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Het nieuw Pantheon
IK heb mij voorgesteld door de historie tot het begrip te komen van dezen onzen tijd
en ik wil de historie leeren begrijpen langs den weg om der kunstgeschiedenis. Het
werd zoo vaak reeds gezegd, dat de kunst is de meest-pregnante uitdrukking van den
tijd. Laat ons die verklaring eens ernstig opnemen en trachten wij door de
kunstgeschiedenis tot conclusies te geraken nopens het verloop der opeenvolgende
tijdvakken.
Vertrekpunt was: de bezorgdheid van een architekt die, zoo wat twintig jaar
geleden, tot de vaststelling kwam dat elke tijd een eigen architektuur bezat en dat
slechts de 19e eeuw er geen had en verplicht was hare vormen aan oude stijlen te
ontleenen.
Hoe komt dat? Een verklaring die voor de hand ligt is deze, dat de architektonische
armoede haar oorzaak vond in de schilderkunstige weelde der 19e eeuw die met den
triomf van het impressionisme een ontwikkeling beleefde die, wij mogen het wel
zeggen, alles te boven ging wat tot dan toe in de schilderkunst werd voortgebracht.
Zoo gaat men denken dat wellicht de energie die een bepaald tijdvak op kunstgebied
aan den dag legt zich ofwel in de architektuur ofwel in de schilderkunst veropenbaart
maar nooit tegelijk in beide kunsten.
Indien wij opklimmen tot de middeleeuwen, een op architektonisch gebied
bijzonder bedrijvigen en vruchtbaren tijd, dan vinden wij bedoelde opvatting
verwezenlijkt, want op een tijd dat elk dorp zijn naamloos meesterwerk schiep van
nationale architektuur, vinden wij een stilstand in de schilder- en beeldhouwkunst
die zich onafhankelijk pas op veel lateren tijd zullen ontwikkelen.
Nog niet zoo lang geleden, tijdens het naturalisme, trok men, omstreeks het jaar
1400, een scherpe lijn tusschen
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de vroegere kunst en deze van den aanvang der renaissance met dien verstande dat,
wat voorafging, niet ‘natuurlijk’ mocht worden genoemd. Wij drukken deze bemerking
thans anders uit, maar het staat vast dat er in de vroeg-middeleeuwsche kunst eene
afwijking van de natuur te constateeren valt. Ik zou haast durven zeggen dat in dit
tijdvak de architektuur domineert. Zij domineert eerst en vooral door quantiteit, maar
ook door het feit, dat zij de andere kunsten aan zich ondergeschikt maakt, zoodat zij
nog enkel om de architektuur schijnen te bestaan. Zij domineert waar zij de twee
andere kunsten geketend houdt en in dienstbaarheid, zoodat ze hare vrije ontwikkeling
belemmert door ze steeds geschikter te maken voor den dienst der bouwkunst, dat
is het muurvlak. Denk maar even aan de afwezigheid van perspektief.
Indien wij daarentegen de ontwikkeling nagaan vanaf de barok tot op onze dagen,
dan komen wij tot de vaststelling dat in dien tijd veeleer de schilderkunst domineert.
Indien wij ons enkel op ons geheugen verlaten, dan schieten ons voor dien tijd meer
schilders te binnen dan architekten. Wij kunnen erbij opmerken dat er, vanaf de barok
tot op onze dagen, opvattingen in de architektuur gangbaar zijn geworden die bepaald
schilderachtig kunnen worden genoemd. Wölflin geeft daar diepzinnige
beschouwingen over ten beste in zijn ‘Kunstgeschichtliche Grundbegriffe’. Wij zien
dat de barok-architektuur in de eerste plaats berekend is op het oog. Het spel van
licht en duister over een barokke gevel is heel anders dan voorgaands. Het is er om
zichzelf. Het doel is niet meer de vormen te verklaren of te onderlijnen. Wij zouden
een massa vormen kunnen aanhalen die architektonisch zinloos zijn: bundels van
pijlers, onderbroken architraven zonder eenige wezenlijke bestaansreden, die alleen
kunnen worden verklaard door het feit dat hunne schaduw-effekten aangenaam
aandoen, dat het aspect mooi is.
