan 25 jaren te Karnak en Loeksor begonnen, nooit opgeschorst en nooit
geëindigd, buiten rekening houdt. Om deze kroniek niet in 't oneindige te rekken,
vergenoegen wij ons met hetgeen waarlijk niet kan verzwegen worden. Eerst een
kort woord over het graf van Toethankhamon (omstreeks 1360). Er is reeds zooveel
over geschreven dat het bijna onmogelijk is geen herhalingen te doen. Nochtans de
vondst is wel een herhaling waard, want sedert
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eene halve eeuw werd er geen zóó vruchtbare ontdekking gedaan. De lezer weet
reeds dat dit graf eigenlijk geen koninklijk graf is, want de koningen der XVIII-XIXe
dynastiën werden in zeer lange, buitengewoon rijk versierde rotsgangen en zalen
geborgen. Het graf van Toetankhamon is zóó klein, zóó arm, dat alles daarvoor pleit,
dat men in allerijl den doodeninboedel uit een eerste graf in deze 4 kamers tellende
begraafholte ondergebracht heeft. 't Waren immers beroerde tijden en aan grafdieven
was er toen reeds - zoo min als nu - geen gebrek. Een bezoek aan dit graf heeft zelfs
geen belang meer. Toen ik mij in Januari 1924 daarin bevond, stond slechts de rozig
steenen zerk op zijn plaats. Al het overige was, 't zij in het daarneven onverwachts
ingerichte laboratorium ter verzorging opgestapeld, 't zij in 't Kaïreensch muzeum
ten toon gesteld. 't Hoeft ook niet verzwegen te worden: al het gerucht hier rond
gemaakt door roemzuchtige, alles inpalmende menschen, heeft geen nut gehad, ja,
was rechtstreeks schadelijk. De werken rondom Gizeh, Sakkara, in Babylonië enz.
uitgevoerd, zijn op wetenschappelijk gebied oneindig belangrijker, hoewel er zich,
buiten de geleerden, weinig liefhebbers hebben mee beziggehouden. Want wat de
Egyptische geschiedenis betreft, leert ons dit graf tot nog toe niets. Nu is juist dit
tijdperk uiterst donker en de duisternis is na de vondst even donker als te voren.
Slechts museologische beteekenis dwingt ons den inboedel te erkennen. En deze is
wel een woord herhaling waard. Ja, na eene halve eeuw naarstig zoeken komt ons
Toetankhamon's doodeninboedel voor als de rijkste, de sierlijkste, de veelzijdigste,
de wonderbaarste die ooit in bewaarbaren toestand ontdekt werd.
Onder de voorwerpen die 't meest de aandacht trekken zijn de volgende te noemen:
's konings borstbeeld, dat eigenlijk slechts als kapstok diende; zijne 2 standbeelden,
die hem in groot ornaat voorstellen; de prachtige, doorschijnende, tot nu toe zonder
weergâ fijn en gedachtenvol met papyrus- en leliebloemen gebeitelde albasten vaten;
zijnen zetel, wiens rugschildering een wonderbaar gewrocht van techniek is met zijne
veelvuldige kleuren, niet in gewone verf maar uit kostbare steenen en goud te samen
gesteld, wiens onderwerp: ‘de echtgenote die haren gemaal smukt en hem reuk
aanbiedt’ alles overtreft wat sierlijkheid der vormen, smaak der uitvoering, lenigheid
der houding aangaat; zijne wandelstokken, wier handgreep den symbolischen vorm
heeft van een te zamen geboeiden Aziaat en Neger zoodat de hooge wandelaar den
indruk had zijne hardnekkigste vijanden in de vuist te knellen; de viervoudige houten
omslagen van den zerk, teeder uitgesneden met symbolische hieroglyphen of met
veelbeteekenende tafereelen uit het godenrijk op gouden grond gedreven....; eindelijk
de bedden, de kandelaars, de prachtwagens, de handschoenen, het juweelenkastje
met jacht- en krijgstooneelen, de schuitjes, de vliegvedel, enz., enz... zóóveel dat het
Museumbeheer er ernstig aan denkt een nieuwen vleugel aan 't gebouw te voegen,
om Toetankhamon's inboedel alleen te bevatten! En dat wil iets Zeggen, voor wie
de uitgestrektheid van 't Kaïreensch muzeum kent!
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Vóór den Biban el Moluk waar Toetenkhamon's graf ligt, is er eene bocht, met name
Deir el Bahari, waar twee buitengewone doodentempels gedeeltelijk op het plein en
in de rots liggen. De oudste werd door de Mentoehoteps gebouwd (omstreeks 2900);
de latere door de grootste Egyptische koningin Hatsjepsoet (omstreeks 1500). Slechts
de eerste moge ons voor 't oogenblik bekommeren. Dáár voerden de Amerikanen
herstellingswerken uit; tijdens de werken vonden zij eenige onbekende grafputten
waarin de Egyptenaren sykomoren en tamarisken hadden geplaatst.
Eindelijk troffen zij eenen 150 m. langen onderaardschen gang aan (Bab el Ghosan,
die in de richting van den tempel loopt. Uitslagen nog niet gekend.
Het ‘Institut français d'Archéologie orientale du Caire’ werkte in het doodenveld
van Deir el Medineh, te Theben. De meeste graven stammen uit het Nieuwe Rijk
XVIII-XX dynastiën (1580-1200). Het algemeen plan der gebouwen bestaat uit de
volgende deelen: 1e een gemuurden hof, een zuileningang, waarboven een kleine
aarden steenen pyramide uitkomt; eenige gangen en zalen met nis, in de rots
uitgehouwen, een put die in den gewelfden zerkkelder eindigt. Ofwel, ten 2e een
voorhof, eenen put die naar den grafkelder leidt, een zuileningang, pyramide en kapel
met nis. In de nis stonden de beelden van den doode met familieleden. De wanden
der kapel droegen geschilderde tafereelen uit het bestaan der levenden of der dooden.
Vóór den zuileningang stonden insgelijks de beelden van den doode benevens zijnen
grafsteen. Een soortgelijke steen versierde het middenvlak der pyramide. Soms was
er slechts één vóórhof voor twee graven. Iets bijzonders is te vermelden: Een dezer
graven had niet alleen de vermaarde kapellen waar priesters en familieleden, offers
brengend, met den doode een paar uurtjes kwamen doorbrengen bij het opzeggen en
zingen van gebeden en litanieën - zooals men dat vandaag nog vooral in het groot
kerkhof te Kaïro kan beleven, waar honderden doodenhuizen met hetzelfde doel zijn
gebouwd - maar een kapel waar de goden zelven aanbeden werden, en net als de
koningen één graf, één tempel hadden voor hunne zielerust en een anderen voor den
godendienst. In andere woorden, hetgeen vroeger een rein koninklijk gebruik was,
ging spoedig over in volks gebruik, hetgeen we in zeer vele gevallen van het Egyptisch
leven bestatigen.
Te Scheich-abd-el-Gurnah, een dorp in Theben, onderzocht de Engelschman Robet
Mond graven uit denzelfden tijd, welker uitslagen nog niet uitgegeven zijn.
Alhoewel we nog niet ten einde der opsomming zijn moeten wij ons tot het
voorgaande beperken, want moest ik over de werken berichten die te Deir el Medineh,
Eldfoe en elders uitgevoerd werden, dan zou de lezer wellicht den moed verliezen.
Hij moge slechts begrijpen, dat het arbeidsveld eindeloos uitgestrekt is en de
opdelvingen ons onvoorziene uitslagen voorbehouden.
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In Nubië, ten Zuiden der eerste katarakten (Assuan), tot noordwaarts van Kartoem,
strekt ziek een gewest uit waar de Egyptenaren sedert het oude Rijk hun invloed
hebben laten voelen, of liever dat ze als een soort kolonie behandeld hebben en waar
de Egyptische beschavingsvormen op elk gebied verspreid werden, zóó dat men het
‘land Kusj’ als een Egypte van tweeden rang kan aanschouwen. Maar toen de
Egyptische macht allengskens ten gronde ging (sedert de XXI dynastie), dan bloeide
Kusj voort; er ontstonden zelfs koningsdynastiën, waarvan er 2 over Egypte geheerscht
en hunne macht tot ver in het Noorden uitgebreid hebben.
Het eerste onafhankelijke koningdom van Nubië der XXVe dynastie werd reeds
gesticht door de Libysche voorvaderen van koning Pianki, te El Kur'uv begraven.
Zij regeerden te Napata en van daar uit ging hunne herovering tot aan de
Middellandsche zee. Deze hoofstad was tot in den Romeinschen tijd een middenpunt
van verkeer. Een latere merkwaardige hoofdstad, bijzonder in Romeinschen tijd was
Meroë. Is het dan te verwonderen, dat Nubië bijna zooveel belangstelling verdient
als Egypte zelf en dat er dus daar ingelijks belangwekkende opgravingswerken
uitgevoerd worden? Na den oorlog heeft men deze voortgezet en nu reeds is men in
staat de gansche geschiedenis van dit volk in zijn grooste omtrekken e schrijven.
De voornaamste ontgravingswerken werden te Faras, Napata, Sanam, Meroë...
door de ‘Oxford Expedition in Nubia’ en andere te Napata, Meroë, Nuri enz... door
Amerikaansche Universiteiten (zooals Pennsylvania, Harvard, Boston) uitgevoerd.
De Nubische doodenvelden en puinen zijn zeer uitgestrekt en bevatten honderden
graven en ‘mastabas’, alle met hunnen inboedel gevuld, bijzonder vaatwerk van
gebakken aarde met verscheidene soorten versieringen, geschilderde of ingedrukte,
allerhande sieraden in metaal of verglaasde aarde, wapens en werktuigen.
Deze graven hooren aan alle tijdperken toe, zoowel het vóórhistorische als het
Romeinsche, zoodat zij ons veroorloven de geschiedenis der daartusschen liggende
tijdperken te schetsen.
Al wat men vond - en dit kan van andere grafsteden gezegd worden - ziet er uit
als eene nabootsing van wat men gewoon is in Egypte te ontdekken.
Zeer dikwijls nochtans is de gebakken en verglaasde aarde van slechte
hoedanigheid; de gebeitelde opschriften en voorstellingen in vergelijking met de
Egyptische zijn zonder smaak-en kunstgevoel uitgevoerd of zien er misvormd uit.
De misvorming gaat soms zóó ver, dat men gemakkelijk het ‘negerachtige’ daarin
erkent. Dit is trouwens niet te verwonderen. Ja, een groot gedeelte der in graven
gevonden vaten zien er uit zooals die men in 't Museum te Tervueren, uit Kongo
afkomstig, bewaart. Overigens zijn de versieringen (gewassen bijzonder) onder
Hellénistisch-Romeinschen invloed, zooniet nagebootst, toch ten minste opgevat.
Onder de menigvuldige schatten te Harvard, is er bijvoorbeeld een zil-
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veren beker met een voet, door verheven beelden versierd, uit de 1e eeuw vóór C.
die er zuiver Romeinsch uitziet.
De graven der koningen van Napata liggen te Nuri, El Barkal, Begarawiyah, El
Kuru'w, Meroë; zij bestonden in 1922 uit meer dan 386 eenheden. Nu reeds kennen
wij de stoffelijke overblijfsels van meer dan 70 Ethiopische koningen en hunne
familie.
De meeste graven bestaan uit kleine pyramiden, eene vóórhalle, en een put die tot
het onderaardsche graf leidt.
Onder de voorwerpen die den doodeninbundel uitmaken, telt men vele ‘ushabtis’
of doodenbeeldjes die bestemd waren den doode te vervangen in 't koninkrijk van
den doodengod Orsiris, allerhande juweelen in kostbare steenen en metalen;
menigvuldige zegels in den vorm van vingerringen, enz..
De binnenwanden der graven zijn met religieuse tafereelen versierd in den trant
der Egyptische. Dit laatste moet ook gezegd worden van de tempels door Egyptische
of door Nubische koningen ontworpen en uitgevoerd.
Een Hathortempel door Hatsjepsoet gebouwd werd te Faras gevonden; zoo ook
oudere door Toetankhamon, en, met een schatkamer, door Tirhaka.
De tempels te Buhen - waar ook een oude versterking is - waren gebouwd door
Hatsjepsoet, Amenofis II (der XVIIIe dynastie) op de puinen van gebouwen der XIIe
dynastie. Uit denzelfden tijd heeft men graven geopend die uit een bovenaardsch
bouwsel en een kelder bestaan; overigens, waren de voorwerpen van meest zuiver
Egyptischen aard en oorsprong.
Te Sanam vond men een Egyptischen tempel, uit een vóórhof met zuilengang,
pyloon, een zuilenzaal en omliggende vertrekken samengesteld.
Te Meroë verhieven zich de groote tempel van Amon en de tempel van Isis; zij
stonden niet ver van de ‘koninklijke stad’ en waren in vollen bloei gedurende 't
Romeinsche tijdperk.
Te melden is nog de vondst van huizen, bijvoorbeeld te Karanog, uit Romeinschen
tijd, alle uit aarden steen gebouwd: zij zijn vierkantig, hebben gangen, trappen,
waterputten, vuurhaarden... Een soort kasteel had zelfs twee verdiepingen.
Ten slotte zij herinnerd aan de menigvuldige opschriften, meestal op grafsteenen
gesteld en gebeiteld in het zoogenaamde Meroïtische schrift. Dit laatste is een soort
a b c uit vier klinkers en negentien medeklinkers bestaand, wiens ontcijfering allengs,
dank zij tweetalige teksten (Egyptische & Ethiopische) een voltrokken feit wordt.
Met deze nieuwe wetenschap heeft zich de Egyptologie wederom een ander vak
toegevoegd, dat tot het heropbouwen van 't oudere verleden ontelbare diensten kan
bewijzen. Hetzelfde geval deed zich in veel jongeren tijd in Vóórazië voor, waar de
duizenden spijkerschriftbordjes ons een geheel nieuwe wereld heropenden, die, van
het eerste Grieksche koningdom der XVe eeuw en zijne betrekkingen met de
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Hettieten. Zóó breidt zich dagelijks de gezichteinder meer en meer uit; met
vastberaden overtuiging, streeft men immer voort, om den Oosterschen aardbodem
zijne eeuwen lang verborgen geheimen te onttrekken.
L. Speleers.
Hulp-conservator der kkl. Jubelpark Musea te Brussel, Hoogleeraar te Gent.

Bibliographie
Dra W.C. Wittop Koning-Rengers Hora Siccama en Herman Poort: De
Bloeiende Bongerd (uitg. J.B. Wolters U.M. Groningen 1925).
- Dit is een bloemlezing uit de Nederlandsche literatuur van af de tachtigers tot op
onze dagen en tevens eene inleiding tot de literaire kunst ten dienste van Gymnasia,
hoogere Burgerscholen, Middelbare Meisjesscholen, Kweekscholen en Normaallessen.
Het boek is in drie deelen verdeeld elk voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk.
Het eerste handelt over de strekking en den invloed van de Nieuwe Gidsers en geeft
proza van L. van Deyssel, Jac. van Looy, Fred. van Eeden, Frans Coenen, J. de
Meester, Herman Robbers, Louis Couperus, C. en M. Scharten, Antink, Herman
Heyermans junior, Is. Querido, Ina Boudier Bakker, G. Schrijver. Het tweede
hoofdstuk brengt een samenvatting van de poezie der tachtigers met voorbeelden
van Jacques Perk, Kloos. Verwey. Van een paar ouderen: Helene Swart en W.L.
Pennig jr. en den nabloei der tachtigers: Herman Gorter, Boutens, Henr. Roland
Holst, J.H. Leopold, C.S. Adama van Scheltema, Jan Prins, Jacqueline E. van der
Waals en Geerten Gossaert. Het derde deel handelt meer bepaald over de
roman-literatuur, uitbreiding der schetsen en novellen der tachtigers en geeft
fragmenten uit de werken van Carry van Bruggen, H. Heyermans, Ina Boudier Bakker,
J. van Ammers-Küller, Theo Thyssen, C. en M. Scharten Antink, C.J.A. van Bruggen,
A.M. de Jong en Herman Poort. Het vierde deel bespreekt de nieuwere jonge
dichtkunst ter inleiding van A. Roland Holst, M. Nijhoff, H. van den Bergh, Jacob
Israël de Haan, C.J. Bloem, Werumeus Buning, Jac. Schreurs, W. de Merode, A. van
Collem, Margot Vos, Marie Vos, Laurent van der Waals, H. Marsman, Hendr. de
Vries, H. van Erlo. Het laatste deel is gewijd aan de Vlamingen Gezelle, Streuvels,
Sabbe, Timmermans, Fritz Francken, Jozef Simons, Karel van de Woestyne, K. van
den Oever en Marnix Gysen.
De karakteriseering der verschillende tijdvakken en literatuur-soorten is zeer juist.
De keuze is smaakvol en eclectisch-onpartijdig. Men is verwonderd over de
afwezigheid van zekere namen terwijl andere min-
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der van belang er wel zijn. Maar bloemlezers moeten zich altijd beperken. Het boek
kan ook buiten de school met vrucht gelezen worden omdat het op beknopte wijze
de belangstellenden inleidt tot de levende literatuur.
J.M.

Lode Opdebeek: ‘Peterskind’. (Uitg. L. Opdebeek, Antwerpen.
De ontwikkeling van een kinderziel in de natuur, de ontdekking van de wereld door
kinderoogen, de kleine wereld van het huis, den bornput, de kippen, de konijntjes,
de geit, het uurwerk van peter, hoe het kind met wezens en dingen omgaat, dat brengt
dit boek vol zonnige bladzijden, fijnen humor en klaren eenvoud. Wanneer dat
kinderleven wordt gedacht op den buiten in de bloem- en fruitkweekerij van een
ouden sympathieken natuur-filosoof, den alles vergoelijkenden peter van het kind,
dan kan men zich voorstellen dat het verhaal vol afwisseling is en vol bekoorlijke
uitzichten. Het doet op meer dan eene bladzijde zelfs sprookjesachtig aan, zoo dat
men gaat denken aan de kleine Johannes van Frederik van Eeden. Maar het is zoo
typisch Vlaamsch met zijn processie, zijn straatfeest met vlaggen, wimpels en
eereboogen, zijn snoepwinkeltje, den verjaardag van peter, de eerste vechtpartij van
het kind, de school en den vacantietijd met de zwerftochten in het bosch. Als
kinderlectuur bedoeld heeft het boek toch door zijn zuivere toon een hoogere meer
algemeen literaire waarde en wordt een gelukkig verschijnsel in de thans als het ware
in de mode zijnde uitbeelding van kinderfiguren in de moderne literatuur.
J.M.

Maurits Neels: ‘Van een jongeling’ (een zielkundige schets). Internationaal
Telegraaf Agentschap, Brussel.
De zielkundige schets die dit boek wil zijn is niet doorgevoerd. Wij vernemen er van
een droomerige dichterlijke jonge man die door zijn nabestaanden tot de werkelijkheid
wordt geroepen maar zich losscheurt uit een midden dat hem niet begrijpt om zijn
eigen leven te leiden. Maar 't wordt niet veel zaaks en de problemen die over tafel
in een pension te Brussel of op het kantoor van den notaris worden aangeraakt zijn
niet van belang om er maar even bij stil te blijven. Gelukkig stelt de oorlog aan dat
gezeur ook nog een einde. Zal de oorlog nu eindelijk dat jongmensch doen ontwaken?
Van het zielkundig proces dat hij verder doormaakt niets meer. De historie eindigt
de eerste dagen van den duitschen inval, en op de laatste bladzijde wordt nog enkel
medegedeeld dat de held opnieuw te Brussel woont. Jammer dat zijn adres er niet
bij staat. Belangstellenden konden dan wel even gaan informeeren hoe het thans met
hem gaat.
J.M.

Compton Mackenzie: ‘Arme Familie’. (Uitg. Het Nederl. Boekhuis,
Tilburg.)
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John Touchwood, een beroemd en rijk-geworden tooneelschrijver, keert terug van
New-York naar Engeland en ontmoet aan boord van
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de ‘Murmania’ een aardig verstandig vrouwtje dat op hem een blijvenden indruk
maakt. Terug te Londen en op zijn landgoed te Ambles waar hij rustig wilde gaan
werken aan zijn nieuw tooneelstuk ‘Jeanne d'Arc’ - men denkt even aan Bernard
Shaw - wordt er hem het leven ondragelijk gemaakt door zijn familie, zijn broeders
en zusters, zijn zwagers, allen meer of meer verloopen kerels, mislukte schrijvers of
tooneelspelers, vaders van bedorven kinderen die het nu van den rijken jonggezel
moeten hebben. Hij vlucht Ambles voor Londen en Londen voor Ambles, maar vindt
nergens rust tot hij zich Miss Doris Hamilton van de ‘Murmania’ herinnert, ze gaat
opzoeken bij haar moeder, er zijn secretaresse van maakt en ook zijn vrouw en met
haar de vlucht neemt opnieuw met de ‘Murmama’, gelukkige huwelijksreis thans,
terwijl heel de bedelzuchtige familie zwagers en broeders, zusters en schoonzusters
en kinderen achterblijven op zijn landgoed van Ambles dat hij hun, om er voor goed
van af te zijn, als erf gift heeft geschonken. Het boek is vlot en luchtig als een
engelsche conversatie na het dinner, vol humor en flegme en vele zeer goed
waargenomen typische karakters.
J.M.