Voor de tusschenperiode der Renaissance zou een zin voor evenwicht ons kunnen
doen denken, dat alsdan de beeldhouwkunst domineert. Die opvatting is echter niet
zoo gewaagd en daarbij niet nieuw. Ik beroep mij weer op Wölflin en vestig de
aandacht op het feit dat de schilderkunst der Renaissance, zelfs in hare mooiste
voorbeelden, niet schilderachtig is. Indien wij haar vergelijken met de
barok-schilderkunst, dan zien wij, dat dingen als heldonker, perspektief, lucht, die
alleen door de schilderkunst kunnen worden weergegeven er slechts schaars aanwezig
zijn, dat integendeel de renaissance-schilder het menschelijk lichaam voor onderwerp
heeft genomen, wat speciaal van het gebied
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der plastiek is. Het spel van licht en donker heeft voor den renaissance-schilder geen
ander doel dan het boetseeren van het menschelijk lichaam, de drapeering is er enkel
om de menschelijke vormen te veropenbaren. En indien wij de zeldzame schilderijen
die wat anders voorstellen dan het menschelijk lichaam, - het landschop op den
achtergrond - nader willen onderzoeken, dan zullen wij tot de overtuiging komen
dat er iets vreemds is aan het renaissance landschap en wel dat de renaissance-schilder
slechts lichamen ziet: een alleenstaand, afgezonderd lichaam, en boomtronk, een
afgezonderd grashalmpje. Hij bezit niet de natuurlijke techniek van den lateren
schilder die met zijn blik het geheel omvat, die bladermassa's weergeeft en het glijden
van licht over het gras. Hij stelt zijn landschap samen uit afgezonderde grashalmen,
uit losse bloemen en verbijzonderde steenen, wat een naturalistisch oog moet ergeren.
De liefde voor het lichaam is zoo groot in de Renaissance dat bij Mantegna zelfs
wolkdamp een vasten vorm aanneemt.
Daarom zeg ik dat de renaissance-schilderkunst plastisch moet worden genoemd.
Maar ik voeg er bij dat de renaissance-architektuur zich ook niet met zuiver
architektonische vraagstukken bezighoudt, dat is met die vraagstukken die alleen
door de architektuur kunnen worden opgelost. Inderdaad is het wezenlijk vraagstuk
der architektuur de schepping van een ruimte: In de middeleeuwen - en dat bewijst
dat alsdan de architektuur domineert is de schepping van ruimten zoodanig de eenige
en volstaande betrachting van den architekt, dat hij zich om het uiterlijk niet
bekommert. Dit kan eenigszins verwondering baren en misschien voor enkelen
onbegrijpelijk voorkomen indien men niet weet, indien men niet aanneemt dat het
doel van de architektuur is de schepping van ruimten en al het overige, het uiterlijk
van een gebouw geen hoofdzakelijke architektonische beteekenis heeft. Het uiterlijk
van een gebouw is zijn lichamelijk deel. Het lichaam is bol, de ruimte is hol en wij
mogen zeggen dat het de holle vorm is die belang heeft voor den architekt, zooals
het de bolle vorm is die belang heeft voor den beeldhouwer. Daaruit volgt dan ook
dat het uiterlijk een plastisch element is van het gebouw en de renaissance stelde
vooral belang in het uiterlijk. Voor haar was een gebouw een goed gevormd lichaam
en er zijn honderden voorbeelden waar de innerlijke ruimte voor het uiterlijk wordt
opgeofferd.
Ik wil niet in verdere bijzonderheden treden: de drie uitingen van de christen
kultuur: de middeleeuwen, de renaissance, de moderne tijd zijn de opeenvolging van
drie perioden waarvan de eerste een architektonisch, de tweede
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een plastisch, de derde een schilderachtig karakter heeft.
Beschouwen wij thans de geschiedenis der vroegere kulturen en voor eerst deze
der Grieksche kultuur. Wanneer de dorische stijl nagenoeg gevestigd is en de ionische
stijl bijna tot volle ontwikkeling is gekomen dan zien wij dat de Grieksche beeldhouwen schiderkunst nog stijf, primitief, architektonisch zijn gebleven. Dan volgt het
tijdvak van Phidias met een massa beeldhouwers doch met weinig nieuws op het
gebied van de bouwkunst. Het Parthenon, de Propyleeën en het Erechteion zijn wel
is waar machtige en eeuwige werken, doch het nieuwe eraan ligt slechts in de
schakeering. De dorische en de ionische stijlen bestonden reeds vroeger en het tijdvak
bracht geen merkelijke veranreding meer. Voor wat de schilderkunst betreft
beschikken wij slechts over literaire bronnen maar genoeg om te weten dat het werk
van Polygnotes plastische schilderkunst mag worden genoemd, zij verbeeldt het
menschelijk lichaam met lijn-omtrekken.
Wanneer na Périclès en de Peloponezische oorlogen een nieuw tijdperk aanbreekt
voor Griekenland dan brengt de architektuur weerom weinig nieuws. De eenige
nieuwe vorm, de korinthische zuil is er een van naturalistischen aard. Het is het
naturalistisch element dat voortaan in de beeldhouwkunst gaat domineeren en zij
begeeft zich aan de uitbeelding van dingen die niet in hare bevoegdheid liggen zooals
kruidkundige gegevens. Wij vinden in dezen tijd ook een nijging om een zekere
bewegelijkheid uit te drukken om glijdende schaduwen weer te geven (De Nikè) wat
ons aan de schilderachtige beeldhouwkunst van Bernini doet denken. Wij herinneren
ons ook het woord van Lysippos dat hij het menschelijk lichaan niet weergaf zooals
de ouden het deden. Dezen gaven het weer zooals het werkelijk is en hij beeldde het
uit zooals hij het zag. Dit is het wezenlijke van de schilderachtige opvatting, want
slechts een schilder kan den schijn der dingen weergeven. Hij alleen vermag de
wisselende schoonheid van den schijn uit te drukken en wanneer Lysippos dus zei
dat hij den schijn betrachtte dan heeft hij zijn kunst zelf als zijnde schilderachtig
bepaald.
Schilderijen zijn ons uit dezen tijd niet toegekomen maar wij bezitten
beschrijvingen van schilders, van schilderijen en behandelde onderwerpen en wij
wanen ons in het zeventiendeeuwsche Holland wanneer wij vernemen van een der
schilders dat hij het menschelijk gelaat heeft voorgesteld in den schijn van een
kaarsvlam, van een ander dat hij ons laat zien hoe het gelaat van een oude drinkende
vrouw doorschemert van achter het kristal van haar beker. Het zijn
typisch-schilderachtige onderwerpen en wij krijgen de
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uitkomst van deze richting in den tijd van Pompeï, hetzij te Pompeï zelf, hetzij in
Egypte dat zich alsdan door Alexandrië ingeschakeld heeft in de Grieksch-Romeinsche
kultuur. Wij vinden er de verbazende perfectie van een bijna impressionistische
schilderkunst. De Grieksch-Romeinsche kultuur doorloopt een zelfden weg als de
onze en de uitkomst zoowel hier als daar is het impressionisme.
Voor wat de Egyptische kultuur betreft komen wij tot een zelfde konklusie. Hier
vertegenwoordigt de aanvang der XIe dynastie de hoogste ontwikkeling van de
plastiek en de kunst van El Amarna brengt het impressionistisch verval. In Indië en
China veropenbaren zich ook de drie stadia op pregnante wijze. In het eerste tijdvak
d.i. van de IIe eeuw na Christus tot de VIIIe eeuw, in wat wij hier weer kunnen noemen
den architektonischen tijd der Oostersche kulturen, zien wij beide kulturen op zeer
opvallende wijze, - alhoewel het ons thans begrijpelijk voorkomt door wat voorafgaat
- een voorliefde hebben voor inwendige ruimten. Men delft grotten en men delft
grotten uit tot bouwwerken. Bij het zien dier mooi-gevormde ruimten twijfelen wij
geen oogenblik of het wel bouwsels zijn en geen grotten. En het zijn nochtans grotten.
De innerlijke ruimte alleen had belang, het uiterlijk bleef waardeloos. Dat zien wij
in China, dat zien wij ook in Indië. In dezen eersten tijd, alhoewel ons slechts weinig
monumenten van architektuur zijn overgebleven, kunnen wij ook vaststellen dat de
vormelijke taal der architektuur zich reeds ontwikkelt. De volgende tijden hebben
weinig nieuwe vormen bijgebracht net als in de andere kulturen. Wanneer in de VIIIe
eeuw de plastische tijd begint, die ook de gouden tijd is voor China en Indië, dan
delft men opnieuw de rotsgebergten in Indië, men delft tempels in de rotsen maar
zij hebben geen innerlijke ruimte meer, zij bestaan slechts door hun uiterlijk. Men
holt straten uit in de rotsen, rotsblokken worden aldus langs vier kanten afgebakend
en die rotsblokken worden tot tempels gebeeldhouwd. Maar het heeft geen belang
meer om aan die monolythentempels een innerlijke ruimte te geven, wanneer er een
ruimte voorkomt dan is het slechts een kleine cel. Later van af de IXe tot de XIIIe en
XIVe eeuw wordt het schilderen de moderne kunst. Er zijn uiterlijke teekens om het
te bewijzen. Zoo waren voorgaands de beeldhouwers de meest beroemde kunstenaars.
Beeldhouwers en sculpturen worden van China naar Japan ingevoerd maar later zien
wij de monumentale beeldhouwkunst uitsterven, er blijft niets meer van over, terwijl
wij integendeel een ongehoorden bloei van schilderkunst bijwonen. De keizers van
China achten het zelfs noodig te schilderen om hun prestige hoog te
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houden en hij is slechts groot keizer die tevens ook goed schilder is.