R.H. Benson: ‘De tusschenpersoon’. (Uitg. Keurboekerij van het Nederl.
Boekhuis, Tilburg.)
Een roman uit het engelsch burgerlijk leven. De tusschenpersoon is hij die de
kunstenaars weet te ontdekken, ze aan zich door voor hem voordeelige contracten
weet te binden en groote winsten uit hun kunstwerk te halen. Hij is de fatale man
waar zonder de kunstenaar niet kan omdat hij in den aanvang zijner loopbaan niet
beschikt over de bekendheid die ‘de tusschenpersoon’ door zijn relaties en zijn invloed
in de pers kan bezorgen. Wij zien hier een dergelijk zakeman aan 't werk met een
schilder en een tooneelspeler, maar naast zijn koele berekende politiek ontwikkelt
zich de idylle tusschen den schilder en het meisje waar de zakeman reeds het oog
had opgeworpen en het verloop van deze kunstenaars liefdegeschiedenis brengt ons
in de meest verschillende middens van Londen en omgeving waarin wij het leven
nog als iets schoons en vreugdigs leeren kennen. Gelukkige reactie op het scepticisme
en de oppervlakkigheid der meeste hedendaagsche romanliteratuur.
J.M.

G.K. Chesterton: ‘S. Franciscus van Assisi’, uit het engels vertaald door
Wies Moens. (Uitg. Cultura, Gent, 1924.)
Dit boek is minder een heiligen-leven in den gewonen stijl dan wel een geestig
bestrijden van de vooringenomenheid tegen heiligen-literatuur die er in de scpetische
wereld van thans veelal bestaat. Chesterton is de superieure man die het als een sport
aanziet om tegen den voorbijrazenden menschenhoop op te schreeuwen en er op den
duur toch in slaagt de financiers of de clubmen, de gazettiers en de bioscoop-pilaren,
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zijn geestige spitsvondigheden die twijfel en onverschilligheid aan 't wankelen brengen
en even toch het inzicht doen krijgen van wat een heilige is in het rumoer van de
wereld. Wies Moens heeft dit boek ook in zijn nederlandsche vertaling tot een
schoonheid gemaakt.
J.M.

Johannes Joergensen ‘Het Heilig Vuur’, uit het Deensch vertaald door
Louisa Duykers. (Uitg. N.V. Leerlust, Antwerpen 1924.)
Dit verhaal uit het italiaansch quatrocento heeft wel iets van de atmosfeer der Fioretti.
Ser Giovanni Colombini, de rijke koopman en raadsheer van Siena, wordt door het
lezen der geschiedenis van Maria v. Egypte vervuld van het heilige vuur, werpt zijn
rijkdommen af, verlaat huis en vrouw en loopt als een bedelaar langs de wegen van
Italië, predikend en leerend. Hij bekeert en verzoent de menschen, komt op voor
weduwen en wezen en brengt zelfs den grooten Boccaccio als een rouwmoedige
zondaar naar Christus' kudde terug. In de Fioretti staan die dingen toch met meer
eenvoud verhaald en ook met die vrome geloofwaardigheid van natuurlijk uit een
kinderlijk hart opgewelde gedachten en gevoelens. Bij Joergensen wordt het meer
een archaïseerend verhaal dat ons dan ook soms minder waarschijnlijk voorkomt en
dat wij dan ten slotte toch gaan vergelijken bij soortgelijke italiaansche fantasieën
van Arthur van Schendel waarbij hij dan verre ten achter staat.
J.M.

Dr Bertold Missiaen, O. Cap.: ‘Volkshuishoudkunde’. (Uitg. ‘Excelsior’,
Brugge 1925.)
Deze wetenschappelijk-sterk-onderlegde economist die tevens een breed-voelend en
veel-begrijpend mensch is met een vrije onvooringenomen kijk op de toestanden van
dezen tijd liet een lijvig boekdeel verschijnen van over de zeshonderd bladzijden
over volkshuishoudkunde, een onderwerp dat hem sinds jaren bezig houdt en dat hij
ook sinds jaren doceert. Het mag dan ook een standaardwerk genoemd worden. Na
de geschiedkundige ontwikkeling van zijn onderwerp te hebben gegeven en na de
wetenschappelijke opvatting ervan te hebben toegelicht, behandelt schrijver
beurtelings de beweegkrachten en het economisch leven, de economische waarde en
het economisch vraagstuk. Daarna bespreekt hij in zooveel verschillende boeken: 1o
de voortbrenging in haar wezen en factors, de arbeid en het kapitaal met de vormen
der onderneming; 2o de ruiling in haar wezen van nationaal-handelsverkeer, in het
geldwezen, en het kredietwezen; 3o de verdeeling van het inkomen in vorm van
grondrente, kapitaalrente en arbeidsloon met de kwade kansen van het arbeidsleven;
4o het verbruik in het privaat huishouden met de krisissen die kunnen intreden; 5o
de moderne economische gedachtenstroomingen als daar zijn het mercantilisme, de
physeocratie, het liberalisme, het socialisme en het christen reformisme.
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bevindingen ook den psychologischen zedelijken
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kant der kwesties onderzoekt. De schrijver zegt het overigens in zijn voorbericht:
‘Tegenover de leer van het individualisme en het socialisme, welke beide den triomf
van het utilitarisme huldigen, stellen wij de leer van Christus, eene leering van liefde
en recht, van zelfverloochening en idealisme...’ Hij wil de beginselen der katholieke
levensbeschouwing op economisch gebied helpen verspreiden in de overtuiging
daardoor eene bijdrage tot volkswelvaart te hebben geleverd.
Dit boek is de vrucht van een levensarbeid en tevens een goede daad. Het is als
het ware de encyclopedie van het onderwerp die bij alle moderne vraagstukken der
economie kan worden opgeslagen en zelfs aan leeken een duidelijken kijk zal geven
op de toestanden van onzen tijd.
J.M.

Ad. van der Heyde: ‘Drie jaren in een belgische bastille’. (uitg. ‘Excelsior’,
Brugge 1925.)
Het zijn indrukken en overwegingen van een gekerkerden Vlaamschen activist, de
losse bladen uit een dagboek meestendeels in de cel geschreven. Wanneer wij dit
werk vergelijken met de Celbrieven van Wies Moens of de Muurkrabbels van [...]
dan komt het ons minder literair voor, minder rijk aan diep-menschelijke ontroering
van algemeene beteekenis. Maar het is daarentegen een rijker dokument over de
betreurenswaardige toestanden die zich in ons land na den oorlog hebben voorgedaan,
waarop de schrijver een meer nuchtere kijk had en die hij zakelijk voor altijd heeft
genoteerd. Toch is de uitbeelding van het gevangenis leven, met de sombere uren,
het dagelijksche gedoen, de hoop en den twijfel en de tragische gebeurtenissen in
een boeiend en zuiver-klinkend Nederlandsch gesteld dat het lezen van het boek tot
een genot maakt.
J.M.

Mr Fr. Wittemans: ‘Geschiedenis der Rozenkruisers’. (uitg. L.J.C.
Boucher, den Haag 1924.)
Wetenschappelijke waarde heeft dit boek niet. Het wil de geschiedenis brengen van
de geheime orde der Rozenkruisers die in de 14e eeuw door een zekeren Christian
Rosencreutz zou gesticht zijn, doch waarvan de eerste oorsprong terug te vinden is
in de oude mysteriën van Griekenland en Egypte. Jammer genoeg berust alles op
beweringen die misschien door broeders der orde in vertrouwen kunnen worden
aangenomen maar door buitenstaanders niet dan met voorbehoud kunnen worden
onthaald, hoe onbevangen zij zich ook voor het vraagstuk stellen. Van een
wetenschappelijke behandeling der historie mag verondersteld worden dat de
beweringen van den historicus kunnen worden nagegaan. Hier is dit niet het geval.
De schrijver bekent het zelf en beroept zich voortdurend op verklaringen en bronnen
waarvan de waarde buiten discussie wordt gehouden. Het blijft dan ook een boek
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steller, maar geen werkelijk licht brengt aan buitenstaanders.
J.M.
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Niko Gunzburg: ‘De wettelijke bescherming van vrouw en kind’, (uitg.
S.V. De Centrale Boekhandel, Brugge.)
Op zeer practische wijze heeft schrijver zijn stof ingedeeld. Hij behandelt beurtelings
de vrouw en het kind in het staatsrecht, het burgerlijk recht, het arbeidsrecht en het
strafrecht. In het laatste deel van zijn Werk geeft hij de wetgeving op het kinderwelzijn
en onderzoekt de nationale werken voor kinderwelzijn en oorlogswezen. Het is een
handig boekje dat de vrouw die meer en meer door de wetgeving tot een onafhankelijk
bestaan Wordt gebracht, dadelijk en bondig inlicht over het huwelijk, zijn
voorwaarden, pleegvormen, gevolgen en ontbinding, over haar burgerlijken stand,
over het ouderlijk gezag, over de arbeidsovereenkomst, de sociale en internationale
bescherming. Voor sociale werksters is het nuttig te weten hoe de kinderbescherming
is ingericht, hoe het kind voortaan als misdrijfpleger wordt behandeld. De zakelijke
gegevens daarover zijn in dit boekje te vinden.
J.M.

‘Katholiek’, door Gerard Brom (Romen en zonen - Roermond - 1924).
In negen opstellen doet Gerard Brom de voortreffelijkheid uitkomen der Christi-kerk.
Ze zijn opgevat als tegenstellingen zooals de titels bewijzen: ‘een en algemeen’ ‘goddelijk en menschelijk’ - ‘geest en stof’ enz... Hier is Brom op z'n best. Hij kan
zijn enthusiasme laten gaan op de maat van zijn zuiver-bewogen lyriek. Op moderne
wijze, in een kloek-gespierde taal en in stevigen betoog-trant weet hij ons aan te
toonen dat het katholicisme is: van alle tijden. Ook onze tijd vindt daarin zijn redding!
K.E.

F. Prims: ‘De sociaal-economische geschiedenis van België’ Brugge,
Excelsior, 1925. Fr. 5.
Meer en meer wordt de aandacht der sociale leiders en studeeren den gevestigd op
de sociale en economische geschiedenis. Voor België bestond tot hiertoe geen enkel
algemeen overzicht dat een klare gedachte geeft van den ontwikkelingsgang dezer
toestanden. Het boek van Dr. Prims brengt ons die eenvoudige en duidelijke
uiteenzetting: na enkele algemeene begrippen, de schets van de toestanden, van Cesar
tot onze dagen. Een opmerking: waar het werk een aansporing bedoelt te zijn tot
verdere studie, ware misschien een bladzijde bibliographische voorlichting Van
grooten dienst geweest. Hoogere en degelijke vulgarisatie, aan alle sociale werkers
warm aanbevolen. Ook de vakman zal wel hier en daar een belangwekkend détail
kunnen aanteekenen.
H.J. ELIAS.
Uitgaven van W.L.J. Brusse's Uitgevers Mij te Rotterdam:

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

Otto van Tusschenbroek: ‘Speelgoed, Marionetten, Maskers en
Schimmenspelen’.
- Voor ouders moet, wat er in enkele
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bladzijden over karakteristiek en kunstzinnig speelgoed, in dit kleine boekje verteld
wordt, belangwekkend zijn. Maar de illustraties naar werk van Oom Ben, Fritz Loeb,
Phemia Molkenboer, Wijdeveld en Pieter van Gelder, is meer dan een sprekend
pleidooi voor een gezonde opvatting over speelgoed.
Wat rivière en Caran d'Ache voor het schimmenspel in Frankrijk zijn geweest,
weet ieder hier, dat er echter in Nederland op dat gebied ook heel wat belangrijks
werd gepresteerd, zullen velen, niet zonder verbazing, uit dit boekje moeten vernemen.
En de proef op de som zijn wel de enkele afbeeldingen van schimmen door Ko
Doncker, Jan Ponstijn, P. van Gelder, Dr. de Roos en A. Roelofs.
De kunst van 't masker wordt in onzen tijd herontdekt, en de marionet treedt, na
in het naturalisme haar meest kenschetsende eigenschappen te hebben verloren, terug
in 't domein, onafzienbaar en geweldig, der fantazie. Dat de Nederlandsche
kunstenaars dit inzien bewijzen de afbeeldingen van maskers, marionetten, door
Hildo Krop, Van Gelder, Harry van Tusschenbroek e. a.

W. Retera Wzn.: ‘Behangsel en Bespanningsstof’.
- Schrijver vertrekt onder hoede van William Morris, die heel terecht van meening
was, dat de wanden hoofdzaak zijn in het binnenhuis. Wat Morris voor
wandbekleeding ontwierp kan ons niet meer bekoren, maar zijn stelling blijft juist.
Het doorloopen van dit boekje moet de meening bevestigen, dat behangsel en
bespanningsstof niet het gebied zijn waar vooruitstrevende opvattingen in de moderne
Nederlansche Kunst zich laten gelden. Rechtstreeks of verwerken oude invloeden
na. Wel Wordt er flinker gestyleerd, maar er ontbreekt een frisch, modem, nieuw
inzicht. Dat is de les welke voornamelijk uit de illustraties van dit boekje sprekt.

Herman Hana: ‘Batik. Bedrukte Stof, en klein Lederwerk’.
- Waarom in dit boekje nogmaals op een thema, dat in het vorige uitvoerig behandeld
is, wordt teruggekomen is onuitlegbaar. Bedrukte stof hoort tot bespanningsstof - en
evenmin tot batik als tot klein lederwerk. Afgezien daarvan brengen de enkele
illustraties van stoffen door van Stam, Lebeau en Nieuwenhuis materiaal, dat ons
noodzaakt ons oordeel van hierboven eenigszins te milderen.
De Nederlanders hebben het batik-procédé uit hun koloniën overgebracht en op
nieuwe wijze toegepast, - en thans batikt heel Westelijk Europa er op los. Hana
bezorgd hier een overzicht op het Nederlandsche werk van Chris Lebeau tot Van der
Vecht. Het is steeds gevaarlijk zekere ornamentale opvattingen tot technisch-onjuist
te verklaren: vooral bij een procédé als het batikken. En daarbij doel ik op de
ongunstige kritiek, welke het aardige vlak-verdeelde kleedje door Van Regteren
Altena kreeg.
De behandeling van het klein lederwerk, welke nog in dit boekje voorkomt, hoorde
onbetwistbaar meer bij den boekband - wat niet
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belet, dat het afgebeelde werk van Nel Schoo, Maria Rueter, Mies Merkelbach toelaat
een waardig denkbeeld te vormen over de bedrijvigheid van deze Nederlandsche
klein-kunstenaars en kunstenaressen.
Deze drie deeltjes helpen weer op treffelijke wijze het beeld van de moderne
dekoratieve kunsten in Nederland volmaken. Het is wel jammer, dat de boekjes over
bespanningsstof en batik door een paar kleurdrukken de interesasntste ontwerpen
niet wat beter tot hun recht konden brengen.

H. Verne en R. Chavance: ‘Pour comprendre l'art décoratif moderne en
France’. Paris. - Hachette 1925.
- 1925 heeft een massa artikelen en boeken over moderne dekoratieve kunst zien
verschijnen, en, in tegenstelling met vroeger, neemt Frankrijk thans op dit gebied
een vooraanstaande plaats in. En er is geen uitgever van kunstboeken in Frankrijk
of hij kondigt nog werken over de Parijsche Tentoonstelling aan.
Meest al die boeken zijn duur, en door hun aard bestemd voor kunsthistoriekers,
kunstenaars en rijke liefhebbers. Het is derhalve heuglijk dat een uitgever als Hachette
het aangegaan heeft, een boek de wereld in te sturen, dat, door zijn inhoud en door
zijn zeer talrijke illustraties bij het groote publiek de oogen kan openen, op wording
en wezen van de nieuwe toegepaste kunst. Dit is zeggen dat het boek van Verne en
Chavance te aanzien is als een uitmuntend vulgarisatiewerk. Van dit laatste bezit het
echter ook de gebreken, maar het heeft geen zin daarop in te gaan.
Er mag echter niet verheeld, dat er met en door het boek nog vele onjuiste
voorstellingen over moderne kunst zullen worden gevestigd, zulks vooral doordat
de keuze van illustraties niet in een vastgestelde richting gebeurde. Maar kon dit, bij
den stand van de moderne Fransche decoratieve kunst anders? Laat ons niet Vergeten
dat zij haar wortels heeft in een geest, die zeer ver van het conventioneel Fransche
wezen ligt, en dat zij zich van dit laatste niet zoo maar op een omdraai kan ontdoen.
Dat legt trouwens de vele onvoldoende styleeringen van natuurmotieven uit, en de
onoordeelkundige aanpassing ervan, waarvan de Fransche moderne kunst vol is.
Afgezien daarvan echter zijn de illustraties van het boek een doorloopend bewijs,
dat ook de Fransche moderne sierkunstenaars met nabootsing van oude stijlen hebben
opgeruimd. Men vindt nog wel werken waar oude motieven het vertrekpunt zijn
geweest voor decoratieve fantaziën, maar dan toch persoonlijk en in een modernen
geest bewerkt. Dat alles is in de illustraties duidelijk te zien - en daardoor geeft het
boek zoo'n goeden kijk op de Fransche dekoratieve kunst in haar huidig stadium.
In de inleiding geven de schrijvers een schets van de nieuwe kunst in het nieuw
technisch milieu van het hedendaagsch bestaan, en openen veler oogen voor de
schoonheid van de machine.
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Daarop volgen hoofdstukken gewijd aan gebouwen van openbaar nut; over
woningbouw; over bewerking van hout, ijzer, aardewerk, glas, stoffen, wandpapieren
en hun toepassing in verband tot het interieur; over het mobilier; over bibelots in
aardewerk, porcelein, glas, brons; over boeken, juweelen, kleerstoffen, mode; over
het leven buitenshuis, waar voornamelijk de moderne vervoermiddelen haar deel
krijgen. Kortom, heel het leven waar we midden in staan wordt in al zijn uitingen
behandeld, en in het besluit van den schrijver komen een paar zinnen voor welke
nooit genoeg zullen kunnen herhaald: ‘Les artistes nous proposent de nouvelles
façons de voir. C'est leur rôle glorieux. Il faut les suivre’.
En verder: ‘Défions-nous d'ailleurs - on ne saurait trop le répéter - des habitudes
paresseuses de notre oeil. Elles ne nous permettent pas toujours de juger
impartialement, elles nous inclinent à n'aimer que ce qui nous est connu; elles nous
incitent à trouver laid ce qui n'est qu'inhabituel. Certaines formes qu'il nous arrive
de repousser comme fâcheuses, nos descendants les accepteront, n'en doutons pas.
Faisons donc un effort pour les comprendre et les apprécier dès à présent’.
Na dit overzicht kan ons besluit zijn, dat velen in dit boek een eerste wegwijzer
naar moderne toegepaste kunst zullen vinden - en als ze een uiting als voorgaande
begrijpen, zullen ze ook gemakkelijk verder zien.
E.L.