Dergelijke feiten bewijzen ons best hoezeer de schilderkunstige idee op het
voorplan geraakt in dezen tijd. Op het einde, rond de XIIIe en XIVe eeuw, ontmoeten
wij reeds het impressionisme, niet alleen in de schilderkunst, maar ook in de poëzie.
Het moet ons niet verwonderen dat het tijdens die impressionistische strooming is
dat Europa, de latere Chineesche en Japansche kunst ontdekte en leerde waardeeren,
men voelde de verwantschap, de gelijksoortigheid.
Wanneer wij thans uit hetgeen vooraf gaat een historisch besluit willen trekken
dan zal het kort wezen: Elke kultuur vertoont een geleidelijke ontwikkeling: zij begint
met architektuur, zij viert haar hoogtepunt in de sculptuur en eindigt met de
schilderkunst en het laatste woord van elke kultuur is steeds het impressionisme. En
daar wij ook vóór korten tijd een impressionistische strooming beleefden zoo staan
wij thans voor het einde.
Wat ik kom te zeggen met een formule aan de kunstgeschiedenis ontleend stemt
overeen met de bevindingen die Spengler, onze beroemde tijdgenoot, in zijn
‘Untergang des Abendlandes’ heeft ontwikkeld.
Ik ga echter verder. Indien wij door de kunstgeschiedenis pogen door te dringen
tot de bijzonderheden eener kultuurontwikkeling dan moeten wij vaststellen dat de
golving, de beweging der kurven zich niet alleen in de groote maar ook in de kleine
afmetingen veropenbaart. Dit ligt voor de hand. Sprekende van een leven hebben
wij het over den dageraad, de middaghoogte, de avond van een leven of sprekende
van de lente, den zomer, den herfst van een leven voelen wij dat de deelen (dag, jaar)
en het geheel (leven) samen hooren, dat het geheel samengesteld is uit deelen die
van een zelfde constructie zijn als het geheel.. Nu wij thans gezien hebben dat de
architektuur de jeugd, de dageraad is eener kultuur zooals de schilderkunst haar
ouderdom, haar avond is, moeten wij ook vaststellen dat het leven van een kultuur
ook zijn jaren heeft en dat die jaren zich met dezelfde rythmen voordoen. Indien wij
b.v. met een scherp oog den ontwikkelingsgang beschouwen sedert het einde der
Renaissance tot op onze dagen dan zien wij dat de ontwikkeling der schilderkunstige
idee niet gestadig is in hare voortzetting. Het crescendo wordt af en toe door
decresendo's onderbroken. Er komen schokken en onverwachte sprongen voor. Wij
bevinden dat de Renaissance op haar einde schilderkunstig is, maar vervolgens is er
een stilstand bij den aanvang van de barok: het is de ziekelijke kunst der manieristen.
Het is dan dat de architektuur weer de boven-
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hand krijgt (1540). Omstreeks 1580 wordt het schilderkunstige leven weer rijker: de
barokstijl bloeit. In de eerste tien jaren van de XVIIe eeuw wordt de architektuur
werkelijk gek onder den invloed van het schilderachtige uit den tijd van Bernini en
Borromini. Het is de tijd dat over heel Europa de schilderkunst aan 't bloeien gaat.
Een beroemde datum doet zich voor: 1599, het geboortejaar van Bernini en Borromini.
Maar het is dan ook dàt Velasquez en Van Dijck geboren worden en wat vroeger en
wat later ook Rubens, Rembrandt, Murillo en de ander groote Vlaamsche, Hollandsche
en Spaansche schilders juist op denzelfden tijd als zich in de architektuur volstrekt
ontbindende verschijnselen voordoen. Kort daarna weer een nieuwe wisseling: de
architektuur zuivert zich. Die beweging van na 1650 wordt dan ook een stijlzuivering
genoemd en zij valt weer samen met een zoetelijke, akademische kunst. Ik vermeld
hier de namen van Carlo Dolci en Maratta. De meest beroemde leerlingen van
Rembrandt verlaten den weg van den Meester en gaan een tegenovergestelden kant
uit: naar het akademisme. Nikolaas Maes schildert eerst voortreffelijk in de
naturalistische manier, later maakt hij zoetelijke en vervelende portretten. Zoo
veropenbaart zich, na de losbandigheid van de barok, de stijl-zuivering in de
schilderkunst. Maar tezelfder tijd wordt in Frankrijk, waar voortaan het zwaartepunt
moet verlegd worden, de schoonste architektuur voortgebracht. Het is de tijd van
Louis XIII met Mansart en Debrosse. Dan volgt de eeuw van Louis XIV en Louis
XV. Het is weer eens de ontbinding van de architektuur, de tijd van den lichtzinnigen
speelschen rococo-stijl en tevens de buitengewone bloei van den schilderkunstigen
geest met Watteau, Fragonard, Chardin enz.