Recht op antwoord.
Wij ontvingen het volgende schrijven:
Brussel, 29 Oct. '25.
Den Heer Redacteur van ‘Vlaamsche Arbeid’. Geachte Heer,
Een vriend wijst me op een kritiek, in de Sept.-Oct. aflevering van ‘Vlaamsche
Arbeid’ door den heer Brunclair geschreven, naar aanleiding van mijn artikel
betreffende ‘Die vlämische Frage’ in de ‘Europäische Revue’ van 15 Juni.
De voorstellingswijze van den heer Brunclair ontneemt me allen lust om met hem
omtrent mijn voorstellingswijze in een debat te treden. Indien de lezers van
‘Vlaamsche Arbeid’ in de gelegenheid konden gesteld worden, kennis te nemen van
mijn opstel zelf, in zijn geheel, - het bedraagt slechts vier bladzijden, - dan zou ik
dat de beste en kortste manier achten, om den heer Brunclair van antwoord te dienen.
Over ‘opvattingen’ kan uit den treure getwist worden, doch omtrent sommige
‘feiten’ veroorlooft zich de heer Brunclair aantijgingen van persoonlijken aard, die
ik niet zonder terechtwijzing mag laten doorgaan. Sta me toe, te betreuren, dat het
nummer waarin die aantijgingen voorkomen, me zelfs niet toegezonden werd.
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1o) Volgens den heer Brunclair zou ik geschreven hebben, dat ‘de aktivisten akteerden
onder de bescherming deutscher Bajonetten’. En hij laat er op volgen: ‘Wat nu, als
een opponent tot Dr. Vermeylen zegt: Had Dr. Anton Kippenberg, die de vertaling
van De Wandelende Jood heeft bezorgd in volle moerlemeie, geen bajonet op zijn
geweer? En wie waren de boezemvrienden van F.M. Hübner? Wij zullen niet
neerdalen naar dit peil van slijkreportage maar een opwerping als die van Vermeylen
dient gekeerd met een argument dat eraan gewaagd is’.
De zin, waar de heer Brunclair op reageert, luidt letterlijk aldus: ‘In einer der
vlämischsten Städte, in Mecheln, wurden sie (de activisten) sogar eines Tages von
der Bevölkerung, trotz dem Schutze der deutschen Bajonette, arg verprügelt’. Mag
ik even doen opmerken dat de ‘deutsche Bajonette’, daar, te Mechelen, op dien dag,
geen metaphoor waren, maar wel een materieele werkelijkheid!
Wat nu Dr. Anton Kippenberg betreft, dien heb ik nooit gezien; ik heb in 1915
mijn toelating geweigerd tot het uitgeven van zijn vertaling; deze is dan ook eerst
uitgekomen na 1 Januari 1916, op welken datum ze volgens de wet zonder mijn
toestemming verschijnen mocht: het honorarium dat me aangeboden werd heb ik
afgewezen.
Uit de verdere woorden van den heer Brunclair zou de lezer kunnen opmaken, dat
ik tot ‘de boezemvrienden van M. Hübner’ behoorde. Ik antwoord eenvoudig: met
M. Hübner heb ik nooit of nimmer eenige betrekking gehad. De heer Brunclair zegt:
‘Wij zullen niet neerdalen... enz.’: het kon niet huichelachtiger, want ondertusschen
daalt hij tóch neer ‘naar dit peil van slijkreportage’ - alleen onder den min moedigen
vorm van een onduidelijke insinuatie, die mij in geen geval raken kan.
2o) De heer Brunclair beweert dat mijn geesteshouding tegenover het activisme
deze was: ‘dicht genoeg erbij om de lauweren in te oogsten als het resultaat meevalt,
maar ook ver genoeg op afstand, om niet in de brandnetels te grijpen als de kans
keert’. Dit kan ik niet anders noemen dan laster: ik daag den heer Brunclair uit, maar
een enkele daad, een enkel woord van mij aan te halen, waaruit blijken zou dat ik
onder den oorlog, in alle omstandigheden, niet vierkant vijandig tegenover het
activisme zou gestaan hebben.
Ik reken op Uw eerlijkheidsgevoel, geachte heer Redacteur, om dezen brief in het
eerstverschijnend nummer van ‘Vlaamsche Arbeid’ op te nemen.
Hoogachtend, A. VERMEYLEN.
NABETRACHTING: 1o ‘De bajonetten Kippenberg-Hübner’.
Het was er mij om te doen te betogen dat Vermeylens argument van de bajonetten
op hetzelfde peil staat als mijn passus over Kippenberg en dat zij beiden hun raakpunt
hebben in Slijkreportage.
Nu keert Vermeylen de opwerping Kippenberg met de verzekering
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dat hij van deze heer nooit honorarium! opstreek. Ik heb nooit het tegendeel beweerd
noch geschreven. Dus, aangenomen dat de poging tot compromissie van Kippenberg
en Hübner is uitgegaan, Duitse onderdanen, welke Vermeylen niet kent, zo weet ik
een Mechels betoger die evenmin de Landsturm kent, die hem tijdens de
aktivistenoptocht obstinaat langzij liep, en daarvan zeker geen geldofferte heeft
ontvangen, wel item zoveel jaren celstraf van de Belgiese regering. Vermeylens
argumentatie tegen het activisme is dus op dit laatste distinguo na volmaakt
evenwaardig aan de zinspeling Kippenberg. Quod erat demonstrandum.
M. i. is deze zinspeling op Duitse bajonetten wat de kern van het activisme betreft
algeheel irrelevant. Jingopersargument. Vermeylen legt evenwel de nadruk: deze
bajonetten waren geen metaphoor, wel concrete werkelikheid. Akkoord, maar, wat
betekenden zij als concrete werkelikheid? Een ordemaatregel van de bezettende
macht. Een paralleel: te Merxem bij Antwerpen werd door de Duitschers gratis
soepbedeling-ingericht. De toeloop was zo groot dat het dreigde tot een handgemeen
te komen. Gevolg: ingrijping van Duitse bajonetten. Zijn de soepeters strafbaar voor
hoogverraad? De voorstelling van het activisme ‘unter dem Schutze deutscher
Bajonette’ is ‘bourrage de crâne’ zonder meer.
2o Vermeylen heeft het activisme steeds afgekeurd. Om ideëele of opportunistiese
redenen? Het activisme ontschorste het Vlaams beginsel uit het oorlogsgebeuren om
het naar het voorplan te dringen en in de geweldige machtsverhoudingen van die tijd
gaaf te houden. Het passivism daarentegen liet deze machtsverhoudingen vrije loop
om achteraf te zien wat kon verwezenlikt.
Had zich het activisme kunnen handhaven, zo impliceerde dit uitteraard van hun
politieke taktiek een toetreding van de passieven. Daarom houdt de kloof die hen
verdeelt, ideaalpolitiek en casuïsties opportunism gescheiden.
V.J.B.
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Moskou
(Slot.)
Voorbij Iwan Wiliki, den witten alleenstaanden klokkentoren, - van blinkend goud
is zijn knolvormige koepel, - vindt men links een lange ijzeren grillie met poort die
toegang verleent tot eene met rivierkeien gevloerde binnenplaats. Daar staan de drie
groote kerken van het Kremlin.
Links is de Blagowjeschtschenski of Maria-Boodschapkathedraal, de doop- en
huwelijkskerk der Czaren. Het is een kegelvormige massa. Uit het vergulde dak,
rijzen negen koepels opwaarts boven de opstapeling der kokoschniks. In knol- en
ananas-vormen teekenen zij zich af op de lucht. Het was elf uur in den ochtend toen
ik er binnen trad langs de lage donkere poort onder een gebogen luifel van
groen-uitgeslagen brons. Buiten op het plein scheen de zon geweldig, maar binnen
werd ik bevangen door het mysterie der duisternis. Na een tijd slechts zag men het
mat-getemperd licht dat gleed over den vloer, met jaspis-platen gedekt. Flonkerend
van goud en edelsteenen ging de hooge ikonostaas opleven in de diepte. De muren
links en rechts in den kruisbeuk wemelden van figuren die, in doorloopende fresco's
het leven van Christus verhalen en zijn voorloopers uit het oud verbond. Een gloed
van kaarsen en roode lampen belichtte daar verder het mirakuleuze beeld der Lieve
Vrouw van den. Don, de beroemde ikone, die voor het leger uit werd gedragen op
den zegevierenden tocht die de Mongolen uit het land verdreef. Wanneer men bedenkt
dat deze kerk, met hare zware vracht van koepels, met den somberen gloed harer
geheel de wanden overwoekerende decoratie, dagteekent uit het einde der 15e eeuw,
dat Pskow, haar architekt, een tijdgenoot is van Memling of Van der Goes, dan voelt
men pas het verschil tusschen het individualisme der Westersche cultuur, die tot in
het religieuse onderwerp haar eigen leven verbeeldde van stad en straat, van
kamerhoek en landschap en deze grandiose en naamlooze kunst die den mystieken
droom van een heel volk verbeeldt en die, wanneer wij naar vergelijkingen zoeken,
ons doet teruggaan tot de wandschildering der Egyptenaren en de mozaieken der
Bijzantijnen.
Links daarverder op het plein ligt het grootsche Granowitaja
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paleis met roode trappen afdalend tot op den keiën vloer en rechts verheft zich de
Aartsengel-kerk door Aleviso Novi uit Milano in den aanvang der 16e eeuw gebouwd.
Dit is de begraafplaats der Czaren. Zeven-en-veertig sarkofagen staan er, in het
schemerlicht, op een rij naast elkaar onder bloedroode zwaar afhangende baarkleeden.
Alleen de graftombe van Iwan den Geweldenaar verdwijnt onder een zwart doek.
Zijn twee zonen die hij eigenhandig doodsloeg liggen naast hem begraven. Het graf
je van den kleinen Czarewitch Dimitry was steeds met rozen versierd. Groot was de
vereering der Russen voor deze tomben. Eiken avond kon men een pope onder het
zingen van gebeden met het brandende wierookvat langsheen de graven zien gaan.
Een diaken met brandende kaars in de hand wierp telkens een gouden schijn op de
roode baarkleeden en uit de duisternis leefden dan op de beelden der czaren aan het
hoofdeinde elker tombe en de figuren in het reusachtig fresco daarachter met de
voorstelling van het laatste oordeel. Deze kerk was ook het heiligdom der
wonderdoeners. De kostbaarste relikwieën werden hier bewaard. Aandoenlijke dingen
soms als die kleedingstukken en het met bloed bevlekte hemdeken van den kleinen
Dimitry die men in gouden kastjes zag tentoongesteld. Uren achter elkaar kon men
heele rijen van boerinnen, in dik-uitstaande korte rokken en den kleurigen hoofddoek
om het hoofd gespannen, of boeren op rietsandalen, het kleurige hemd door een
lederen gordel in de lenden samengeplooid en de lange verwilderde haren neerhangend
tot in den baard, traag voorbij een graf zien gaan, ieder zijn beurt verbeidend, in
deemoed en onderworpenheid, om eindelijk in vervoering het roode baarkleed te
kussen dat het heilige gebeente dekte, daarna eerbiedig voor den pope te buigen die
naast het graf gezeten zijn hand liet zoenen terwijl hij met een zilveren kruis de vrome
pelgrims op het hoofd raakte.
De Uspenski of Maria-Hemelvaart-kathedraal is de derde der groote kerken van
het Kremlin. Wit blokt hare massa in de diepte van het plein. Boven den vierkanten
bouw, tusschen vier kleiner gouden koepels, bolt reusachtig de middendom. Het is
de kroningskerk der Czaren. Vier machtige ronde zuilen schragen langs binnen den
centralen koepel. Betrekkelijk klein is de ruimte tusschen en om de zuilen. Het is
een kerk van goud! Op gouden fond zijn van onder tot boven de vier groote zuilen
beschilderd. De wanden flonkeren van het zilver en goud der ikonen, der fresco's die
tot aan de koepels reiken vol reusachtige figuren afgeteekend op goud; schrijnen,
graftomben, relikwiekasten, schitteren langs de wanden. In het perspektief der zuilen
ontvouwt zich de gouden ikonostaas met hare vijf boven elkaargeplaatste rijen van
heiligenbeelden, schitterend van de paarlen en de edelsteenen. Links van de deur tot
het Allerheiligste prijkt
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het beroemde beeld van O.L.V. van Wladimir dat uit Wladimir naar Moskou werd
gebracht om de stad tegen den inval van den Tartaren-Chan, Timur Lench te
beschermen. De goudplaten, de paarlen en de edelsteenen die het geschilderde beeld
van aangezicht en handen omgeven, hadden 300.000 Roebel gekost. Boven het hoofd
der madonna flonkerde een snaragd van 30.000 Roebel.
Op de feestdagen, die zoo talrijk voorkomen in de ortodoksche liturgie, is er een
gedrang van volk in deze betrekkelijk kleine ruimte, waar nochtans geen enkele
zitplaats te vinden is. Mannen en kinderen dragen dunne wassen kaarsjes waarvan
zij 't kleine vlammetje met de hand behoeden. Zij willen tot bij het wonderbeeld
geraken of geven hunne kaarsjes over van hand tot hand wanneer de samengehoopte
menigte rond de ikone al te kompakt is geworden.
Indrukwekkend is in deze kerk de dienst bij mis- en vespertijd. Alles gebeurt
binnen de geheimzinnigheid der gouden ikonostaas. Men hoort alleen het zware en
diepe psalmodieeren waarop van uit een onzichtbare plaats de engelstemmen der
choralen antwoorden. Die knapenstemmen zijn zoo zuiver, zoo klaar, zoo helder als
kristal. Zij schenen mij als uit de hoogte van den gouden koepel neer te dalen en er
doorheen mengde zich af en toe een zware basstem met de sombere voortdreunende
zindering van een klok. Het was haast geen menschelijk geluid meer het was het
volgehouden sombere strijken van een lage cellosnaar of het aangehouden geronk
van een orgel.
Dan plots gaat het Allerheiligste open. In een schittering van goud en licht
verschijnt de Metropoliet. Zijn gouden ornaat hangt in stijve plooien om hem heen.
De zware mijter op het hoofd is één schittering van edelsteenen. In de gouden
omlijsting der ikonostaas, glimmend van edel en metaal en kleurig gleiswerk is hij
zelf, als een ikone met schitterende lichtlijnen op de hoekige plooien van zijn koorkap.
Nu komen de choralen in purpere en witte kleeren te voorschijn en zij openen den
stoet die in de kerk zal rondgaan. De Metropoliet met zijn zilver witten baard, daalt
langzaam de trappen af van het Allerheiligste. Hij zegent met de opgeheven hand.
Hij is omstuwd door zwaar-gekazuivelde priesters met lange zwarte haarlokken die
neerhangen tot in hunne breed uitwaaierende baarden. Koorknapen slingeren zilveren
wierookvaten. Wolken van blauwen wierook hangen te zweven rond den stoet.
Hemelsch klinken weer de knapenstemmen met den somberen steun van het
mannengeluid. Op antiphoonsche wijze ruischt en ronkt dat orkest van stemmen.
Het is een ongekende rythmus die door zijn vreemdheid wellicht zoo aangrijpend
wordt. Berlioz reeds prees die russische kerkzangers boven het choraal-gezang der
Sixtynsche kapel van Rome. Het is een ryth-
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mus uit een ver verleden vervuld van diezelfde majesteit die ons overweldigt bij den
aanblik der oude mozaieken van Ravenna.
De menigte zijgt neer op de knieën onder de zegening van den Metropoliet. Diep
nijgen de hoofden tot op den kerkvloer. In de poozen van het kerkgezang hoort men
daverend door de steenen koepels het bonzen van de klokken in de torens daarbuiten.
Jozef Muls.