Nu kan de lezer zelf den gedachtengang voortzetten, want na den rococo-stijl is
er weer een plotselinge en algemeen gekende ommekeer die op een verandering van
strekking wijst. Al wat schilderachtig is verdwijnt uit de schilderkunst. Zie David
en Von Cornelius. Wanneer Waldmüller(*) beweert dat schilderen niets anders is dan
teekenen met kleuren, dat de menschelijke vorm hoofdzaak is, dat wie den
menschelijken vorm kan weergeven alles kan, dan spreekt hij niet als schilder, maar
als kunstenaar die vormen teekent, als de tijdgenoot van die edele en aanzienlijke
architektuur uit den Empire- en Biedermeyer-tijd. Doch na het klassicisme dat zoo
weinig schilderachtig was, volgt op het einde der eeuw de volledige schilderachtige
ontbinding

(*) Brieven van Waldmüller.
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Schematische voorstelling van de heele ontwikkeling sedert 4000 v. Chr.

Schematische voorstelling van het moderne tijdvak (1380 tot heden).

Schema eener kultuurgolf.
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het impressionisme en, daaraan paralleel, de volledige ondergang der architektuur.
De hiernaast afgedrukte graphiek kan dienen tot verklaring en illustratie van het
betoog.
***
Ik geef toe dat het wellicht weerzin wekt de kunst, dit zeldzaam, wonderbaar en
eigenaardig verschijnsel in voorschriften en banden te zien wringen. Maar ik ben er
vast van overtuigd dat de kunsthistorische weg er ons toebrengt en dat het ware beeld
der kunstontwikkeling door de graphiek en hare kurven kan worden aangegeven. In
de laatste vijftig of zestig jaar was men gewoon geworden de kunstontwikkeling
onder de benaming ‘stijl’ in zoo vele verschillende hoofdstukken te verdeelen. Doch
indien ik het gedacht van stijl tracht in overeenstemming te brengen met de kurven
van mijn graphiek dan blijkt het dat de twee denkbeelden stijl en kurve niet op elkaar
passen. De aanvan en het einde van de Renaissance stemmen nog overeen met het
begin en het einde van een golf; maar wat wij barok noemen stemt niet overeen met
de anderhalve golf van de barok. En de rococo is niet anders dan de tweede helft van
een golf. Het classicisme is slechts het eerste derde van een volgende golf, het
renaissancisme is zijn tweede en het impressionisme zijn laatste derde. De golf past
niet op den stijl. Ik durf nochtans beweren dat de eenige logische verdeeling der
kunstgeschiedenis deze is volgens de golvende lijn.
Op het gebied van de kunstgeschiedenis zijn er slechts twee dingen van belang
voor mij: de ontwikkelingsgang en de vraag waarom zekere tijden terug opklimmen
naar andere tijden. Het begrip stijl brengt ons het antwoord niet, maar wel de kurve.
Wij moeten het schilderachtig einde der kurven op het oog houden en dan hebben
wij heel den stamboom van het impressionisme voor ons waarvan de ontwikkeling
kan uitgedrukt worden als volgt: schilderachtig, schilderachtiger en nog
schilderachtiger golfeinde. Met namen beteekent zulks: Sarto, Correggio, Velasquez,
Hals, Rembrandt, - Chardin, Latour, Guardi, - het Fransche impressionisme.
Even zoo goed kan met de afstamming van het classicisme volgen. Dat van 1800
was niet het eerste. Eerst kwam na de Renaissance Palladio. Dan na de eerste
Barokgolf: Mansart, Debrosse, van Campen. Dan na het Rococo, het classicisme van
1800. En thans: een neo-classicisme. Wij zien telkens weer den golf-aanvang.
De redens die ik tot heden opgaf waren ontleend aan de kunsthistorie. Thans zou
ik er willen bijvoegen dat het niet alleen om wille der kunsthistorie is dat wij de
golven belang-
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rijker achten dan de stijlen. Want wanneer wij verder gaan en de kunst beschouwen
niet als een alleenstaand verschijnsel maar in haar betrekking tot het leven dan zien
wij weerom dat de ontwikkelingsgang slechts kan begrepen worden volgens de
aangegeven wijze en dat de onduleerende lijnen in nauwe betrekking staan tot de
universeele, kultureele en ekonomische ontwikkeling.
Op eerste zicht kan zulks onwaarschijnlijk voorkomen. Onderzoeken wij echter
de twee kunsten die het meest van elkaar verwijderd liggen, het begin en het einde
van elke periode: de architektuur en de schilderkunst. Verlaten wij de vroeger
algemeene gangbare opvatting van de eenheid der kunst, het ‘ars una’ dat geen
wezenlijk onderscheid kent tusschen de drie kunsten. Onderzoeken wij de vraag naar
den inhoud van architektuur en schilderkunst. Die vraag is wellicht zonderling maar
zij lokt vele en verschillende antwoorden uit. De architektuur b.v. is het woord der
massa's, dat zich tot de massa's richt, de schilderkunst daarentegen is het woord van
een mensch en tot elk afzonderlijk mensch gesproken. Het is mijns inziens een
diepgaand verschil. Een gebouw verheugt ons wanneer wij het zien in gezelschap,
te zamen met andere menschen. Het is daarom dat het geplaatst is aan de straat, op
een volksplein in het zicht van iedereen. Een schilderij integendeel verkiezen wij
alleen te zien, alleen met den kunstenaar, ver van de anderen en zoo genieten wij
ervan. Het is het gevoel dat de Japanner bezielt wanneer hij zijn schilderij oprolt, hij
hangt het niet aan den muur, hij bergt het weg. Om ervan te genieten moet hij het
voor den dag halen, het ontrollen, het bezien, er van proeven in eenzaamheid. Er is
nog een ander verschil: De bezielende gedachte van de architektuur is de
duurzaamheid, ik zou haast zeggen de eeuwigheid; de grondgedachte bij de
schilderkunst is het oogenblikkelijke, het vergankelijke. Hoe meer een werk het
gedacht van eeuwigheid uitdrukt hoe architektonischer het zal wezen. Hoe meer een
werk ons den indruk geeft van het vergankelijke, hoe schilderachtiger het zal zijn.
Het is daarom dat het impressionisme de meest schilderachtige schilderkunst is. De
architektuur werkt met vormen die niet van het leven zijn, zij is abstrakt. De
schilderkunst gelijkt altijd op iets, zij is konkreet. De architektuur is voor de wet, de
wettelijkheid, de schilderkunst verkiest het toeval. Het volgens vaste wetten
samengestelde is niet schilderachtig. Alles moet als bij toeval geplaatst zijn om
schilderachtig te worden. De architektuur is maar waarachtig architektuur wanneer
zij ons de wet, het systeem veropenbaart: ik zou de verschillen nog kunnen
vermenigvuldigen, doch uit wat voorgaat, blijkt reeds vol-
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doende, dat er geen grooter onderscheid is dan tusschen deze twee kunsten.
Wanneer wij thans vorschen naar de sociale idee die achter dit onderscheid zit,
dan vallen wij op de bekende gezegden. De sociale idee van de architektuur is de
orde, die van de schilderkunst de vrijheid. Hoe vrijer, hoe ongebondener, hoe
schilderachtiger. Hoe meer de architektuur gebonden en geordend is zoo meer ook
is zij architektonisch. Zoo beginnen wij de betrekkingen te zien die er liggen tusschen
het sociale leven, het leven en de historie der menschen en de kunsthistorie. En die
betrekkingen zijn heel nauw want, naar onze meening, verscherpt het verschil van
mensch tot mensch, naarmate hij zich meer tot de orde dan tot de vrijheid voelt
aangetrokken. Dat is beslissend voor elk mensch in de meest verschillende
levensgebieden: in de wetenschap, in de kunst, in de politiek, in de houding tegenover
den evenmensch. De eene verlangt alleen te leven, de andere verkiest de gemeenschap.
De eene gaat fier op zijn subjectief oordeel, de andere zoekt objectieve waarheden.
Ik wil hierop niet verder ingaan, maar het meest beslissend onderscheid van mensch
tot mensch is: dat zijn denkbeelden architektonisch dan wel schilderachtig zijn.
Nu stelt zich de vraag of het van belang is voor een kultuur, voor een gemeenschap,
dat de eene of de andere soort menschen er in meerderheid aanwezig is. Een
maatschappij waar de partijgangers der orde, waar de architektonisch aangelegden,
de aan de eeuwigheid en de duurzaamheid denkende, waar de aanhangers der wet,
de niet zinnelijken, de niet op de genoegens van het oogenblik beluste menschen in
meerderheid zijn, die maatschappij is de sterkste en ook de best geschikte tot arbeid
en vooruitgang. Daarentegen moet een maatschappij waar ieder aan zich zelf denkt
en den roep der zinnen volgt in ontbinding worden geheeten.