Fontein
Huppel
druppel
wellen
de
kaskatellen
Nijg
Narcis
voorover
fris
tinteltover
klets de kring
vlak
klets de kring
vlak
klets
en wiegel
surprisespiegel
welletjes
nou is 't welletjes
zijn uw rimpels zo boos
breek niet het beeld zo broos
het herderinnetje met de mirabelletjes.
Victor J. Brunclair.
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Kronieken
Middelnederlandsche litteratuur.
De hel.
Naar een hs. uit de tweede helft van de XVde eeuw: dat boek vander
voirsienicheit godes.
WIE in dit leven de aardse dingen meer mint dan de hemelse zal onder ‘die aerde
gheworpen’ worden in de hel: de ‘herberghe ende wonynghe’ der zonden, de ‘stede
vol alre droefnisse’ der zondige en verdoemde mensen, waar ‘alle bliscap ende
ghenoechte tytlick ende ewelick’ eindigt. De hel is een onmetelike, lichtloze vuurpoel
waar de verdoemden in bedolven liggen; vlammen slaan verscheidene mijlen boven,
onder, rond hen uit. Het ‘pauement’ is van ziedende pek en zwavel en in de ‘afgrond’
bevindt zich Lucifer. Een helleput dus, ongeveer als bij Dante, beneden eindigend
in een punt waar Satan ligt.
Ze ziet er tevens uit als een woest landschap met bergen vol distels en doornen, met
putten vol Water, ijs en gesmolten ziedende metalen, met dalen die van boven eng,
van onderen breed en diep zijn. Van buiten gezien, lijk dat zal mogelijk zijn op het
Laatste Oordeel, gelijkt ze op een gapende afgrond ‘mit onsprekeliken ende ontallike
bereide pinen’, die de kwaden begeren zal te verslinden ‘als hoer ewige spise’ en die
de engelen zullen kunnen potdicht sluiten, ‘alsoe dicht als een busse’ en ‘alsoe vaste
dat mense nymmermeer op sal moghen weder opsluten’.
Al wat er geleden wordt, is zonder einde en ondergaat een eeuwige vernieuwing
want daar is ‘een ewich beghinsel alre pinen’. Een pijn die reeds 1400 jaar duurt,
komt de gefolterden voor ‘of sy huden eerst beghonnen waer’ daar ze altijd even
zwaar en even groot blijft en alle dagen opnieuw begint. Het is er altijd nacht; de
duisternis is er zo dik dat men ze met handen kan tasten; geween, gehuil, geroep
‘ende alle misbaer’ houden er niet af; ‘Daer is altoes arbeit anxt ende rouwe, druck
ende alle verdriet’. Een onverdraaglike stank verpest er de duisternis: snoof hem een
mens in dit leven op, hij zou er van stikken en barsten.
Verscheidene mijlen in het rond laait er een onmetelik vuur op waarvan men ‘die
groetheit. hoecheit. breetheit. ende heetheit’ niet kan uitspreken. Konden de
verdoemden uit het helse vuur in aardse vlammen geplaatst worden, dan zou het hun
zijn ‘als of sy wt een vier in roesen blomen ghinghen’. Het vuur dat door de
mensenzonden tot in alle eeuwigheid onderhouden wordt, pijnigt zowel duivelen als
mensen; het verbrandt doch het kan onmogelik verteren. Al zijn de
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vlammen onmetelik hoog en breed, toch geven ze geen licht af dan ‘tot groter pinen
ende meerre droefenisse’. Alle liefde is uit het oord der verschrikking gebannen.
Haat, onblusbare haat heerst er, en niemand is nog een hellebewoner indachtig; wie
in de hel treedt, stapt de eeuwige vergetelheid binnen.
Het dondert er, het bliksemt er en het weerlicht er tot aller verschrikking. Naast
ondraaglike hitte bijt er een ondraaglike koude; het regent er, het hagelt er, het sneeuwt
er en er heerst ‘alle onweer’; daar is ijs en water ‘sonder gront’; de wind waait er
met volle geweld en is scherp als een zwaard; er hangt een ondraaglike mist, er walmt
een ondraaglike rook.
Voor ‘lecker eten’ is er een eeuwige honger en dorst, en voor vleselik en lief
gezelschap, de afschuwelike duivelen met hun vervaarlike tronies.
De hel is het oord van de volslagenste onwetendheid en de grofste verstomping;
er is ‘ghene wysheit. noch conste. noch cloecheit. noch loesheit. noch scalcheit. noch
ghene redelicheit. Mer alle onbekantheit. alle onredelicheit. ende onwetenheit. ende
gheen vroescap’; de onlijdelikheid van de pijnen ontneemt de zielen het minste
greintje geestelik licht. Alle vrede, rust, vriendschap en ‘mynne’ zijn er gebannen;
vrijheid is er onbekend evenals alle hoop, geloof en liefde; haat, nijd, alle kwaadheid,
bitterheid en wanhoop vieren er hoogtij. Een dag schijnt er lang als duizend jaar en
gaat voorbij in angst, droefenis, geschrei, weeklagen, zuchten en geween en is vol
van allerlei geroep en allerlei misbaar.
In het oord van eindeloos lijden en gruwelike verschrikking vertoeven er ook
‘onuerdrachlike ende ontellike wormen. altoes hongherich. vuerich. venyn. onreyne.
stinckende. als padden. spinnen. eghelen. slanghen. aderen. euedassen. draken. ende
al onreynne. ende venynde wormen’. Ze kruipen om de verdoemden, steken ze op
jammerlike wijze, zuigen aan alle lichaamsdelen en kruipen in en uit de mond, de
neus, de ogen en oren, de ‘leden der onscamelheit’ en alle andere leden ‘nae dien
dat si (de mensen) daer in ghesondicht hebben’, ze knagen, bijten en verscheuren.
De drukking op hun slachtoffers uitgeoefend is zo hevig, dat deze de indruk krijgen
van onderen tot boven te barsten en te scheuren.
Behalve wormen lopen er ‘ontellike ende onverdrachlike vuerighe verwoedende.
ende raesende helsche dieren’ rond als beren, leeuwen, honden, wolven ‘ende
menygherhande vreemde dieren’ die de zielen onuitsprekelik geweld en pijn aandoen.
Ze zijn zo wreed dat men ze onmogelik kan bedaren; ze branden en stinken, zijn
hongerig en onverzaadbaar en kwellen de zielen eindeloos lang.
Als heer en meester troont in de hel de duivel: de troost, het gezelschap, de vreugde,
de god van de verdoemden. De ‘prinse ende here alre duuelen’ is Lucifer. Links en
rechts deelt hij aan zijn
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dienaars zij bevelen uit: ‘Want die prince der duuelen spreket tot sinen dienres van
een yegelike siele Gheuet hem (de verdoemden) nu weder in die ewighe tormente
na dat si inder werelt plach te hebben’.
Behalve Lucifer wordt nog ‘beelphegor’ vernoemd, dat is ‘die duuel der
oncuysheit’. Dat de duivelen wrede, boze wezens zijn, spreekt vanzelf. Schrikkelik
zijn ze om aan te zien. Hun ‘aensicht ende scouwen’ zijn ‘alsoe gruwelic ende alsoe
veruaerlic dat een mensche soude lieuer crupen in enen gloyende ouen mochte hi’
dan dat hij er ooit één zou willen zien. En nochtans dient hun akelige tronie de
verdoemden tot spiegel.
Zijn ze vervaarlik om aan te zien, nog heel wat vervaarliker zijn ze bij het folteren
want ‘si sijn wreet ende verkeert sonder ontfarmherticheit sonder guedertierenheit
ende sonder medelydsamicheit’. Nooit worden ze moe; ze zijn één nijd, ze haten hun
slachtoffers erger dan we het ons kunnen voorstellen; ze hebben de mens het
vergankelike leven zoet gemaakt om later op hem hun haat te kunnen bot vieren.
Met ‘scarpen vorcken’ werpen ze malkander de zielen toe en sleuren ze ‘mit haeken
ende crauwelen. ende menyghe andere dinghen wredelike’ van de ene pijn in de
andere; ‘dit is hoer ghenoechte. hoer spul’, daarin scheppen ze leedvermaak. Als de
uitgeputte zielen als voor dood voor hen liggen, dan nog staken ze hun martelingen
niet; ze tillen ze op en snellen met hen, als razende honden, van de ene gruwelikheid
in de andere. Plezier beleven ze aan de onmacht van de gemartelden daar deze niet
de minste tegenstand kunnen bieden, wat de duivelen het folteren erg vergemakkelikt.
Ze martelen hun slachtoffers niet alleen op de allergruwelikste wijze, ze verwijten
ze op den koop toe ‘alle dinghen daer sy om verdoemt sijn’ en terwijl de verdoemden
elkander uit haat te lijf gaan, onverbiddelijk en onmeedoogend, kijken de beulen
spottend en grimlachend toe: ‘O scoen. ende edel siel. hoe lief hebste ons’! roepen
ze uit, ‘ge spaart ons de moeite er zelf op los te gaan!’.
Het is maar jammer voor de duivelen dat hun genot vergald wordt door het vuur
dat hen, zowel als hun slachtoffers, langs alle zijden bestookt, verbrandt en doet
lijden; ze kunnen wel opbranden doch nooit verteren. Duivelen en verdoemden zijn
‘als keselstenen in eenen vierre. sy moeghen gloyende warden ende heet mer si en
verbranden niet’.
Niet noodzakeliker wijze vertoeft de duivel in de hel. Ook buiten het oord der
verschrikking waart hij rond. Op de doemsdag zullen de kwaden, tezamen met de
duivelen die zich niet in de hel bevinden, in de gapende afgrond verzinken. Eens het
Laatste Oordeel voltrokken, zal er geen enkel wezen meer de hel kunnen verlaten;
zolang die dag dus niet aangebroken is, vertoeven er helse geesten op de aarde, op
zoek naar slachtoffers.
Over de herkomst van de duivelen kan niet de minste twijfel bestaan: het zijn gevallen
engelen. Immers Lucifer, de ‘meester der
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hoeuaerdicheit’, wordt in het diepste van de hel vernederd, waar hij voor zijn opstand
tegen de Heer boet.
Op de aarde leggen de duivelen het er op aan, om het vergankelik leven zoet te
maken, doch heel hun streven is op het verderf van de mens gericht; ze beminnen
hem slechts gelijk ‘een hongherich ende vratich mensche een lecker marsael’ lief
heeft ‘want dat en mynt hy niet dan om te verslinden ende te eten’. Op de aarde ‘gaen
die duuelen omme als grimmende lewen’. Onophoudend zetten ze ons tot zonden
aan. Wat geeft het hun als ze daarom later in de hel door hun slachtoffers vermaledijd
worden! Ze hebben hun doel bereikt. ‘Alle die begheerte der duuelen alle hoer arbeit
ende al hoer sorichuoudicheit’ is, ‘dat si onse sielen moghen ter hellen trecken’. Om
dat doel te bereiken, treden ze als bondgenoot op van allerlei verdachte lui als ‘oude
quenen ende die waersaghesten die alle dochteren des duuels ende moederen der
ongheloue’ zijn, als tovenaars, kwakzalvers en al ‘die gheen die mit swarten consten’
omgaan. Wondere dingen gebeuren soms ‘ouermits bedriechnisse des duuels’, doch
de menschen die hun wil ‘van buten’ krijgen, worden de prooi van de duivelen want
deze krijgen steeds hun wil ‘van binnen’.
Alle ogenblikken van de dag vertoeft de ‘viant’ aan onze zijde; hij weet waar, hoe,
wanneer en hoe dikwels we zonde bedrijven; hij is op de hoogte van al het kwaad
dat ons middelik en onmiddelik kan aangewreven worden; hij is ‘altoes bij onse
ghedachten. woerden. ende wercken’ om het minste te kunnen opvangen waarvan
hij ons later zal mogen beschuldigen voor de Gestrenge Rechter; het kleinste vergrijp
stelt hij te boek. Niet alleen zal hij ons op het Laatste Oordeel van het opgetekende
kwaad beschuldigen, ook het niet beoefenen van de deugden en het verzuimen van
goede werken zal hij ons ten laste leggen.
De duivel is van een verregaande driestheid. Dit bewees hij reeds door Kristus te
bekoren tot op ‘die galge des cruses’ toe. Hij is uiterst gevaarlik vooral in het
doodsuur, want ‘koenliken sal hi dan comen’ om de zondige ziel op te eisen; de
stervenden beven van angstige pijn bij het zicht van de duivelen aan hun sponde.
Zelfs Maria die de moeder van God, koningin van hemel en aarde en ‘een gebiedster
der duuelen’ is, smeekte de Heer, toen ze op sterven lag, van hun afschuwelik en
gevaarlik gezelschap verschoond te blijven. Als de moeder Gods schrikt en beeft
voor hun aanwezigheid, welke angst moet dan de stervende niet bekruipen als hij
ontelbare duivelscharen aan zijn sponde zal zien verschijnen om hem naar de eeuwige
verdoemenis te voeren? De duivelen werpen zich op hun buit als verwoede honden
en scheuren en breken de ziel uit het lichaam van de stervende zondaars ‘mit
wreetheit’. Bijstaande engelen en heiligen zullen dit toneel met droefheid in het hart
moeten afzien.
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Al de folteringen en pijnen die de verdoemden ondergaan zijn onbeschrijfelik, doch
twee pijnen vooral wegen zwaar als lood:
de eerste schuilt in het bewustzijn de oorzaak van eigen verderf te zijn, door op
de aarde het eeuwige leven versmaad te hebben en de tijd der gratie en penitentiën
nutteloos te hebben laten voorbijgaan, en bestaat uit een wanhopige haat zich zelf
toegedragen; de verdoemde slaat zijn tanden in eigen leden, krabt, steekt en schopt
zich zelf wijl de duivelen spottend toekijken;
de tweede ‘ende die alre meeste’ spruit voort uit het feit ‘dat si (de verdoemden)
dat aensichte godes dat onuitsprekelike scoen ende soet is nymmermeer en sullen
vriendeliken bescouwen. Wel zullen de kwaden op het Laatste Oordeel onze Heer
Jesus Kristus zien, doch geenszins naar Zijn Godheid, ze zullen slechts hun blikken
op Zijn mensheid kunnen werpen en dan nog zal de Gestrenge Rechter zo ‘wreet
ende verkeert’ op hen neerzien, dat ze liever in de hel zouden willen vertoeven te
midden alle duivelen, dan het toornig gelaat van de Heer te moeten aanschouwen.
Ze zullen nochtans tegen wil en dank verplicht worden voor Hem te verschijnen en
naar Hem op te blikken, opdat ze des te beter na éénmaal het oog op Hem gericht te
hebben, de pijn zouden voelen aan Zijn afwezigheid verbonden.
Behalve deze allergrootste pijnen is er in de hel ‘ewicheit ende volmaectheit alre
pinen beide van buten ende van binnen’; niet één ogenblik wordt er niet geleden;
‘van buten’ worden de verdoemden van de ene pijn in de andere geworpen en ‘van
binnen inder herten’ hebben ze vier biezondere grote pijnen:
de worm van ‘hore boeser ende beulecter’ consciëntie sterft nooit; eeuwig zijn ze
het bedreven kwaad indachtig, ze hebben eeuwige wroeging;
de geheugenis van hun korte wereldse genoegens waarmee ze de hemelse vreugden
verbeurd hebben, doet hen zo wee dat, - zemenen hun hart te voelen scheuren en
barsten;
‘wreetheid van herten’, haat tegen ‘vrienden ende maghen’ die door de schuld van
de verdoemden in de hel terecht gekomen zijn en daar hun straf vermeerderen;
‘hartheit ende bitterheit van herten’; ze benijden de gelukzaligen hun glorie en
blijdschap en wensen dat God en alle hemelingen in de hel mochten lijden als zij.
De oordeelsdag wordt met de grootste vrees te gemoet gezien want dan zullen de
pijnen groteliks toenemen daar ziel en lichaam zich dan zullen verenigen, de goede
lichamen ‘in groter claerheit ende glorien’, de boze ‘in groter leelicheit’. Het lichaam
zal op zijn beurt vier grote straffen ondergaan:
daar het op deze wereld met de meeste zorg omringd, gevoed en onderhouden werd,
zal het in de hel zo ‘teder ende pynlic’ wezen, dat men het nergens zal kunnen
aanraken zonder het pijn te doen; het lichaam is zo zwak ‘dattet niet en sal moeghen
ene wormen van
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syn oeghen keren’; raakt men het met een vinger aan dan is het alsof er een zwaard
het hart doorsteekt;
daar het ‘in deser tijt subtile ende scalke’ geweest is van wereldse wijsheid,
‘loesheit. cloecheit ende behennicheit tot synre profyt’ zal het zo dom en onwetend
worden ‘dat het alle dync ynt quaetste keert’ en zo ‘onredelic’ als een leeuwin wier
welpen gestolen werden;
daar het de ijdelheid heeft lief gehad, wordt het zwaar als lood en tevens ‘alsoe
swaer ende onmachtig in hem seluen’ alsof er een berg oplag;
daar het mooie klederen bemind en onkuisheid bedreven heeft, ligt het in de hel
zwart verbrand in alle leden; de hoofdjes die indertijd zo mooi waren, wekken nu de
verwondering van eenieder op: zo leelik zijn ze geworden; de lichamen stinken zo
erg ‘ouermits haer oncuusheit’, dat men zijn eigen stank niet kan verdragen. Dat zal
het loon van het snode vlees zijn.
Wie voor zijn straf in de hel terecht komt lijdt aan verstandsverduistering; hij is
de grootste ‘onbekantheit’, ‘onredelicheit ende onwetenheit’ ten prooi, hoe schrander
hij ook op de aarde moge geweest zijn. Hij kent noch vrede noch rust, noch
vriendschap noch ‘mynne’; haat, nijd, kwaadheid en bitterheid vervullen heel zijn
wezen: de ouders haten hun kinderen en de kinderen hun ouders; gewezen vrienden
haten elkaar dodelik omdat ze onderling schuld aan hun verderf hebben; konden ze
mekaar verscheuren, ze zouden het niet kunnen laten. Ze genieten niet de geringste
vrijheid; in gloeiende ijzeren banden en ketens liggen ze vastgekluisterd, zij die hun
‘vleysschelike ghenoechte te hoepe ghehadt hebben’ en die in haat en nijd geleefd
hebben tegenover elkander, om zich des te beter te kunnen folteren.
In heel die lange verdoemenisnacht glimt er geen sprankeltje hoop zodat de
verdoemden, de donkerste wanhoop ten prooi, niets eens durven denken voor één
enkel ogenblik verlost te worden; daar is geen geloof genoeg om op de gedachte te
durven komen ooit uit de hellepijnen te kunnen geraken door welke schat dan ook;
daar is geen ‘mynne’, want die is God en voor altijd zijn ze van de heilige
Drievuldigheid en het hemelse volk verwijderd.
Ze worden verder aan alle lichaamsdelen waarmee ze gezondigd hebben,
opgehangen in hitte en koude, in rook en stank; van koude beven ze over heel hun
lichaam; ondraaglike mist en rook maken de gezichten zwart als kolen; de wind
doorsnijdt ze en blaast ze als pluimen van de ene plaats naar de andere. Is het dat ze
schuld aan het verderf van een ziel hebben, dan vergroot hun straf zohaast deze ziel
in de hel terecht komt. Ze lijden eeuwige honger en dorst, er zal hen in de verzengende
hitte niet één druppel water aangeboden worden. Ze leven in bestendige angst en
droefenis; altoos zijn ze neerslachtig en wanhopig want er is niemand die zich om
hen bekommert, Eens bewust dat ze nooit meer kunnen verlost worden, zijn ze zo
wanhopig verwoed, dat ze God en al wat op aarde, in hel en hemel

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

391
geschapen werd vervloeken en vermaledijden: vooreerst God omdat Hij hen geschapen
heeft, dan Jezus omdat Zijn lijden en dood aan hen verloren is, dan Maria omdat zij
de Verlosser ter wereld heeft gebracht en geheel de hemelse heerschaar, vervolgens
alle ‘creaturen inder aerden’ en in de eerste plaats vader en moeder die ze verwekt
hebben en ze niet tot de deugd maar tot het kwaad hebben geleid; verdoemd ook de
bode die vader het nieuws bracht van de geboorte van zijn kind; verdoemd alle
vrienden en ‘maghen’ en al wie ze ‘vleyselic ghemint’ hebben; vermaledijd alle
wezens in de lucht, in het water en op de aarde omdat ze hen gevoed hebben;
vermaledijd de valse wereld en heel haar aanhang, de verdoemde zielen en de duivelen
die hen tot zonden hebben aangespoord. De laatste verwensing sturen ze zich zelf
toe. Als de ziel dan deze onredelike woorden uitgekreten heeft en ‘moede ende haesck
als een stomme of als een onmachtich mensche gheworden is’, wordt ze nog op alle
mogelike wijze door de duivelen bespot, vastgegrepen, gruwelik gefolterd en van de
ene pijn in de andere gevoerd. Met het grootste verlangen zien ze daarom naar hun
dood uit, doch ze kunnen onmogelik aan hun lijden bezwijken; ze schijnen meermaals
de dood nabij te zien, nochtans ‘leven si eweliken want al steruen si sy en sullen
nochtans nymmermeer versteruen’.
Het gaat er in de hel oog om oog en tand om tand, d.w.z. zoveel zonden, zoveel
pijnen. Wie meerdere geboden overtreden heeft, moet van de ene pijn in de andere;
‘in allen leden daer si in ghesondicht hebben’, worden de mensen gekweld; streng
wordt dus de wet der wedervergelding toegepast. Hij die ‘die meeste reden ontfangen
heuet die sal daer meeste antwoerde voir gode voergheuen’. De kristenen als kristenen
zullen meer te lijden hebben dan de Joden en deze meer dan de heidenen, want ‘die
toecoemst ons heren en was den heyden niet gheboetscapt ende den ioden wast
gheboetscapt mor ons was hi ghegheuen ende wi hebben hem, versmaet’.
De hovaardigen worden met Lucifer in het diepste van de hel vernederd waar ze
als voetschabel der andere verdoemden dienst doen. Lucifer zuigt ze bij het ademhalen
in, kwelt ze in zijn lichaam, en blaast ze weder uit ‘of si plumen waren die voor enen
groten winde vloghen’ zodat ze in andere pijnen terecht komen. Ze liggen tevens in
een stinkend dal van ziedende zwavel en pek zo diep verzonken, dat men ze wel
hoort wenen en huilen doch niet kan zien. Ze worden zij die zich verheffen, vernederd.
De haatdragenden en wraakzuchtigen worden tegenover hun tegenstanders geplaatst
om des te beter hun onuitsprekelike haat en nijd op mekaar te kunnen botvieren. Ze
moeten voortdurend een gloeiende wapenrusting aantrekken, gloeiende zwaarden
en vurige knotsen ter hand nemen en elkander te lijf gaan; ondertusschen worden ze
door de duivelen met gloeiende knuppels afgeranseld. De pijn is zo groot dat eenieder
wenst door vijand of ‘eighen partie’ afgemaakt
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te worden. Ze hangen ook in raderen met brandende haken; deze foltertuigen staan
gedeeltelik in het vuur bedolven, zodat bij het draaien de zondaars in de vlammen
terecht komen; wijl een rad omhoog wentelt, gaat er een ander omlaag; ze staan dicht
genoeg bijeen opdat de zielen mekaar zouden kunnen kwellen. Onder de raderen en
tusschen de haken bevinden zich de duivelen die niet aflaten hun slachtoffers op
onmenselike wijze te martelen.
De toornigen die ‘wreet ende bose van herten’ waren, zijn verwoed als bezeten
beesten. Konden ze zich zelf ombrengen, ze zouden het niet kunnen laten. Ze worden
door de helse dieren verscheurd.
De gierigaards en de woekeraars, dobbelaars, slechte kooplui en al hun handlangers
liggen in een diep dal van gesmolten ijzer, tin, koper, zilver en goud; van boven is
het dal eng, beneden onmetelik wijd en diep. Reusachtige vlammen die hemel en
aarde schijnen te willen verbranden, slaan daar uit. Het geschreeuw, gehuil en geroep
van de verdoemden wordt wel gehoord, doch men ziet ze niet dan wanneer ze met
hele scharen in de vlammen opstuiven ‘als ofte si voncken waren’; ze komen terug
in het dal terecht waar ze nog menige straf ondergaan. In groot getal staan de duivelen
rond de ingang van het dal geschaard; wie vluchten wil wordt ‘onwaerdeliken’
teruggestoten. Uit gloeiende ketels en emmers wordt dikwels de gierigaards het vocht
in het lijf gegoten; weigeren ze de onhebbelike drank in te nemen, dan worden de
monden tegen wil en dank met brandende staven opengebroken; het ziedend metaal
loopt hen langs neus, ogen, oren en alle kanten uit.
De rovers en de moordenaars en zij die de armen onrecht hebben aangedaan,
worden aan helse galgen opgehangen zonder ooit te kunnen sterven. Wat ze lijden
gaat alle verstand te boven.
De gulzigaards en zij die hun tijd verbrast hebben met slemppartijen, liggen in
een onbegrijpelik vuur waar ze honger en dorst lijden; ze zijn bereid de snoodste
drank of spijs in te nemen want onverzadigbaar is hun honger. Ze zitten aan een
ledige, gloeiende tafel, gekweld door het verlangen naar onreine spijzen als pis en
drek; voor een lepel water zouden ze heel de wereld willen geven. Duivelen zitten
op die tafel en dwingen hun slachtoffers met gloeiende kluppels rauwe, levendige
padden, slangen, draken en ander onrein gedierte in te slikken die dan weder uit het
lijf kruipen, wat een verschrikkelike drukking gepaard gaat. Uit brandende vaten
gieten de beulen een ziedend mengsel van zwavel, pek, olie en smeer in het lichaam,
een afgrijselik vocht dat gauw langs neus, mond ogen en oren weer uitloopt;
tegenstand baat niet want desnoods worden de monden met geweld opengebroken.
Na het voltrekken van die maaltijd liggen de gulzigaards ‘in onmachte haers selues’,
stervens gereed; toch bezitten ze nog kracht genoeg om mekaar ‘mit knaghende ende
bitende tanden’ de heftigste verwijten toe te sturen. Konden ze zich met handen of
tanden verscheuren, ze zouden het niet kunnen nalaten. Er heerst daar tandengeknars,
gehuil en geween; de ogen
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zijn altijd nat van tranen. Daarenboven zijn de gulzigaards zo verwoed en vol haat,
bitterheid en kwaadheid ‘den enen opten anderen’ dat ze mekaar op onmenselike
wijze mishandelen. Komt er een oude maat hun gezelschap in de hel vergroten, dan
vermeerdert de pijn van eenieder.
De dansers die tot dezelfde kategorie mogen gerekend worden, en in het biezonder
‘die ooene houaerdighe vrouwen die gaerne dansen’, schreeuwen en schreien in de
hel en ‘gheuen iammerlyc gheluyt’ want ze worden door ontelbare duivelscharen en
onbekende, woedende, vuurspuwende dieren met vurige ogen, jammerlik gebeten
en verscheurd. Hun pijn overtreft de som van het wereldse leed.
De trage en vadsige en ijdele mensen liggen zwaar als lood, zwak en onmachtig
op een lange, gloeiende rooster vol scherpe nagelen; de minste beweging veroorzaakt
een heftige pijn. Over hen ligt er een stinkend deken van venijnige dieren die
voortdurend in beweging zijn, en van onreine wormen die in en uit de lijven kruipen
en altoos hongerig en onuitstaanbaar zijn.
De onkuisen liggen op de rug of op de buik met zoveel lange, gloeiende spijkers
door alle leden aan de grond genageld dat men geen vinger tusschen twee nagels kan
leggen. Ze bijten hun tong stuk en bijten in de aarde. Hun ‘onsuuer lede’ waar
hongerige en vurige serpenten, slangen en andere dieren aan knagen, rotten; terwijl
deze dieren in het lichaam kruipen, het van binnen verslinden en zich dan weer naar
buiten wringen, lopen de duivelen over hun slachtoffers en ranselen ze vreselik met
gloeiende, stalen knuppels af. De onkuisen en zij die maar enigszins aanleiding tot
onkuisheid gegeven hebben, worden ook ‘an hoerre onsuuere leden’ opgehangen in
onuitstaanbare hitte en koude. Naast elke ziel wordt er een beest als een pad gelegd,
groot als het vurig bed waarop men ligt; het monster heeft brandende ogen waaruit
ontelbare vonken schieten; uit zijn neus walmt er een ‘onlidelike’ rook, zijn mond
spuigt venijn en hels vuur; het is zwart, ‘vlimich’, onrein en stinkend het pleegt met
zijn slagtoffer onkuisheid en kwelt het hiermee zozeer, dat deze pijn alle andere in
gruwelikheid te boven gaat. Eenieder moet met diegene tot pijnlike, vleselike
gemeenschap overgaan die ‘ouermidts hem gheuallen sijn’, de mooiste, rijkste dame
met de snoodste mens als deze haar ooit ‘mitter herten’ begeerd heeft; vermijden ze
het beiden ‘ouermits onlidelicheit der groter pine’, dan worden ze er door de duivelen
toe gedwongen.
De overtreders van het eerste gebod, zij die God niet boven alle dingen en
‘creaturen’ bemind hebben als daar zijn: de hovaardigen, de haatdragenden,
wraakzuchtigen en de toornigen die de duivel tot God hadden, en de gierigaards die
het geld aanbaden en de gulzige en trage mensen die alleen hun buik dienden en de
onkuisen die ‘beelphegor’ aanbaden, deze doorstaan menige pijn als hoger vermeld
wordt. En ook zij die hun evennaaste niet lief hebben gehad en die met ‘swarten
consten’ hebben omgegaan of daaraan