Wij beginnen thans het verband te zien en de mogeljkheid dat beide opvattingen
zich golfvormig, volgens een rythme bewegen, dat de idee van orde en de idee van
vrijheid elkaar afwisselen. Maar daarmee is het innerlijk leven van het heele verloop
nog niet verklaard, want het is niet enkel een afwisseling, het is veel ingewikkelder.
Wij stellen thans de vraag: Wat is ideaal voor een gemeenschap? De orde of de
vrijheid? Het antwoord ligt voor de hand: noch het een noch het ander, want orde
zonder vrijheid is ondragelijk en andersom is vrijheid zonder orde ook onduldbaar.
De beste vorm van maatschappij is de vereeniging van beiden, de synthesis van
beiden.
Maar die synthesis moet verzonnen, diep bedacht worden, voor zij kan worden
verwezenlijkt. De menschheid
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bedenkt een sociale orde, eene synthesis van orde en vrijheid en wanneer zij haar
wil verwezenlijken dan begint een eerste tijd van ernstigen kloeken wil. In de eerste
phasis op den weg naar synthesis ligt het accent op de strenge tucht. Wanneer het
doel bereikt is wordt de strengheid milder, de vrijheid sluit zich aan bij de orde en
de ideale toestand, de synthesis is geboren. Maar eens dat zij van de vrijheid geproefd
heeft verlangt de menschheid er meer en meer, de orde geraakt in ontbinding en de
vrijheid voert terug naar den chaostischen toestand waar er weer moet overwogen
en gepeinsd worden. Wat wij de overweging en de bespiegeling noemen dat is de
tijd van de beelhouwkunst. De bespiegelende rol van de beeldhouwkunst spruit niet
alleen uit het feit dat zij, de plaats innemende tusschen architektuur en schilderkunst,
het evenwicht daarstelt tusschen orde en vrijheid, de beeldhouwkunst is nog wat
anders: zij is de eenige ware kunst. De architektuur zondert ons af van de wereld en
sluit ons op in onze eigen bijzondere, abstrakte, ideale wereld. De schilderkunst geeft
ons een voorspiegeling, de illusie van een onwezenlijke wereld die slechts gelijkt op
de werkelijkheid. De wereld van de architektuur is werkelijk maar niet waar, zij is
abstrakt. De wereld van de schilderkunst is waar maar niet werkelijk, zij is slechts
schijn. De wereld van de beelhouwkunst is waar en werkelijk tevens. Tusschen het
beeld en de werkelijke wereld is er minder afstand dan tusschen het gebouw, het
schilderij en de werkelijke wereld en dat vindt zijn uitdrukking in het feit dat een
tijd die bewust met zijn gedachten in de werkelijkheid leeft, de beeldhouwkunst in
eere houdt en door haar het verband tusschen werkelijkheid en verbeelding uitdrukt.
Het is de karakteriseerende trek van al de kunsten der Renaissance. De kunstenaar
triomfeert in de gedachte dat de schoonheid, de kunst en het werkelijke leven een
zijn. De schilderijen vereenzelvigen zich met de werkelijkheid in de verdieping
hunner omlijsting. De Middeleeuwen dachten er anders over. De moderne tijden
dachten weerom anders. Het is niet de kunst die verhevener is geworden, het is het
leven dat ontaardde. Daarom is het een ware heiligschennis van te trachten een
overeenkomst te vinden tusschen het moderne schilderij en het werkelijk leven,
zooals het een heiligschennis zou wezen een Rembrandt op te hangen aan een
beursgebouw.
Ik kan het hierboven geschetst gedachten-beeld thans aanvullen. Ik kan thans
verklaren dat het niet alleen de beeldhouwkunst, de architektuur en de schilderkunst
zijn die met elkaar afwisselen. De geschiedenis der menschheid is een keten van
verbeeldingen en verwezenlijkingen. De
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dalen der golven zijn de verbeeldingstijden, de hoogte-punten zijn de wegen der
verwezenlijkingen. In de dalen der golven vinden wij steeds geestelijke bewegingen:
de hervorming, Huss, het Jansenisme, de encyclopedisten. Het is geen toeval dat
Kant verschijnt. Heden ten dage beleven wij weer een tijd van bespiegeling en
wijsbegeerte. En zoo is het telkens weer, niet alleen in de kleine rimpelingen maar
ook in de groote golven. Het is in de dalen der kulturen dat de godsdienst ontstaat,
het ideaal dat de menschheid met hartstochtelijk verlangen bereikt in het
architektonisch tijdvak, dat zij ten volle verwezenlijkt in de plastische periode en dat
in ontbinding geraakt in den schilderachtigen tijd, waarna de nieuwe bespiegeling,
de nieuwe mystiek, de nieuwe abstractie weer aan de orde van den dag komen.