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 15

394
geloof hebben gehecht, lijden grote en onlijdelike pijnen, ieder naar verdienste.
De overtreders van het tweede gebod, zij die Gods naam ijdel gebruikt hebben,
de meineedigen, de vloekers en de leugenaars worden aan door de tong geslagen
haken opgehangen en onophoudend van de ene onverdraaglike pijn in de andere
geworpen, van het vuur in het water en ijs en dan weer onder de verwoede beesten
en hongerige, onreine wormen.
De overtreders van het derde gebod, zij die van de heilige dagen, zondige dagen
gemaakt hebben door zich aan ijdelheid over te geven, zullen nooit meer de
gelegenheid hebben een heilige dag te vieren en zullen geen ogenblik zonder lijden
zijn. Aan alle leden moeten ze hovaardige, brandende en stinkende kleren aantrekken
waardoor ontelbare, gloeiende en scherpe nagelen steken die in het lichaam dringen;
een mens zou liever naakt willen blijven dan zich door één van die spijkers te laten
doorsteken. Na deze kleding lang om het lijf te hebben gehad en bespot te zijn geweest
door de beulen, worden de gemartelden weder naakt gemaakt, wat met vernieuwde
pijnen gepaard gaat, immers de nagelen worden weer uit het vlees getrokken. Zo
zitten ze daar dan naakt en beschaamd wijl ze andermaal bespot worden. Ze moeten
verder aan alle lichaamsdelen die in dit leven gesierd werden, lijden; de mooie
hoofdjes, voorwerp van aardse zorg, worden jammerlik gemarteld; in het haar slaan
de duivelen hun haken en krauwels en als verwoede honden slepen ze hun prooi van
de ene pijn in de andere; ten slotte wordt ze in alle pijnen bij de haren opgehangen,
zolang het de duivelen belieft. Als spiegel heeft dat ijdele volkje de wrede tronie en
‘dat onlideliken anscouwen’ van de duivelen en als schone spelden worden hen lange,
scherpe, gloeiende nagelen van het hoofd tot in de voeten geslagen dat er horen en
zien bij vergaat. Aan hoofd, handen, voeten en lichaam worden mannen en vrouwen
met gloeiend goud en zilver gekweld of met een andere pijn; om ieder voorwerp
waar ze genoegen in geschept hebben, zullen ze gefolterd worden. Ze zouden liever
tot hun laatste uur naakt door het leven gaan en alle schaamte, koude en hitte willen
uitstaan, dan in de hel enig kleinood slechts één uur te dragen. Ze koesteren niet de
minste hoop verlost te kunnen worden.
in de hel enig kleinood slechts één uur te dragen. Ze koesteren niet naar behoren
hebben lief gehad, worden naakt opgehangen, van de ene pijn in de andere gevoerd,
met vurige, ijzeren roeden tot bloedens toe afgeranseld en jammerlik met gloeiende
knuppels geslagen dat hun beenderen week als vlees worden.
De overtreders van het vijfde gebod, zij die een lichaam of een ziel gedood hebben
of daartoe hebben bijgedragen, ondergaan zelf ‘menighe onsprekelike doet’; na
vaneen gerukt te zijn, worden ze in een vuur geworpen waar zich alle lichaamsdelen
opnieuw tezamen voegen ‘als gebroken loet of tynne’. Eens terug een geheel,
ondergaan ze nogmaals allerei pijnen.
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Hiermee is op verre na niet alles over de hellepijnen gezegd, want in vele andere
boeken vindt men ‘menighe andere gruwelike pine’ beschreven. Ook worden we
gewaarschuwd dat ‘die sielen also properliken niet altemael ghepinicht en werden
als men ons scriuet’, immers de mens is slechts met menselike bekrompenheid en
onmacht begaafd en ‘in deser tyt’ is hij slechts in staat ‘sinliken dingen te begripen’,
geestelike of ‘inwendighe dinghen’ kan hij onmogelik volkomen uiten. Het staat
nochtans vast dat de pijnen groter, gruweliker en ‘onlideliker’ zijn dan in ‘dat boeck’
vermeld staat of in de visioenen waarin Onze Lieve Heer de mens menige hellestraf
geopenbaard heeft om hem tegen de hel te waarschuwen.
In dit leven hebben we te kiezen tussen het ‘sekerste pat’ dat naar de hemel leidt en
het ‘onseker pat’ dat ons naar de hel voert. Van dit laatste zegt Onze Lieve Heer in
het heilig Evangelie ‘Wijt ende breet is die wech des doets dat is der hellen ende veel
menschen wanderen daer in’. We moeten ons dus de hel als rijk bevolkt voorstellen.
Dr. A. Burssens.
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Duitsche literatuur
Gelijkenis en verschil.
HET kan wel eens de moeite loonen de twee bundels naast mekaar te stellen, welke
zoo onweerlegbaar getoond hebben aan een behoefte te voldoen, namelijk
Menschheitsdämmerung(1) en Nieuwe Geluiden.(2) Want dat eenerzijds
‘Menschheitsdämmerung’ van 1919-22 zijn 20. duizend, anderzijds ‘Nieuwe
Geluiden’ van 1924-5 zijn 2. druk bereikt, getuigt voor zichzelf, waar het gaat om
werk van jongere dichters. Het idee van afbrekende kritiek is ons verre. Maar al heeft
Dirk Coster, naar zijn eigen zeggen, zich laten inspireeren bij ‘het doorbladeren van
een bekend Duitsch verzamelwerk: Menschheitsdämmerung’ (V) - toch zijn hij en
Kurt Pinthus niets steeds van dezelfde opinie. Het verschil in datum van de samen
stelling zal wel niet van zoo'n overwegend belang zijn voor den geest van het geheel,
gezien Duitschland Zuid- en vooral Noord-Nederland in hun evolutie vóór was. Dat
de geest van beide werken verschillend is, dat moeten ons reeds de titels zeggen:
Menschheitsdämmerung en Nieuwe Geluiden. Bij Coster zelf lezen we trouwens
(D.C. XXXII): ‘In Duitschland nam het (modernisme) voornamelijk een karakter
aan van ontreddering en temidden daarvan een zenuw-ontbonden mystische
opzweeping, waarbij van het groote voorbeeld van Dostojefsky veel misbruik werd
gemaakt. Daarnaast een even hartstochtelijke sociale propaganda, verward, teugelloos
en absolutistisch in zijn vernietigingsdrang. - In Holland, dat uiteraard niet
baanbrekend kon zijn, is, in de groep van het Getij, een vluchtige invloed van het
Fransche modernisme herkenbaar, - in Vlaanderen daarentegen, dat eenerzijds
economisch ontredderd werd en anderzijds toch weer in deze ontreddering in nauwe
aanraking kwam met de hoogere uitingen der Duitsche cultuur, is de Duitsche invloed
geheel en al overheerschend gebleken.’
Waar hij een woord heeft gesproken over Boutens, Leopold, H. Roland Holst,
vervolgt hij (D.C. VI): ‘....de elementen, die in de werken van deze drie dichters tot
een evenwicht kwamen, dat men klassiek kan noemen en organisch in den hoogsten
zin, moesten zich weer ontbinden, - maar deze ontbinding zelve is vol van kiemen
en vol nieuwen groei... Deze indruk werd opnieuw weer sterker en sterker, terwijl
wij bezig waren, dezen bundel samen te stellen, en dit alles weer aandachtig te
herlezen.’ En verder spreekt hij weer over ‘de winst aan schoonheid’ bij de opgenomen
dichters. (X).
Bij K.P. lezen we echter (V): ‘Sammlung der Erschütterungen und Leidenschaften,
Sammlung von Sehnsucht, Glück und Qual einer

(1) Menschheitsdämmerung, Symphonie jüngster Dichtung, herausgegeben von Kurt Pinthus.
(Rowohlt, M. 3.80)
(2) Nieuwe Geluiden, met inleiding van Dirk Coster. (Van Loghem. De Sikkel.)
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Epoche - unserer Epoche. Es ist gesammelte Projektion menschlicher Bewegungs
aus der Zeit in die Zeit. Es soll nicht Skelette von Dichtern zeigen, sondern die
schäumende, chaotische, berstende Totalität unserer Zeit.’ - (IX): ‘Diese Dichter
fühlten zeitig, wie der Mensch in die Dämmerung versank...., sank in die Nacht des
Untergangs...., um wieder aufzutauchen in die sich klärende Dämmerung neuen Tags.
In diesem Buch wendet sich bewusst der Mensch aus der Dämmerung der ihm
aufgedrängten, ihn umschlingenden, verschlingenden Vergangenheit und Gegenwart
in die erlösenden Dämmerung einer Zukunft, die er selbst sich schafft.’
Doch vooral dààr is het verschil met D.C. merkbaar, waar hij bekent (K.P. 293)
‘dasz diese Jahre bedeutsamer sind im Zusammenbruch des Alten als im Erwachsen
des Neuen’ - en waar hij zijn boek noemt (K.P. 295): ‘ein Zeugnis von tiefstem Leit
und tiefstem Glück einer Generation, die fanatisch glaubte und glauben machen
wollte, dass aus den Trümmern durch den Willen aller sofort das Paradies erblühen
müsse. Die Peinigungen der Nachkriegszeit haben diesen Glauben zerblasen, wenn
auch noch der Wille in vielen lebt Von der kleinen lyrischen Schar dieses Buches
blieb nichts als der gemeinsame Ruf Von Untergang und Zukunftsglück.’
Zijn voorwoord bij het 20. duizend besluit hij met (K.P. 295): ‘(die Dichterschar
die) zuversichtlich glaubte, Erste einer neuen Menschheitsepoche zu sein. Man
verhöhne sie nicht und beschuldige sie nicht, dass sie nur aufrührerische Letze
gewesen seien -’.
Het spreekt vanzelf dat noch Pinthus noch Coster alle jongeren opnemen konden
die eenigszins den geest van hun tijd inkorporeeren. Beiden laten trouwens hun over
en weer denken bij die kwestie blijken (K.P. VII): ‘Die Entscheidung - muss letzten
Endes durch intuitives Gefühl und persönliches Urteil geti offen werden.’ Men moest
beginnen met van het punt uit te gaan (K.P. VIII): ‘entweder konnte ich möglichst
viele Dichter dieser Generation aufnehmen, so dass jeder nur mit ganz, wenigen
Gedichten erschien; oder ich konnte möglichst wenige Dichter auswählen und jeden
einzelnen mit möglichst vielen Gedichten auftreten lassen. Ich entschied mich für
das zweite Prinzip, da es nicht nur ein vollständiges Bild der Zeitbewegung, sondern
auch einen möglichst vollkommenen Umriss von der Begabung, Eigenart, Spannweite
der einzelnen Dichter gewährte.’
Men moet echter aannemen dat D.C. het ander alternatief gekozen heeft, wat blijkt
uit de getallen, vooral wanneer men de verhouding Duitschland-Nederland in acht
neemt. Want K.P. koos 23 dichters(1)

(1) Ze zijn: J.R. Becher, G. Benn, Th. Däubler, A. Ehrenstein, J. Goll, W. Hasenclever, G. Heym,
K. Heynicke, J. van Hoddis, W. Klemm, E. Lasker-Schüler, R. Leonhard. A. Lichtenstein,
E.W. Lotz, K. Otten, L. Rubiner, R. Schickele, E. Stadler, A. Stramm. G. Trakl, F. Werfel,
A. Wolfenstein, P. Zech.
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met 275 gedichten (dus gemiddeld 12 per dichter) terwijl D.C. er 35 koos, met 143
gedichten (dus gemiddeld 4 per dichter). We wijzen er echter wel verder op hoe D.C.
tracht ons zelf het beeld van elk dichter te geven, terwijl bij K.P. heelemaal geen
spraak van zooiets is.
De twee inleidingen zijn absoluut verschillend. Bij K.P. een warm-doorvoelde
inwijding, waarin men hem als medelid van de groep herkent, - bij D.C. meer een
literair-historisch overzicht dat zoekt naar oorzaak en gevolgen, eenigszins dus wat
K.P. niet wenschte te geven (K.P.V): ‘... in der Kunst nach
entwicklungsgeschichtlichen Prinzipien und Beeinflussungen nur das Nacheinander,
das Aufeinander schematisch zu konstatieren; man sah kausal. vertikal.’
Het is opvallend hoe D.C., zonder het algemeene te verwaarloozen, zich meer met
elk dichter apart bezichhoudt in het zoeken naar psyche en uitingsmiddelen, K.P.
integendeel alleen bij wijze van inlichting een lijst biographische en bibliographische
nota's geeft, en wel duidelijk zegt hoe hij wil dat men den bundel beschouwe (K.P.V):
‘man horche quer durch, man bliche rund herwin,... nicht vertikal, nicht nacheinander,
sondern horizontal; man scheide nicht das Aufeinanderfolgende auseinander, sondern
man höre zusammen, zugleich, simultan. Man höre den Zusammenklang dichtender
Stimmen: man höre symphonisch.’ Eerst wanneer men zoo luistert, zal men er de
motieven van onzen tijd in weervinden. (K.P.V): ‘Diese bewegenden Motive variieren
sich je nachi Wesen und Wollen der Dichter, rauschen empor zum zersprengenden
Fortissimo oder schwinden hin im beglückenden Dolce. Das Andante des Zweifels
und der Verzweiflung steigert sich zum befreienden Fortissimo der Empörung, und
das Moderato des erwachenden, erweckten Herzens erlöst sich zum triumphalen
Maestoso der menschenliebenden Menschheit.’
Waar K.P. er den nadruk op legt dat de schikking niet mocht geschieden naar
alphabetische of chronologische orde, noch naar literaire groepeeringen, noch naar
factoren van bëinvloeding of vorm, maar dat er moest getracht worden naar het
opbouwen van een onschendbaar geheel, - de verzen van één dichter niet eens
bijeengevoegt, maar motiven vormt als Sturz und Schrei, Erweckung des Herzens,
Aufruf u. Empörung, Liebe den Menschen, - daar legt D.C. er zich op toe een
klassificeering te vinden: De dichters van den overgang: M. Nijhoff, J.W.F. Werumeus
Buning, J. Diderikz W. De Merode, M. Beversluis, D. Bles. - In de jongste dichtkunst
onderscheidt hij (D.C. XXV):
De Afzonderlijken: J. van Dillen, Marie v. K., J.C. van Schagen.
De Moderne Vlaamsche Dichtkunst: P. van Ostayen, Wies Moens, M. Gysen, A.J.
Mussche, U. v.d. Voorde, R. Minne.
De Nieuwe Katholieke Dichtkunst: A. Kuylen, H. Bruning, J. Engelman, A. van
Duinkerken, J. Schreurs.
De groep van het Getij: H. v.d. Bergh, H. de Vries, J. Theunisz, T.C. Kelk, J.
Slauerhoff. H. Marsman, H. v. Elro.
De periode 1910-18 geeft hem de dichters van den ingang: P.N.
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v. Eyck, G. Gossaert, J.C. Bloem, A. Roland Holst. J. Israel, De Haan, A. v.d. Leeuw,
F. Pauwels.
Wat hebben die dichters gemeen, wat is de band die al die verscheidenheid
vereenigt, vragen zich beide samenstellers af. (K.P. VI): ‘Diese Gemeinsamkeit ist
die Intensität und der Radikalismus des Gefühls, der Gesinnung, des Ausdrucks, der
Form.’ - (K.P. XV): ‘Und immer wieder muss gesagt werden, dass die Qualität dieser
Dichtung in ihrer Intensität beruht. Niemals in der Welt scholl so laut, zerreissend
und aufrüttelend Schrei, Sturz und Sehnsucht einer Zeit, wie aus dem wilden Zuge
dieser vorläufer und Märtyrer, deren Herzen nicht von den romantischen Pfeilen des
Amor oder Eros, sondern von den Peinigungen verdammter Jugend, verhasster
Gesellschaft, aufgezwungener Mordjarhe durchbohrt wurden.’
Bij D.C. lezen we (D.C. IX): ‘Eén trek blijven deze dichters als menschen gemeen
houden: een ietwat diverse, wisselende, wankelende mentaliteit, een besluiteloosheid
tegenover het leven, die zich verdoofde, die wegzwierf in een verlangen naar
oneindigheid -’ terwijl het over de dichters van lateren datum gaat (D.C. XXXVI):
‘Wanneer wij dit Europeesche geestesleven overzien, dan inderdaad wordt één
verschijnsel onmiddellijk duidelijk, en een verschijnsel van groote beteekenis: het
groote Romantische verlangen sterft uit! - En in plaats ervan treedt meer en meer:
de erkenning der werkelijkheid, en de verhoogde drang zich aan die werkelijkheid
te geven.’ - (D.C. XXVII); ‘In dezen drang tot overgave en tot het hervinden van
den ganschen levensvloed kunnen de meest tegenstrijdige idealen, de meest
tegenstrijdige gevoelens communieeren -.’
Men denke niet dat de oorlog het teeken was tot het ontwaken van die
geestestoestanden. (K.P. XIII): ‘Zusammenbruch, Revolution, Neuaufrichtung ward
nicht von der Dichtung dieser Generation verursacht; aber sie ahnte, wusste, forderte
dies Geschenen. Das Chaotische der Zeit, das Zerbrechen der alten
Gemeinschaftsformen, Verzweiflung und Sehnsucht, gierig fanatisches Suchen nach
neuen Möglichkeiten des Menschheitlebens offenbart sich in der Dichtung dieser
Generation mit gleichem Getöse und gleicher Wildheit wie in der Realität..., aber
wohlgemerkt: nicht als Folge des Weltkriegs, sondern bereits vor seinem Beginn,
und immer heftiger während seines Verlaufs.’ Al was, zooals gezegd, Duitschland
Nederland vóór in zijn evolutie, toch merkt D.C. in denzelfden zin (D.C. IX): ‘een
aarzeling en een afwachting, met daarin misschien het mysterieuse voorgevoel van
iets ontzettends dat achter den horizon gereed lag, - dat terzelfdertijd gevreesd werd
en verlangd, tot het eindelijk opsprong en velen hunner medesleurde naar den
plotselingen dood.’
Verschillend echter zijn de meeningen van K.P. en D.C. waar het gaat om de
aktualiteit van hun boek. Volgens K.P. (293) heeft de levenskracht, er in
vertegenwoordigd, afgedaan. ‘Sondern, unsere Zeit und Dichtung kritisch
betrachtende, muss ich einsehen. dass die Menschheitsdämmerung nicht nur ein
geschlossenes, sondern ein ab-
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geschlossenes, abschliessendes Dokument dieser Epoche ist.’ - De dichters zwijgen,
- of, wat nog gezegd wordt, is zonder nieuwe waarde. (K.P. 293-4): ‘Mochten die
Künstler selbst fühlen, dass ihr Werk mehr oppositionell als schöpferisch war, oder
geschah es, dass ihre Kraft nicht ausreichte, Reifes, Zukunfstwertiges zu schaffen,
- es ist bereits - eine allgemeine Stagnation in den Gefilden der Kunst festzustellen.
- - ... und die Unzahl der anderen begnügt sich damit - bald blasser, bald überreizter
-, das zum tausendsten Mal zu stöhnen, zu stammeln, zu schreien, was die Führenden
bereits im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts in ihren Büchern niedergelegt
haben.’
Zonder dat D.C. voor dit laatste blind blijft (D.C. XXVIII): ‘Verder is dit streven
zoozeer overwoekerd door haastige forceeringen, door leugens, door humanistische
rhetoriek, door hardheid die eng-menschelijk blijft, door karikaturale versnellingen
-’ heeft hij toch zijn tweede uitgaaf omgewerkt; de Ingang-dichters vonden een
ruimere plaats, en hij hoopt (D.C. LV): ‘dat het mogelijk zal blijken, in eventueele
volgende drukken, door voorzichtige wijziging, vermeerdering en hergroepeering,
de ontwikkeling onzer poëzie op bescheiden afstand te blijven begeleiden.’ - wat
beteekent dat D.C. de verzameling als een levend iets beschouwt.
Ik zou er ten slotte willen op wijzen dat beiden, na de grenzelooze anarchie van
den vorm, een reaktie vaststellen, K.P. (294) ‘denn schon beginnen Bestrebungen
zu triumphieren, die klassischen und romantischen Vorbildern folgen.’ - en D.C.
(XXXII): ‘Reeds, over heel de Europeesche linie, begint het modernisme tot de tucht
weerom te keeren, - maar terzelfdertijd worden ook vele winsten waarneembaar.’ maar klaarder nog in de nota toegevoegd aan de tweede uitgave (D.C. LV):
‘opmerkenswaard is, dat niet alleen de intooming van het vrijë vers - zich voortzet,
maar er zelfs een versvorm aan 't opkomen is, die een directe en bewuste reaktie te
noemen is: nl. het meest geconcentreerde, meest gestyleerde vers, waarin men het
rhythme tot de kortste wendingen in te houden tracht en het woord tot een trillend
staan tracht te bedwingen.
Dolf Roels.
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Schilderkunst.
Alfred Ost.
OST heeft duizenden menschenhoofden geschilderd en getee kend. Zij gelijken allen
op elkaar, als de koppen uit een kudde schapen. Maar wanneer men ze van naderbij
en met meer aandacht beschouwt dan zijn ze allen toch verschillend van elkaar, elk
met zijn persoonlijk karakter, met zijn eigen leven, met zijn eigen uitdrukking: van
domheid, verbazing, onschuld, ingekeerdheid, schraapzucht, sluwheid,
zelfvoldaanheid, hoogmoed. Zoo kan de herder ook, met beter kennis, zijn schapen
uit elkaar onderscheiden.
Beziet zijn kinderen: aan moeders borst vetgezogen blozende zuigelingen, warm
gebakerd te slapen liggend in het bed van den vleeschigen arm, ongenadig huilend
met wijd open mondje, onhandig in hun eerste broekje of rokje, linksch en leutig bij
hun eerste schreden, moe en zweetend voortgesleurd aan vaders hand of moeders
schortlint, bij een uitstap of bedevaart.
Beziet zijn vrouwen uit het volk, uit de burgersklas, van de stad en van den buiten:
slanke sierlijke gestalten als bloemen; door vroeg werk en stadsleven vermagerde
wezens; verschijningen die hoog en eenzaam liefde en wellust uitstralen; dikke
boerinnen met opgeschorte rokken, kleurige shals en gepinde mutsen; oude vrouwtjes
die gekromd en gebroken te knikken zitten op haar stoelen, maar nog met gretige
oogen het leven inkijken.
Beziet zijn mannen: vloekende en spuwende boerenknechten, ongevoelige pachters
en paardenkooplui, foorkramers, dokwerkers, voerlieden, bedelaars, steedsche heertjes,
dikbuikige renteniertjes, bureelratten en herbergbazen.
In alle hunne verscheidenheid blijven zij toch deel uitmaken van de massa. Het
zijn kudde-menschen. Zij kunnen alleen niet leven, alleen niet denken of handelen.
Zij worden gedragen door de gemeenschap. Wel voelt de schilder soms ‘het eenzame
en groote’ dat door de menigte heen schrijdt, maar hij heeft het nooit afgezonderd,
tot een bepaald voorwerp van zijn diepergaande aandacht gemaakt.
Wanneer hij het soms tot eene syntetische figuur brengt als in zijn ‘Vrouw met de
bloem’, zijn ‘Zogende moeder’, dan blijft heel 't omgevende leven er nog bij
betrokken. De jeugd en de grijsheid neigen eerbiedig 't hoofd voor ‘het symbool’
van 't eeuwige leven. De ontgoochelde vrouw die hare verwelkende schoonheid met
een laatste weemoedsvolle illuzie aan den man biedt is slechts een oogenblik van
stilte in het tumult van de wereld, zichtbaar in de verte achter hunne naar elkaar
gebogen hoofden. Zijn Christus figuur is het levend geworden ‘erbarmen’ over de
massa, maar er wordt door den schilder niet getast naar het mysterie van God.
De kunst van Ost is dikwijls oppervlakkig zijn groote handigheid
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in het vormen, kleuren, en teekenen doet hem vaak de vrome ontginning van, het
dieper menschelijke verwaarloozen. Daarom is hij op zijn best in zijn
massa-voorstellingen. De massa is oppervlakkig, doch in hare collectieve uitingen
bereikt zij soms het grootsche, het heroïsche.
Ost staat met beide voeten te midden van zijn eigen vlaamsche volk. Hij kent het
door alle standen, door alle ambachten door allen leeftijd. Wanneer de bazuinen,
gestoken worden voor een feestelijken optocht, wanneer de groote klok bromt uit
den ouden toren, boven het zilvergerinkel van den beiaard uit, dan is hij op de straat
tusschen het gedrang en 't geroep; dan ziet hij den Reus en de Reuzin, het Ros met
de vier heemskinderen, het schip van avontuur, de ‘Kemelkens’ en de ‘Peerdekens’,
hoog boven de rumoerende menigte tegen de geveltoppen uitstekend, statig
voorbijdrijven. Er is gejoel en gelach uit duizend monden, er is gefluit en getrommel,
geloop en gedans.
De bedevaarten, en de processies, alle gelegenheden waar de massa communiceert
zijn de geliefkoosde en bestgeslaagde onderwerpen van dezen schilder. Hij kan er
zijn menschenkudden doen samendringen en bewegen.
Zoo was hij ook de aangewezen man om de tragische vlucht te schilderen van een
heel volk in de Octoberdagen van 1914.
Als historie-schilder zou deze kunstenaar buitengewone dingen kunnen presteeren.
Niet de diepere karakter-ontleding van historische personen, niet de uitbeelding van
een enkel pakkend oogenblik dat over de lotsbestemming van naties beslist, maar de
groote volkstumulten uit de geschiedenis, de revolutionaire bewegingen: het opgehitst
rapalje van Gent dat met bijlslagen, te midden gehuil en getier, Jacob van Artevelde
afmaakt op de ronde keien voor de stoep van zijn huis, de stormloop der
Gemeentenaren tegen de fransche edellieden op den kouter van Groeninghe, een
beeldenstorm en een Spaansche furie; alles Waar geweld en groote volksscharen bij
te pas komen ligt in het bereik van dezen schilder. Zoo is hij ook het best in die
godsdienstige stukken waar Christus wordt omwoeld door het wraakgeroep van een
bloeddorstige menigte van Joden en Pharizeeërs, op een tocht naar den Calvarieberg.
Wie van Ost spreekt, moet ook van zijn paarden spreken. Het zijn telkens heroïsche
stukken. Die paarden trekken ontzaglijke lasten, alle spieren staan gespannen, de
oogen puilen uit, zij draven op zwaar beslagen hoeven, met schonkige lijven of staan
uitgeput langs den weg, ontvleeschde, armzalige knollen, het ontroerend beeld van
de afgebeulde lijdzaamheid
Landschappen zijn mij van dezen schilder niet bekend maar hij heeft een reeks
stemmingsvolle teekeningen en schilderingen gemaakt naar straten en pleinen van
Amsterdam, het stille ‘Begijnenhof’, de vele grachten en vlieten en de oude torens.
Hier bereikt hij nochtans niet dat eigenaardige, dat alleen, van Ost is, en wij
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slechts in zijn ietwat karikaturale figuren en massa-voorstellingen kunnen terugvinden.
Van Ghirlandajo wordt verhaald dat hij het betreurde de vestingmuren van zijn
stad Florence niet te zijner beschikking te hebben om ze over heel hunne
uitgestrektheid met schilderingen te kunnen bedekken. Zoo groot was de drang tot
vormen en kleuren in hem steeds aanwezig.
Ost moet het ook wel betreuren dat hem de muren van volkshuizen.
stationsgebouwen. wachtzalen, fabrieken. schouwburgen niet worden toevertrouwd
want in hem ook is de scheppingsdrang zoo groot dat hij enkel om zich te verlossen
van een wereld van beelden die gedurig in hem woelt, de opdracht zou aanvaarden.
En hij zou volkskunst geven die het volk zou veredelen, waar het volk zichzelf zou
in erkennen met zijn grootheid, zijn adel en zijn kracht.
Ost schildert geen eigenlijke onderwerpen maar, vervuld van het volk waarmee
hij leeft, teekent hij en kleurt hij als in een soort van slaapwandel en zie: de vormen
‘woekeren’ over het papier en het doek, langs heel den vlakken muurwand, zij zetten
uit en zij groeien als de ijsbloemen op een winkelraam. zij overweldigen al wat hij
te zijner beschikking heeft... een postkaart, of een koepelgewelf en wanneer hij de
afgedane taak weer overziet dan staat daar die duizend hoofdige massa van menschen,
het trouwe levensblijde beeld van een heel volk.
Jozef Muls.
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Oudheidkunde.
Het Hettietisch vraagstuk.
BELANGRIJKE ontdekkingen sedert eenige jaren in Klein-Azië gedaan, en bijzonders
de ontcijfering der opschriften van Boghaskeuï hebben het vraagstuk der Hettieten
op den vóórgrond geplaatst. Men kan gerust beweren dat, nooit, sedert de opgravingen
van Schliemann te Mykena en te Troïa, de geschiedkundigen en de taalkundigen zoo
erg door eenige ontdekking zijn ontroerd geweest. Ontleed, omvat dit vraagstuk eene
reeks kleinere vragen, waaronder de bijzonderste betrekking hebben op het ras der
Hettieten, op hunnen oorsprong, op hunne betrekkingen met naburige volkeren, op
hunne talen en schriften, op hunnen godsdienst, hunne kunst, hunne maatschappelijke
gewoonten, enz... Deze vragen zijn, op zich zelf beschouwd, zóó ingewikkeld, de
wetenschappelijke uitgaven zóó zelden en tot nu toe zóó oppervlakkig gesteld, dat
het onmogelijk is nu reeds het geheele vraagstuk op te lossen. Nochtans kan men
voorloopig eene reeks feiten onthouden waaraan niet meer kan getwijfeld worden
en die ons in staat stellen de algemeene geschiedenis van dit volk te schrijven.
Waarom zou de geletterde Vlaming de bijzonderste trekken dezer geschiedenis of
liever van 't Hettietisch vraagstuk uit het oog verliezen? Daarom moge ik in weinige
woorden het wezenlijke van dit onderwerp samenvatten en aldus den huidigen stand
dezer vraag aangeven.
Sedert ongeveer twee eeuwen spreekt men reeds over de Hettieten. De Franschman
Leroque trok voor de eerste maal in 1722 de aandacht op steenen, te Hamath in Noord
Syrië gevonden, die met vreemdsoortige hieroglyphische teekens bedekt waren.
Wright bestudeerde ze in 1872. Tegelijkertijd had men menig boek uitgegeven,
waarin over Hettieten gehandeld wordt. Zóó, Texier die tusschen 1833 en 1837 op
last van het Fransch Ministère de 1'Instruction Publique Klein-Azië doorreisde, en
in zijn boek voor de eerste maal Boghaskeuï noemde, een Turksch dorp waarnaast
de puinen der oude Hettietische hoofdstad liggen. Zóó Hamilton, die tusschen 1835
en 1842 twee werken uitgaf waarin er spraak is van de puinen eener groote
Hettietische stad, nu Eujuk genaamd. Zóó: Harper R., die in 1852 zijn bezoek aan
Karkemisj, op den Westoever van den Euphraat, vertelde.
Van toen af stelde men meer en meer belang in de vraag. Perrot gaf in 1861-72
het eerste algemeen overzicht der bouwvallen van Boghaskeuï en Eujuk uit. Na
menigvuldige reizen, opsporingen, ja, ontdekkingen die hier niet om plaatsgebrek
kunnen vermeld worden, lieten Luschan en Puchstein in 1883-1890 het verhaal van
hunnen erkenningstocht verschijnen, waarin ze menig detail der vorige reizen
ophelderden en verbeterden. Van dit oogenblik af werden er afgietsels van Hettietische
vlakbeelden uit de puinen van Boghaskeuï, Marasj, Sind-
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jirli in 't Muzeum te Berlijn opgeborgen, die zij zelve tijdens hunne reizen verzameld
hadden. Ja, in 1888 en 1891 ontgroeven ze de oude stad Lutibu-Sjamal, nu Sindjirli
genaamd (in 1893 uitgegeven). Als ontdekkers zijn nog te noemen, Chantre (1893-4),
Oppenheim (1899) en Garstang, Deze laatste vond te Saktsjegeuzu de neolithische
laag der oude stad. Bijzonders gewichtig was de ontdekking van Hugo Winckler die
in 1905-7 te Boghaskeuï werkzaam was, in de overtuiging dat hij dààr de overblijfsels
zou terug vinden van 't oude koninkrijk der Hettieten - wat aan Schliemann's
wereldberoemde ontgraving van Troïa herinnert. Inderdaad vond Winckler te Sindjlrli
ongeveer 2500 aarden bordjes met spijkerschrift bedekt, wier inhoud bewees, dat zij
van de koninklijke archieven der XVe- en XIIIe eeuwen v. J.C. voortkwamen. Hoe
belangwekkend ook, het publiek bleef onverschillig voor deze ontdekking. De
opgravingen werden nochtans voortgezet en in 1907 kwamen de puinen van 5 groote
gebouwen, tempels of paleizen, benevens het grootste gedeelte der stadsvsterkingen
te voorschijn.
Tusschen 1912-4 ontgroeven de Engelschen een groot gedeelte der stad Karkemisj.
De wereldoorlog schorste den arbeid op, maar hij kon niet verhinderen dat de
Hettietische vraag op den vóórgrond in de Oostersche oudheidkunde werd gesteld
en dat dit volk vroeg of laat zijne geschiedkundige plaats zou innemen. Want
gedurende den oorlog gaf men een groot aantal Hettietische teksten uit en daarna
werden de opdelvingen te Karkemisj en elders weder hernomen. Alvorens deze te
be schrijven, is het nuttig te bepalen wat wij over de Hettieten wisten zonder de
bovengemelde opsporingen, want de Bijbel, de Egyptische, Assyrische en
Babylonische oorkonden bevatten vele gegevens die voor het opstellen der Hettietische
geschiedenis onontbeerlijk zijn.
Wat leert ons de Bijbel? Dat de Hebreeuwen, toen ze in 't Westen van den Jordaan
oprukten en ook nadien, met Hettieten te doen hadden, want zij onttrokken hun
gewapenderhand een gedeelte van 't door hen bezette gebied, zoowel in Noord- als
in Zuid-Syrië; dat de Hettieten daar als gevestigde inwoners nevens andere zonen
Van Kanaän, zooals de Amorrieten, de Gebuzieten enz., huisden en grafplaatsen
bezaten die Abraham en zijne nakomelingen hun later afkochten; dat de Hebreeuwen
met Hettietische vrouwen huwden; dat de Hettieten aan 't hof van David eereplaatsen
bekleedden; dat Salomo hun paarden kocht voor zijn eigen stallen en hun zijne
rijkdommen toonde; in één woord, de aangehaalde plaatsen getuigen dat de
Hettietische geschiedenis niet geschreven kan worden, zonder te zelfdertijd die van
Syrië te overwegen. Dat wordt overigens nader bevestigd door de Egyptische
oorkonden. Sedert de eerste dynastiën (ong. 5000 v. J.C.) bestond er onophoudelijk
verkeer tusschen het Nijldal en Syrië. De betrekkingen waren bijzonders nauw
tusschen de XVIIIe en de XXIe dynastie (1580-1090). Sedert Toetmes III, was de
gansche streek tot Karkemisj door de Egyptische macht bezet. De diplomatische
brieven te Tell el Amarna (in Egypte) gevonden bewijzen dat op treffende manier.
De lezer weet wellicht dat deze brieven grootendeels door Syrische, Baby-
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lonische, Assyrische en Hettietische heerschers, tusschen 1410 en 1360 aan
Amenophis III (1413-1377) en IV (1377-1361) gezonden werden. Zij brengen ons
allerhand inlichtingen over den politieken toestand in Vóór-Azië en. vooral in Syrië.
Wij vernemen daaruit dat Syrië erg te lijden had door de mededinging die in Egypte
en Mesopotamië, maar vooral in het Hettietisch koninkrijk haren oorsprong had.
Onder de regeering van Amenophis III en IV waren de betrekkingen met de Hettieten
door Syrië heen nog al goed, want deze vorsten huwden prinsessen van het
Kleinaziatisch hof; zij ontvingen en gaven kostbare geschenken, zelfs gouden
standbeeldjes van goden. Ja, de Hettietische macht was reeds toen zóó groot en zóó
ver over Syrië uitgebreid, dat Ankhs-pa-Aton, de weduwe van Toetankamon, er aan
dacht eenen Hettietischen prins te huwen en hem aldus koning van Egypte te maken.
Dat spruit voort uit een stuk oorkonde te Boghaskeuï ontdekt. Maar allengskens
moest de Egyptische invloed in Syrië voor den Hettietischen wijken; ket kwam zelfs
tot oorlog te Kadesj (1270) tusschen de twee volkeren die Syrië beheerschten. De
uitslag dezer mededinging was, dat Ramsès II (1300-1234) met Khattusil, koning
der Hettieten, een verdrag teekende, dat aan de Hettieten het bezit van Noord Syrië
tot Kadesj verzekerde. Van toen af verminderde de Egyptische invloed zoodanig,
dat hij tegen de XXIe dynastie volstrekt verloren was. De opkomst eener andere
macht in 't Oosten, Assyrië, verhinderde de Hettieten hun militair overwicht uit te
baten.
De oudste stad Assur (vanwaar de naam van 't land Assyrië) was oorspronkelijk
eene Sumeersche kolonie met hulp van Mitanniërs, een stam der Hettieten, aan den
stroom Khabur gevestigd. De Mittanniërs hielden de militaire ontvoogding van
Assyrië tegen; maar toen ze tegen 1300 door hunne geburen, de Hettieten, geslagen
werden, kwam plotselings Assyrië boven. Om ongeveer 1100 verjoeg Tiglatpileser
I (1115-1093), de eerste groote Assyrische veroveraar, de Hettieten uit
West-Mesopotamië. Een weinig later verviel de Hettietische staat om onbekende
redenen. Kleine staten werden in Noord-Syrië (Padan-Aram, Damaskus, Patin,
Hamath, Saktsjegeuzu, Karkemisj) sedert de IXe eeuw gesticht, maar zij stonden
onder Assyrische voogdij. In één woord, Assyrië nam sedert dit oogenblik de plaats
van Egypte en der Hettieten in Syrië in. Dat vermelden ons de krijgsberichten der
Assyrische heerschers van de Xe tot VIIIe eeuw.
Nog andere inlichtingen over de Hettieten, zeldzaam maar niettemin hoogst
belangrijk, kunnen wij uit de Babylonische oorkonden trekken. Zij brengen het
onloochenbaar bewijs dat de Hettieten reeds sedert ongeveer 3000 in Mesopotamië
rondzwieryen. Dit is trouwens niet te verwonderen, want de Sumeer-Akkaders hadden,
omstreeks 3000, koloniën gesticht in Oost-Klein-Azië. De huidige stad Kultepe
(Kaisarieh), vroeger Kanisj genaamd, was eene stichting der Sumeersch-Semitische
stad Kisj. Sargon, koning van Akkadië (omstreeks 2500) verloste, in het 3de jaar
zijner regeering, de stad Kanisj van den waarschijnlijk Hettietischen koning
Burusjanda. Een bordje uit denzelfden
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tijd verklaart, dat ‘er zich den 20sten der maand Ab eene zonsverduistering voordeed,
dat toen de koning der Hettieten Akkad overrompelde en den troon in bezit nam’.
Te Kara-Eujuk, niet ver van Kultepe, vond men insgelijks bordjes uit de 3e dynastie
van Ur afkomstig. Een dezer oorkonden draagt een zegelafdruk van koning Ibi-Sin
(2212-2187), die deze kolonie stichtte; andere hebben slechts betrekking op 't
handelsbedrijf, en bewijzen dat deze kolonie naar 't model eener
Sumeersch-Babylonische stad ingericht was. Bevestigd wordt dit door een bordje te
Tirqu, hoofdstad van 't Mitannirijk Khana, gevonden en dat van vóór de 1e
Babylonische dynastie dagteekent. Andere bordjes zien er net uit, alsof we met zuiver
Sumeersch-Babylonische toestanden en feiten te doen hebben.
Het zij nog vermeld dat de Hettieten reeds zóó machtig waren, dat ze, volgens een
Babylonische oorkonde, om ongeveer 1758 den laatsten koning der 1e dynastie,
Samsuditana, van zijnen troon beroofden en Babylonië te gronde brachtten.
Kort samengevat, sedert ongeveer 3000 vindt men de Hettieten in gansch Voorazië;
zij worden er zóó machtig dat zij steden en rijken overrompelen, ja, zelfs de
Egyptenaren uit Noord-Syrië verdrijven. In de IXe-VIIIe eeuw bestonden daar nog
enkele hunner steden, alhoewel van Assyrië afhankelijk. Dit legt uit, waarom men
bijna overal puinen hunner grondvestingen en steden gevonden heeft van 't Westen
(Sypryle-Karabe) tot in 't Oosten, en van 't Noorden tot in Syrië.
Dit volk noemde zich Khattu, in 't meervoud Khatti. Onder denzelfden naam komt
het in de Assyrische, Babylonische en Egyptische oorkonden wel is waar met
verschillende geographische beteekenis voor. De Hebreeuwsche tijdgenoten noemden
ze Khet, in 't vrouwelijk Khettit, waarvan wij eert meervoud Hettieten hebben
gevormd. Alhoewel in geheel Vóórazië verscpreid, moet men nochtans niet meenen
dat het een zuiver ras was, want verscheidene stammen, wellicht oorspronkelijk
vreemd, kan men reeds nu onder hen onderscheiden. Onder de menigvuldige theoriën
daarover uitgebracht is die van den Tsjeekschen hoogleeraar Hrozny de volledigste.
De, laatst te Boghaskeuï gevonden oorkonden, deden hem drie elkander opvolgende
volkslagen erkennen: 1o eene niet-Indo-Europeesche, Kleinaziatische laag; 2o eene
Indo-Europeesche, eerst te Kanisj gevestigde; 3o eene ‘Luwiische’ (Z.O. van
Klein-Azië). Daarbij moet men de volgende noemen; 4o de ‘Mitaniërs’ van den
Khabur, die gedeeltelijk van Arischen oorsprong zijn; 5o de zoogenaamde, in 't Z.O.
gevestigde Tabal, Kaski, Kummuh, Hilakki..., wier namen nog in huidige
geographische bepalingen voorkomen; 6o de Hettieten van Karkemisj en 7e de
Arameërs van Sjamal (Sindjirli) die tusschen de Xe-VIIIe eeuw onder Assyrische
heerschappij stonden.
In 't kort zij de geschiedenis dezer volkeren in hare groote trekken aangegeven.
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Het neolitisch tijdperk is in Klein-Azië en N. Syrië, bijzonder te Karkemisj,
Saktsjegeuzu, vertegenwoordigd door graven en inboedel. Daarop volgt een koperof bronstijd. Deze twee onderdeden kan men ‘proto-hettietisch’ noemen; dan volgt
een tusschentijdperk, gedurende hetwelk wij in betrekking komen met de‘Kanisj’
sche laag. en waarvan in de oorkonden van Boghaskeuï een koning Labarnas genoemd
wordt, die omstreeks 2000 kan geregeerd hebben. We lezen van eenen vroegeren
opstand tegen de heerschappij van Naramsin, koning te Akkad, en krijgstochten der
Hettieters in Babylonië, die we hooger vermeld hebben Na den val der 1e dynastie
van Babylon vestigden zich Hettieten te Tirqu, een aan den oever van den Khabur
gelegen stad, en vormden er het rijk der Mitanniërs wier naam voor de eerste maal
in eenen Egyptischen papyrus om 1585 voorkomt. Deze vindt men ook in Assyrië,
want zelfs de twee eerste Assyrische koningen: Usjpia, Kikia, dragen Mitannische
namen.
Een derde tijdperk ‘Middenhettietisch’ genaamd, is 't beste gekend, omdat het
gedeeltelijk overeenkomt met den tijd van Tell el Amarna en omdat we over dit
tijdperk de meeste inlichtingen bezitten. Het loopt in twee stroken van 1500 tot 1200
en van 1200 tot 1000. Ter wille van de klaarheid mogen hier de namen der
bijzonderste koningen volgen:
Egypte.(18-20e dyn.)Hettieten van
Klein-Azië.

Mitanniërs.

Babylon. (Kassieten)

Isjarlim, koning v.
Khana. Anittasj,
koning van Kûssâr,
(vóór 2000).
T(l) abarnasj
l580(?)
Hattusjilisj I;
Mursjilisj I;
Hantelisj;
Zidantasj;
Ammunasj;
Huzziiasj;
Telibinusj;
x.....

Sja.us.sja.tar

Dudhaliasj I;

Artatama I z. zoon; Karaindasj ± 1410

Tutmes IV. (+
Hattusjilisj II,
Mutmuwia, dochter vader, van
van Sjutarna).
1400-1380;

Sjutarna; Tusjratta; Kadasjmanharbe,
Artasjumara, z.
1400.
broeder;
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Giluhepa, z. zuster Kurigalzu, 1380
+ Am. 3;
Taduchepa, z.
dochter + Am. 3;
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Amenofis III.IV

Sjubbiluliuma (sprr) Mattiuaza, zoon v. Burnaburiasj,
van 1380-1350;
Tusjratta.
1380-1352.

1413-1377+1361

Arnuwandasj I, van
1350-1345;

Hormheb; Ramses Mursjilisj, broeder
I;
v. den vorigen =
Mrasar; 1345-1315;
Seti I; Ramses II
sedert 't 20e jaar;

Muwatallisj, zoon
v.d. vorigen: Mutur;
1315-1300;
Urhi-Tesjupasj,
zoon v.d. vorigen;
Hattusjilisj III, zoon
van Muwatallisj,
1300-1270;

Ramses III sedert 't Dudhaliasj II, zoon
v. den vorigen;
20e j.
zijne moeder heette
Puduchepa,
1270-'50;
Arnuwandasj II.
zoon van den
vorigen, 1250-1240;
Dudhaliasj III, zoon
van den vorigen.
Over eenige dezer koningen valt er iets te zeggen omdat zij eenen buitengewonen
rol gespeeld hebben. De merkwaardigste is Sjubbiluliuma (1380-1350). Zooals zijne
voorgangers en navolgers regeerde hij te Boghaskeuï, maar was in zeer nauw verkeer
met Egypte en de andere staten van Vóórazië. Hij hield den invloed tegen van Egypte
in Noord-Syrië onder Amenofis III; hij onderjukte Tusjratta den Mitanniër,
schoonzoon van Amefonis III, en drong diens navolger, Mattiuaza, een vredesverdrag
op, waarbij Mitanni een gedeelte van zijn land verloor. Ter zelver tijd hield hij den
assyrischen invloed tegen die trachtte het lamgelegde Mitanni te overheerschen.
Andere Noord-Syrische koninkrijken tusschen Homs-Alep en Karkemish gelegen
overweldigde hij zoodat hij meester werd van West- en Midden Vóórazië en slechts
den Pharao in Syrië als tegenstander had. Hij teekende met Amefonis III en anderen
zooals Mattiuaza. vredesverdragen wier afschriften te Baghaskeuï ontdekt werden.
Bij zijn dood ontstond er twist tusschen zijne 2 zonen: Arnuwandasj & Mursjil II;
de laatste behield de overhand. Tegen 1330 was de laatste heer van Karkemisj,
Noord-Syrië en Klein-Azië. Hij onderhield goede betrekkingen met de Mitanniërs,
wier land als een bufferstaat diende, tusschen zijn rijk en 't machtig wordend Assyrië.
Volgens zijn eigene levensberichten, eveneens te Boghaskeuï gevonden, moet hij
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een groot en wijs staatsheer geweest zijn, want hij richtte zijn koninkrijk op nieuwe
wijze glansrijk in, nadat het gedurende 10 jaren (na den dood van zijnen vader) door
anarchie bijna de Assyriërs ten prooi was gevallen.
Zijn zoon Muwatallisj streed tegen Seti I (± 1300 om hem Syrië af te nemen. De
hoofdslag had te Kadesj plaats (± 1270) tegen Ram-
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ses II. De strijd bleef onbeslist, maar het daarop volgend vredesverdrag tusschen
Ramses II, 21e jaar van Ramses' regeering, en zijnen opvolger Hattusjil gesloten,
viel ten voordeele der Hettieten uit. Volgens dit te Karnak en te Boghaskeuï gevonden
verdrag, bleef Noord-Syrië in 't bezit der Hettieten, hetgeen wel degelijk met eene
Egyptische nederlaag gelijk staat; de andere bepalingen bevestigen dat de Hettietische
Staat op politiek en militair gebied in Vóórazië heer en meester was, en in de overige
toen beschaafde wereld op gelijken voet met de Egyptische stond. Na dit verdrag
huwde Ramses II eene Egyptische prinses Matneferwre door haren vader Hattusjil
III aan het Thebaansch hof benevens allerlei geschenken voorgesteld. Andere
soortgelijke verdragen, natuurlijk in 't voordeel der Hettieten, sloot de zelfde koning
bijv. met Pentesina, heerscher van Amurru (N. Syrië).
Van dit oogenblik af hebben we geene oorkonden meer, tenzij Egyptische. Ramses
III (1204-1169) vertelt ons te Medinet-Habu, hoe hij in Zuid-Syrië de ‘Zeevolkeren’
versloeg, waaronder hij de Hettieten noemt, een bewijs dat deze wederom in
Zuid-Syrië nestelden en de tot daar geslonken Egyptische macht bedreigden. Veel
later leverden Sjesjonk (929), Psammetik (± 650-) Neko (695), nog slag in Syrië,
niet meer tegen de Hettieten maar tegen de Assyriërs en de Babyloniërs, die de eerste
vervingen.
Ondertusschen hadden ook de Mitanniërs onder Amenofis III en IV eenen grooten
rol gespeeld die bijzonders door de brieven van Tell el Amarna in de oorkonden van
Boghaskeuï in klaar licht wordt gesteld. 't Zij genoeg te herinneren dat Sjubbiluliuma,
den koning van Mitanni, Mattiuaza eerst bekampte en na den vrede hem zijn dochter
liet huwen, zoodat hij daardoor min of meer heer werd Van Mitanni. Het vorig
besproken tijdperk kunnen wij ‘den gouden tijd’ der Hettieten’ noemen, want daarna
vergaan de groote rijken van Boghaskeuï en Tirqu (Mitanni); het verval werd
gedeeltelijk door de Assyriërs teweeg gebracht. Nochtans was het niet volledig, want
in Noord-Syrië vormden de nakomelingen te samen met ingeweken Arameërs kleine
koninkrijken, van de Xe tot de VIIIe eeuw, zoo te Karkemisj, te Sindjirli (Sjamal), te
Saktsjegeuzu en elders... Uit het rijk van Sindjirli kennen wij eenige koningen
Kalammu, zoon van Haian die tegen den koning van Karkemisj (± 850) slag voerde;
Karal(± 815), Panammu I en II, Bar-Sur, Bar-Rekub (± 730) wiens vlakbeeld wij
bezitten. Al deze kleine Noord-Syrische staten werden allengskens door de Assyrische
vreedzame inwijking opgeslorpt en eindelijk door de Assyrische krijgsmacht
vernietigd: Hamath ± 722 (met Samarië), Karkemisj in 718, Marasj in 712, Sjamal
in 670....
**
Tot nu toe hebben wij slechts de betrekkingen aangehaald die de Hettieten met de
Zuidelijk en Oostelijk gelegen volkeren onderhielden; ze hadden er ook met het
Westen en dit kenmerkt eens te meer hoe ver zij hunne macht sedert de XVe eeuw
uitgebreid hadden. Dit
*
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vernemen wij wederom uit de staatsarchieven van Boghaskeuï. Ziehier een overzicht
der gewichtigste feiten. In hunne oorkonden noemen de Hettietische schrijvers een
aantal Grieksche landen, steden en konin gen, zooals Uilisa (de stad Elaioisa Z.O.
van Klein-Azië).
Tavagalavas = Etefochlefès=Aifolos: Eolisch;
Lugga = Lukaones, Likioi = Lykiërs, Lykië;
Ta-ru-i-sja=Truisa, Troïsa, Troïha, Troïa;
Ah-ha-i-a-va = Achaifa = Achivus, Achaïa. Dit laatste land omvatte het eiland
Lazpa = Lesbos, het eiland Alasia (Kypren) en de streek Pamphylië. Pamphilië Was
slechts een door den koning Dudhalia (± 1260-1250) aan den Griekschen koning
geschonken leengoed; het was door menschen van Ahhaiava 't is te zeggen door
Grieken bewoond, wier land en koning, Tavagalavas ('t is te zeggen Eteokel en
Eolisch) heetten.
Ahhaiava of Griekenland was eene grootmacht, die ongeveer een dertigtal jaren
vriendschappelijke betrekkingen onderhield met het Hettietisch rijk; ook vernemen
wij dat de Grieksche koning van den Hettietischen, den eeretitel ‘groote broeder’ en
‘broeder’ had ontvangen, alhoewel hij als leenheer van Pamphilië onder zijn gezag
stond.
Tavagalavas moet onder Mursjil II (1337-1312) om 1325 insgelijks over Lykië
geregeerd hebben.
Wij kennen nog eenige andere Grieksche koningen. De oudste heet An-te-ra-va-as
den ‘Andreus’ waarvan Pausanias spreekt; het zou de vader van Eteokles zijn, den
stichter van 't koninkrijk van Orchomenos. (1350-1325).
Alexandros Paris, zoon van Priam (in 't Hettietisch Aleksjandu van Wilusa=Ilion),
teekende een verdrag met Muwatallisj ± 1300. Deze naam herinnert aan den koning
Motylos (Mutalisj), van wien de Grieksche schrijver Stephanos van Byzantium,
welicht volgens een oud dichtstuk bericht, dat Alexandros (Paris) na de schaking
van Helena, in Karië bij eenen koning, Motylos genaamd, vluchtte.
Attarissiasj ondernam den veroveringstocht van Zuid-Karië om 1250 en verjoeg
er den koning Madduvattasj. Tusschen 1250 en 1239 is er nog spraak van den
Griekschen koning in een verdrag van Dudhaliasj, dat ook de koningen van Amurru
(N. Syrië), Egypte, Babylonië & Assyrië noemt. Het slot van dit verdrag heeft
betrekking met de aanstelling van Madduvattasj en de uitsluiting van Attarissiasj.
Om Karië wederom onder zijn heerschappij te hebben, trok Attarissiasj een leger te
samen, maar de Hettieten verijdelden den voorbereiden oorlog. De koning van
Ahhaiava trok zich uit 't Zuiden terug, waarop de Hettieten de provincie Seha in
Pisidië (N. van Pamphylië) bezetten. Toen namen Attarissiasj en een koning van
Biggia (N. van Kypern) de gelegenheid te baat om zich van de Hettieten onafhankelijk
te maken; deze laatsten worden in de oorkonde als ku-ri-e-va-ni-esj = choiranos.
choirfanos bestempeld.
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Wat Alasjia ofte Kyperen betreft, het schijnt om 1370 door de Grieken heroverd en
door Attarissias den voorganger van Agamemnon, geplunderd te zijn .. Deze en
andere berichten openen vergezichten op eene gansch nieuwe wereld. Zoodus was
Groot-Griekenland niet een prooi der Aziaten, zooals dat laatsleden nog beweerd
werd, maar integendeel, het komt ons voor als een machtig Akheesch rijk dat, uit
het Balkaansch schiereiland afgezakt, de uitbreidingskracht der Hettieten brak, en
deze naar 't Oosten dreef.
Eenige gebeurtenissen uit dezen tijd heeft Homeer bezongen en vereeuwigd. De
feiten die hij aanhaalt zouden op nieuw in 't licht der geographische & historische
gegevens moeten gesteld en aldus werkelijker worden.
De voorheen aangebrachte overeenstemmende namen die wij aan E. Forrer te
danken hebben, zijn reeds in hun geheel door de bijzonderste kenners van Homeer
aangenomen. Zoo is dan de oude strijd over de geschiedkundige waarde van het groot
Grieksch dichtstuk ten einde geloopen; nu neemt men als een feit aan dat het
‘panakheesche’ koninkrijk der Atrieden bestaan heeft en niet slechts in de verbeelding
van den Ionischen dichter. De Akheesche gewestspraken van Pamphylië en Kypros
getuigen overigens voor de verspreiding der Grieken in Klein-Azië sedert de XIVe
eeuw. En zóo kunnen wij als zeker beschouwen dat de 6e Troïaansche stad, door
Schliemann & Doerpfeld ontgraafd, wel degelijk die van Homeer is.
Van soortgelijke toestanden en feiten wisten wij tot heden toe niets; we kenden
slechts de betrekkingen van Egypte sedert de 1e dynastie met de Egeesche Zee, het
Mykeensch tijdperk en den rol dien Kreta speelde.
Door deze oorkonden worden eindelijk een aantal Egyptische berichten in 't licht
gezet die wij vroeger wel kenden, maar niet ten volle waardeerden. Zóo worden in
de krijgsberichten van Ramses II (slag te Kadsj) en III (Volkeren der Zee), volkeren
genoemd die ook onder de reeks der Trojaansche en Hettietische bondgenooten
voorkomen wat natuurlijk allen toeval buitensluit, zooals de (Trojanen van) Ilioena,
Dardaniërs, Lykiërs, Pedesen, Kiliken, Musoi, Maionen...
Er moge nog aan herinnerd worden, dat men betrekkingen tusschen Grieksche en
Hettietische bouwkunst waarneemt in het feit dat men te Troia en te Sindjirli
bijvoorbeeld gelijksoortige bouwplannen, ja bouwbestanddeelen vond, zooals het
gebruik van gedroogde aarden steenen op eene laag natuurlijken steen rustend die
een in de metserij geborgen houten rooster draagt. Buiten Klein-Azië komen zulke
plannen en bouwwijzen niet voor.
Men weet reeds sedert lang, dat Babylonische beschavingsbestanddeelen bijzonder
sterrenkunde en astrologie onder de Grieken verspreid waren. Hoe kunnen deze,
anders dan bij middel der Hettieten aan de zonen van Hellas overgebracht zijn?
Daarvan bestaan dan
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ook enkele bewijzen, maar uit plaatsgebrek moeten zij hier verzwegen blijven.
Komt ons het Hettietische rijk dus voor als een kultuurdragend volk, dan moeten
wij ons ook afvragen waarin de bijzonderste bestanddeelen zijner beschaving
bestonden. Hiervan een kort overzicht.
Uit de duizenden bordjes van Boghaskeuï komt ons de Hettietische maatschappij
der XVe-XIIIe eeuw voor, als een in twee hoofdklassen gerangschikt geheel: de
overheid of koninklijke macht en het volk. De eerste omvatte het hof met zijn
ambtenaren van allen graad. Om betrekkingen te onderhouden met machtige volkeren,
zooals de Egyptenaren moest de koning natuurlijk gezanten, vertalers, schrijvers
enz... onder zijn toezicht hebben die hem aan de vreemde hoven voorstelden en
vervingen. In de laagste rangen van het hof treft men schenkers, kokken, slagers,
kaasbereiders, bierbrouwers, waterdragers, lederarbeiders wagenmenners, juwelieren...
en andere neringdoenders aan die insgelijks het volk uitmaakten. Bij het hof hoorden
ook krijgers en geestelijken. Van het leger kan men veronderstellen, dat het gedurende
langen tijd het sterkste is geweest in Vóór-Azië, aangezien de Hettieten tusschen de
XVe en XIIIe eeuw alle vreemde machten hebben afgeweerd, verjaagd of in toom
gehouden.
Daarbij moet bemerkt worden dat het gebruik van ijzeren wapens wellicht van
Hettietischen oorsprong is; bereden macht is wellicht door hen bij de Egyptenaren
langs Syrië bekend geraakt. Wat de geestelijken betreft, deze mochten geen
persoonlijken eigendom bezitten en waren door bijzondere gewoonten geregeerd.
Het volk zelf werd door Wetten beheerscht waarvan wij reeds 86 paragraphen
teruggevonden hebben.
Ze zijn opgesteld in den trant van den kodex van Hammurapi,(1) dat wil zeggen,
dat de paragraphen gevallen aangeven waarop de straf volgt, zooals doodslag 't zij
van een vrijen burger, 't zij van een slaaf, 't zij van een vreemdeling, 't zij van een
overheidspersoon. Gevallen van slagen en kwetsuren, van diefstal enz... komen voor;
insgelijks worden de huwelijksgebruiken vermeld. Zooals nu nog in 't Oosten, werd
de bruid gekocht. In geval dat de belofte van verloving of huwelijk verbroken werd,
werden de reeds overhandigde goederen terug gegeven. De weduwe was erfgenaame
van haren echtgenoot, maar werd ook door bepaalde personen geërfd. Scheiding had
toewijzing der kinderen aan een der getrouwden voor gevolg. Er zijn insgelijks
bepalingen voor het uitvoeren van krijgsambten, voor huur van slaven en werklieden,
en dier bevrijding enz... De wetten werden door de stadsoverheid toegepast. Deze
en de handelsgebruiken waarvan de bordjes te Kültepe. Kara, Eujùk en elders de
toepassing zijn, leveren het bewijs dat de Hettietische wetten in vorm en inhoud

(1) Koning van Babylonië, omstreeks 1900 vóór J.C.
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van Babylonischen oorsprong of ten minste van Babylonische opvatting zijn.
Zonder godsdienst kan men zich geen volk der oudheid voorstellen. Er bestonden
zuiver Hettietische en ook vreemde goden: Tesjub (god van 't onweder), Hepe (de
‘heerin’ ook in 't Westen aan den Sipylos vereerd), Tarkon (tot in de Middellandsche
gewesten aanbeden), Santas (den lateren Sandon der Grieken) zijn inheemsch.
De Mitanniërs hadden Arische goden zooals Mitrasj, Uruwanasj (Varuna), Indar
(Indra). Nasjattiianna, die met de taal voor den Indo-Europeeschen oorsprong der
Mitanniërs pleiten.
Mesopotaamsche, Egyptische ja Syrische goden komen insgelijks in de oorkonden
voor.
Geene goden zonder godsdienst; ook kennen wij reeds tempels, een ritueel,
gebeden, 't gebruik der offers, der geestenbezweringen... ja een godenleer ofte
mythologie.
De Hettieten hadden twee schriftstelsels. Het eerste bestond uit de beelden van
allerhand wezens die in de natuur voorkomen, zooals de Egyptische hieroglyphen,
en die een gedachte of eenen klank aanduiden. Daartusschen komen ook klinkers en
medeklinkers voor en verder wat men ‘bepaalteekens’ kan noemen, die land, stad,
persoon enz... aanduiden Eindelijk bevat het eenige scheid- en verbindingsteekens.
Sedert jaren zoekt men de ontcijfering van dit schrift te verwezenlijken, maar buiten
eenige teekens poogde men vruchteloos eenen hieroglyphischen tekst te lezen; slechts
36 phonetische teekens, 19 waarschijnlijke gedachtteekens; 9 verbindingsteekens,
een vijftiental onzekere gedachtteekens is alles wat ontdekt werd. Het zal wel
onmogelijk blijven de teksten te lezen, zoolang men geen tweetalig stuk aantreft dat
den sleutel geeft van dit schrift, hetgeen overigens voor Egyptische en
Mesopotaamsche schriftstelsels het geval was.
Het tweede schrift is het Sumeersch spijkerschrift dat voor de menigvuldige
gewestspraken aangewend werd. Tot hiertoe meende men dat dit laatste slechts voor
de aarden bordjes en het eerste alleen voor monumentale opschriften diende. Nu
heeft men in Assur zeven looden rolbladen gevonden met ‘kursieve’ of verkorte
hieroglyphen bedekt, wat bewijst dat het eerste schrift ook voor gewoon gebruik zijn
nut had.
Volgens Hrozny werden er ten minste zeven talen of gewestspraken in het
Hettietische rijk gesproken: het protohettietisch in geheel Kappadokia; het Kanisj
vooral in de stad met denzelfden naam. Deze twee eersten zijn de oudst gebruikte
talen; de meeste oorkonden van Boghaskeuï zijn in ‘Kanisj’ opgesteld. ‘Luvisj’ werd
in Arzawa en Kilikie (Z.O. Van Klein-Azië) en ‘Baleesj’ ten N.O. van Klein-Azië
gesproken. Een gedeelte der Mitanniërs gebruikten een ‘Arisch’ dialekt dat van
Noord-Syrië tot in Armenië verspreid was. Daarbij voege men nog vreemde spraken
zooals Sumeersch en Akkadisch sedert 3000 in Klein-Azië gebruikt. Welk is nu de
oorsprong der
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talen en vooral van het Kanisj? Wederom volgens Hrozny, bevatten zij zoovele en
zulkdanige wezenlijke Indo-Europeesche bestanddeelen dat aan hunnen
Indo-Europeeschen oorsprong niet kan getwijfeld worden, zooals een zeker aantal
woorden die men in het Grieksch, Latijnsch, Indisch, Germaansch terug vindt; zooals
de woordverbuiging die 5 gevallen onderscheidt; zooals vervoegingen die op de
Grieksch-Latijnsch-Indische gelijken. De betrekkingen met de Grieken gedurende
de XVe - XIIIe eeuw, staven dan ook deze meening die voor de partijgangers van
Hrozny een zekerheid blijft.
De Hettietische teksten loopen reeds tot een 40, 50 tal duizend bordjes in
spijkerschrift. Hun inhoud omvat alles wat handel, geschiedenis, wetgeving,
godsdienst enz... aangaat. Dank aan hen heeft men eene voorloopige geschiedenis
kunnen samen stellen, waarvan men voorheen de gewichtigheid zelfs niet vermoedde;
namelijk de staatsverdragen die de Hettietische vorsten met de naburige prinsen
zoowel van Azië als van Egypte teekenden en waaruit blijkt - wat we hooger reeds
vermeldden - dat de Hettietische macht tusschen de XVe & de XIIIe eeuw op staats-en
krijgskundig gebied in de toenmalige beschaafde wereld de grootste was. Wij hebben
inderdaad reeds hooger op gezegd dat Noord-Syrië van de Egyptenaren bevrijd werd.
De eenige staat die hun toen in Mesopotamië nog in den weg stond was die der
Mitanniërs; door het huwelijk van Sjubbiluliuma's dochter van Mattiuaza werd dit
rijk min of meer binnengepalmd. Slechts Babylonië en Assyrië bleven over, maar
die Waren te zwak en ook te ver afgelegen om iets tegen Boghaskeuï aan te durven.
Het is onmogelijk zich zulk eenen staat zonder een zekere kunst voor te stellen. De
Hettietische kunst is dan ook alhoewel nog slecht gekend, iets merkwaardigs & in
betrekking tot de Mesopotaamsche kunst iets oorspronkelijks. Ongelukkiglijk zijn
ons de meeste werken in erbarmelijken toestand toegekomen, zoodat we vooral van
de vlakbeelden slechts een klein gedacht hebben. Op het gebied der bouwkunde
hebben de puinen der versterkte steden van Boghaskeuï Sindjirli (Sjamal), Karkemisj
de aandacht getrokken door hunne dubbele muren, hunne onderaardsche gangen,
hunne houten roosters, hunne torens, hunne monumentale ingangen. Zelfs op bergen
en rotsen in West-en Oost Klein-Azië heeft men de puinen of de sporen gevonden
van versterkte hoogten die wellicht het handelsverkeer tusschen 't verre Oosten en
Griekenland mogelijk maakten. Als meest eigenaardig en oorspronkelijk gebouw
bijzonder te Sjamal vertegenwoordigd moet het ‘hilani’genoemd worden; het bestaat
uit twee door den ingang afgescheiden torens en langs achter, twee of meer vertrekken.
Assyrië en Perzië hebben het ‘hilani’ nagebootst. Te Boghaskeuï werden er 5 groote
gebouwen opgedolven die men als tempels of paleizen heeft aanzien. Wat er ook
Van hunne godsdienstige of koninklijke bestemming zij, zij bestonden uit een
binnenhof, waarrond een
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groot aantal vertrekken met vensters stonden; een dezer gebouwen was van
stapelplaatsen (?) omringd in den vorm eener straat.
Merkwaardig zijn de gebeitelde tafereelen die de wanden der monumentale
ingangen versierden. Allerhand onderwerpen: mythologische, jacht-krijgs- en
geschiedkundige tafereelen komen er onder voor. Uitvoering en stijl moeten in ten
minste twee tijdperken onderscheiden worden: de werken van de XVe-XIIIe eeuw
en die van de IXe - VIIe eeuw. De eerste zijn wild en ruw, de latere veel fijner
uitgevoerd. Die van Karkemisj en Saktsjegeuzu toonen Assyrichen trant aan, alhoewel
zekere themata van Sumeersche opvatting zijn.
Nog aan te merken zijn de zuilvoeten of -stutten; twee gevleugelde sphinxen met
rijken haarsmuk, dragen eenen voetring waarop de zuil rust. Men kent reeds drie
groote stutten van standbeelden, maar waarop in plaats van sphinxen, leeuwen of
stieren zijn afgebeeld (Pananmu). Wat men ook over 't eerste of over het verfijnde
van 't tweede tijdperk denke, de Hettietische beeldhouwkunst straalt uit door zijn
mannelijke uitvoering, zijn majestatische gestalten en bewegingen, zijn
oorspronkelijke onderwerpen.
De menigvuldige betrekkingen met Mesopotaamsche, Grieksche, Egyptische volkeren
heeft natuurlijk in de Hetietische beschaving zijn invloed nagelaten. De bijzonderste
invloed is die der Sumeeren; hij wordt betuigd door het spijkerschrift van de taal
sedert 3000 jaar vóór J.C. in Klein-Azië gebruikt. De bordjes zijn opgesteld in den
voor Sumeer bekenden geest: wetten, handelsgewoonten, tijdrekening, astronomische,
godsdienstige gebruiken zijn Sumeersch. In de kunst, treft men Sumeerschen invloed
in 't gebruik der dubbele muren, der gebeitelde en gesneden onderwierpen. We hebben
reeds gezegd dat de Assyrische kunst der VIIIe eeuw ook haren invloed heeft laten
voelen; maar zelfs eenige Egyptische motieven zooals de gevleugelde sphinxen
zonneschijf, het gebruik van den gedenksteen komen voor... Eindelijk treft men ook
bij de naburen, zooals de Assyriërs, Hettietischen invloed aan: hilani, orthostaten,
door dieren gedragen zuilen, enz... In een woord, het was één nemen en geven van
den Halys in Klein-Azië tot aan den Perzischen meerboezem, maar waarvan de meest
gevende en minst nemende macht, Sumeer of Babylonië was.
De oplossing der Hettietische vraag, is na hetgeen we reeds over de verschillende
bestanddeelen weten, een zaak van tijd en verdere studie. In 't algemeen zijn we reeds
overtuigd dat de Hettieten een groot volk uitmaakten door zijn geographische
uitbreiding, door zijn staats- en krijgskundige macht, door zijn menigvuldige
kunstvoortbrengsels, ja, door zijn beschaving, alhoewel deze in zijn
hoofdbestanddeelen van Sumeerschen oorsprong is.
Tot vóór eenige jaren kende men Voor-Azië slechts hoofdzakelijk door de in het
Britisch Museum en het Louvre bewaarde Assyrische oudheden; men meende dat
Assyrië den belangrijksten rol in de Oos-
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tersche geschiedenis gespeeld had. Reeds nu evenwel geeft men toe dat de hoofdrol
door fourneer of Babylonië gespeeld werd en dat hare beschaving tot in de verste
hoeken, zelfs bij de Hettieten doorgedrongen was. Nu neemt men verder ook aan dat
nevens Babylonië, de Hettieten groote aandacht verdienen, bijzonder voor wat hunne
betrekkingen met de Grieken aangaat, aan wie zij de Babylonische
kultuurbestanddeelen hebben overgebracht. Ja, men kan voorspellen dat de klassieke
studiën zich op dezen weg zullen uitbreiden en dat men wellicht in afzienbaren tijd
deze niet meer zal kunnen doen, zonder te gelijker tijd de Hettietische en in 't algemeen
de Vóór-Aziatische oorkonden grondig te bestudeeren. Daaruit ziet men eens te meer,
dat alle licht uit het Oosten straalt.
L. Speleers.
Hulp-Conservator der Kkl. Jubelparkmusea te Brussel, Hoogleeraar te Gent.

Aanteekening
Staatsminister August Beernaert-prijskamp: zevende tijdvak.
- Op 31 December aanstaande loopt het zevende tijdvak van den Beernaert-Prijskamp
ten einde. Dit tijdvak strekt zich uit over de jaren 1924-1925. De mededingende
werken moeten gedurende die twee jaar uitgegeven of geschreven zijn; zij dienen
door de belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de vijf
weken volgende op 31 December 1925, met vermelding op het adres: Voor den Aug.
Beernaert-Prijskamp.
De Beernaert-prijs bedraagt duizend frank en werd ingesteld ter aanmoediging
van de Vlaamsche Letterkunde; hij wordt om de twee jaar toegekend aan den
Belgischen Schrijver, die in die tijdruimte het beste werk zal voortgebracht hebben.

Vereeniging tot behoud van natuur- en stedenschoon.
- Deze Vereeniging, gesticht met het doel de schoonheid onzer landschappen, steden
en dorpen te verdedigen, doet een dringenden oproep tot al wie in hare werking
belang kan stellen, om zich bij haar aan te sluiten als lid.
De minimum bijdrage bedraagt Fr. 6.- 's jaars, waarvoor de leden elke maand een
geïllustreerd, kosteloos. tijdschrift ontvangen.
Toetreding of vraag om nadere inlichtingen kunnen gezonden worden aan het
Secretariaat der Vereeniging: Vondelstraat, 22, te Antwerpen.
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Avant-gardistiese kinema.
Toen Griffith in 1918 in zijn Broken Blossoms voor de allereerste maal de
‘revolutionnaire’ techniek bezigde van het close-up (groot eerste plan van een
menselik hoofd, van welkdanige zaak of voorwerp), het long-shot (komplete foto
van een belangrijk samenspel of inscenering), de mist-photography (het Franse flou,
het beeld als doorheen een waas bekeken),vermoedde de toeschouwer van die tijd
en in eerste instantie Griffith voorzeker in de verste verte niet naar welke resultaten,
verbluffende voor dezen, verblijdende voor genen, het eenmaal in beweging gebracht
rad zich wentelen zou.
Mag evenwel de Griffith-techniek op dit ogenblik reeds passeïsties genoemd
worden, toch zullen wij haar reeds te vereren hebben als een wekster, een ver-wekster,
zonder wie het levert-van-nu niet ware mogelik geweest. Wij zullen haar steeds innig
dankbaar blijven, waar zij ons verloste van het wangedrocht ‘le cinéma pour le
cinéma’ en ons de film schonk, die, hoe schuchter ook, eindelik iets gemeens had
met een estheties begrip.
Sinds The Birth of a Nation, sinds Love's Struggle through the Ages, sinds de
vermaarde Broken Blossoms zijn de tijden, kinematografies gesproken natuurlik, wel
fel veranderd. Kunnen wij nog immer met evenveel respekt terugdenken aan de
geweldige Griffith-scheppingen van toen, dan kunnen wij dit ongelukkiglik niet meer
aan recente produkten als The White Rose, The Love Flower, e.a., dewelke ons wel
leeg, zielloos en wanhopig-vlak lijken. Heeft de meester het zelfs niet moeten aanzien,
hoe een zijner knapste navolgers, de piepjonge insceneerder Rex Ingram, hem in een
film als Scaramouche mijlenver is voorbijgeloopen?! Waaraan dergelik snel vervallen
toe te schrijven is? Raadsel. In het kinematografies hinterland is alles even fiktief
als 't virtueel gebeuren op het doek. Figuren bereiken in bliksem-tempo de kulminatie
van uitdrukken, van vaardigheid, van roem; hun talent wordt door het enthousiasme
van millioenen ogen warm gekoesterd... Dit belet echter niet, dat zij met eendere
snelheid weer verzwinden. Geen sterveling, zelfs geen bewonderaar, die dan nog
verder over hen gewaagt. Slechts weinigen daarom niet altijd de meest begaafden,
hebben zich weten te handhaven, maar na een drietal jaren zijn zij dan, evenals
Griffith, loom, saai, schier ongenietbaar geworden of, dit vooral voor de akteurs,
ondergegaan in cliché of gesteriotipeerd genre.
We zagen dus, dat het avant-gardisme van Griffith zich tot het puur-techniese
beperkte. In de kinema is trouwens in gronbegin de techniek immer hoofdzaak. Zij
is het geraamte, waarop de film wordt gekonstrueerd. Niet zozeer het ‘geval’ is
interessant, dan wel de wijze waarop het aan de zintuigen, in eerste instantie het
gezicht, wordt opgedrongen. Hoe volmaakter, hoe behendiger de techniek, hoe meer
kans voor intensieve inwerking van het idee (scenario) op de toeschouwer. Daarom
is het immer het primordiaal streven der cineasten geweest haar zo buigzaam mogelik
te maken. Ook zijn het deze zoe-
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kers, techniese zoekers, die de kinema in de korte tijdruimte van ternauwernood een
zevental jaren op het hoog artistiek plan hebben ge bracht, waarop hij zich thans,
wel te verstaan in zijn gewetensvolle uitingen, beweegt.
Waren de inzichten van Griffith dus nog tamelik pueriel en beperkten zich zijn
bedoelingen tot simpel-realistiese accenten van beweging, van sentiment, van
omgeving, in De Spookkar van de Zweed Sjoström zien we gans andere elementen
in 't gedrang komen. In deze film wordt op merkwaardige wijze partij getrokken van
de techniek, genaamd de ‘surimpressie der beelden’. Zij maakt het Sjöström's spookkar
mogelik de meest hallucinante ritten uit te voeren, zoals b.v. die doorheen de branding
van een holle zee; de personages ontdubbelen zich, ze worden immaterieel, zodat
geen massa nog bij machte is aan hun etheriese lichtheid weerstand te bieden Dank
zij dus nogmaals een hoge techniese inspanning werd hier een summum suggestie,
mystiese suggestie, bereikt. Sinds de objektief-realistiese onderlijningen van Griffith
zijn we dus reeds een fel eind weegs opgeschoten.
In Frankrijk zien we Abel Gance, Poirier, Roussel, Germaine Dullac, doch eerst
en Vooral Delluc, L'Herbier en de latere Epstein werken volgens nieuwe wetten. Het
zijn de impressionisten van de kinegrafie. Zij analyseren de foto en verwijlen graag,
té graag soms, bij een belangwekkend détail. Deze ‘sprongen’, die niets gemeens
hebben met de bliksemsnelle ‘terugkeer’ naar een voorbij moment, ook
kinematografiese sumultaneïteit genoemd, doen wel eens afbreuk aan het rythmies
verglijden der aktie, zodat een der kapitale hoofdprincipes van de cinegrafie, de
dynamiek, er op spijtige wijze door verwaarloosd wordt. Waar echter dit ontleden
geen verlammen betekent, daar is het een faktor van hoogst suggestief en evokatief
allooi.
Inmiddels heeft in Duitschland Robert Wiene zijn fantastiese Caligari gerealiseerd.
Sinds Broken Blossoms is het zonder enige twijfel de grootste gebeurtenis, die zich
op kinematografies gebied tot dan toe voordoet. - Er is veel, zeer veel heen en weer
getwist geworden over deze film, zoveel zelfs, dat het gekheid zou zijn hier nogmaals
de strijdbijl op te delven. Beperken we ons daarom tot de strenge, objektieve kontrool,
beoogd met dit artikel, en stellen wij, buiten alle bijkomstigheid van kritiese aard
om, vast dat Caligari, en dit hebben zelfs zijn fanatiekste bestrijders moeten toegeven,
een nieuwe periode inluidt, n.l die van het konstruktivisties, niet te verwarren met
konstruktief, dekor.
Een niet minder belangwekkende verschijning rondom hetzelfde tijdstip is Lupu
Pick's Rail, film zonder ondertitels. De bedoeling is tweeërlei: 1e de kinema trachten
te verlossen van 't barok-litterair franje, waarin hij gewoonlik steekt; 2e het spel in
de mate van het mogelike te styleren.
Alhoewel ik deze film om zijn eenvoud- en evenwichtigheid hoger stel dan de
vorige, moet hij het evenwel, zuiver avant-gardisties
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gesproken, tegen de meer revolutionnaire Caligari op het gebied der techniese
innovatie afleggen. We zullen nochtans zien hoe beide later een schier equivalente
betekenis verkijgen.
Het sukses, dat een film; als Caligari overal geniet, verleidt begrijpelikerwijze tot
navolging. Genuine, Torgus, Nosferatu, Het Huis zonder Deuren en Vensters e.a.
nog worden geboren. Hoe interessant ook in conceptie en verwezenliking, niet al
deze filmen komen daarom in waarde hun voorganger nabij. Ook in Frankrijk laat
de Caligariaanse esthetiek haar invloed gelden. Ivan Mosjoukine, de grote Russiese
akteur en niet minder interessante toneelschikker, die inmiddels baan heeft gebroken,
tracht haar nieuw leven in te blazen in passages als Le Club des Chercheurs uit Le
Brasier ardent. Eindelik zien we, dat eveneens in Frankrijk, een zg. antwoord op
Caligari verscheen. Ik bedoel Marcel L'Herbier's Inhumaine. Deze kwalifikatie is
echter zo klaar-blijkelik een charlatankneep van de uitgever, dat zelfs de leek niet
zich door dergelik grotesk boniment beetnemen laat. Wat echter niet uitsluit, dat in
deze film vele, nieuwe kwaliteiten te waarderen vallen. Van weerlegging echter geen
zweem te bespeuren. Wat meer is: L'Inhumaine heeft niet eenmaal kunnen zijn wat
de misschien minder evenwichtige Caligari nochtans wèl geweest is: een gebeurtenis,
een mijlpaal, een étape.
Hoger gewaagde ik reeds, sprekende over Lupu Pick's Rail, over stijl in de film.
Tevens deed ik opmerken, dat én de theorieën van Wiene en die van de meer
bezadigde Pick op zeker moment een gelijkaardige betekenis zouden verkrijgen.
Door Fritz Lang werd in zijn Niebelungen op geniale wijze de synthese van beide
concepties verwezenlikt. Hij vermocht het niet alleen het konstruktivisties, dikwijls
‘rammelend’ Caligariaans dekor te zuiveren volgens strenge, haast architektoniese
begrippen, doch tevens aan de personnages evoluerend in deze stevig-geordonneerde
omlijsting een gepurifieerd, sober spel à la Lupu Pick op te dringen. Het resultaat
vertegenwoordigd door Die Niebelungen is enig in de geschiedenis van de film, al
mag ook in Frankrijk J. de Baroncelli's Légende de Soeur Béatrix en ook wel sommige
Chaplin-filmen de aantocht van deze derde grote periode, die van de stijl, hebben
aangekondigd.
Is dan eindelijk de kinema de barenskramp te boven gekomen? Is het tijdperk
aangebroken van minder konvulsieve, meer logiese evolutie? Mogen wij ons met
De Niebelungen verblijden in het bezit van een eerste kinematografies meesterstuk?
Of is Lang's uitkomst, evenals die van Griffith en Wiene, slechts een glorierijke
wegwijzer langs de baan?! Wie zou het aandurven één enkele dezer vragen te
beantwoorden? In kinema, ik herhaal het, is alles zo ogenschijnlik en zo fiktief...
Frank van den Wijngaert.
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