Tot hiertoe hebben wij het leven der menschheid verklaard in de kultuur, maar
wij hebben nog niet uitgelegd hoe de kulturen zelf elkaar opvolgen en dit nochtans
blijft toch de hoofdzaak. Wat wij tot heden zagen is niet erg troostelijk noch
aanmoedigend voor den tijd van heden, want wij hebben nog altijd geen beslissende
weerlegging gevonden van de thesis van Spengler die beweert dat de kulturen elkaar
niet opvolgen, dat de ondergang eener kultuur haar defitieve dood beteekent, dat wat
wij scheppen slechts voor enkele eeuwen wordt geschapen en in de toekomst niet
meer leeft. Deze thesis zijn wij nog niet te boven gekomen.. Wanneer wij echter de
drie kulturen, de Egyptische, de Grieksche en de Christene, met elkaar vergelijken,
en indien wij ons de Egyptische kultuur als een geheel trachten voor te stellen, terwijl
wij er vroeger door aandachtig onderzoek zelfs impressionistische verschijnselen
hebben waargenomen dan kunnen wij tans zeggen dat de heele Egyptische kultuur
een architektonisch tijdvak mag worden genoemd, zoowat de architektonische
middeleeuwen, wanneer de beeldhouwkunst nog stijf is en in dienst der architektuur.
Net als bij ons, in de Middeleeuwen, in ons eigen architektonisch tijdvak, is het
gebouw naar binnen gericht en vertoont naar buiten slechts vlakke muren. Wanneer
wij vervolgens de Grieksche kunst in haar geheel beschouwen dan zien wij dat de
beeldhouwkunst er overwegend is en voortgaande met het onderzoek der christen
kunst vinden wij dat zij beheerscht wordt door de optiek d.i. door het schilderachtige.
Reeds in de meest-primitieve byzantijnsche reliefs zijn wij getroffen door een
eigenaardig verschijnsel dat zich tot dan toe nog niet had voorgedaan: men bijtelt
gaten in de diepten der reliefs, de materie verdwijnt en er komt een donkere vlek in
de plaats. Zoo zien wij ook in de beeldhouwwerken uit den tijd van Marcus-Aurelius
de diepten tusschen de haarvlech-
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ten en de versiersels uitgehaald worden zoodat er slechts een zwarte plek overblijft.
Dat is iets dat wij noch in de Egyptische, noch in de Grieksche kunst ontmoeten. Zoo
iets, louter voor het oog, zou een Egyptenaar of een Griek niet geduld hebben, voor
hen was het een gat. Voor een oog dat het schilderachtige aanvoelt heeft dat een zin.
Die verschijnselen bewijzen ons dat de christen kunst van in haar oorsprong
schilderachtig is. Maar zij is schilderachtig ook in den gewonen zin. De Romeinsche
en de Gothische stijlen zijn zelfs schilderachtiger dan welk andere vroegere stijl ook.
Komende tot de Renaissance moeten wij ons herinneren dat waar wij haren
plastischen grondslag trachtten te bewijzen, wij onze voorbeelden in de schilderkunst
moesten gaan zoeken. De schilders waren toen de grootste kunstenaars. De
Renaissance is de plastische tijd van eene schilderachtige kultuur. En voor wat volgt,
het ontstaan van de barok, kunnen wij vaststellen dat het niet in de architektuur is
dat de voorgaande ontwikkeling wordt overtroffen. Hoe groot een beeldhouwer
Michel Angelo ook wezen moge, hij is niet grooter dan Phidias, de schepping van
Rembrandt echter overtreft al wat tot dan toe bestond. Dat beteekent dat de
opeenvolging der drie groote kulturen hetzelfde rythme vertoont dat wij tot heden
steeds hebben waargenomen, en wij mogen eruit besluiten dat die volgorde geen
louter toeval is dat zij natuurlijk en volgens een wet gebeurt. En indien wij thans van
dezelfde standpunten uit de innerlijke verschijnselen der kultuur en der kunst
onderzoeken dan komen wij tot een gelijkluidend besluit. Bestaat er grooter orde
dan deze der Egyptische kultuur? Is er iets duurzamer en meer bedacht voor de
eeuwigheid dan de Egyptische kultuur? Daarentegen vinden wij bij de grondleggers
der Christen kultuur een bewegings mogelijkheid, een zoo hoogen graad van
bewegelijkheid die de ouden niet bezaten. En zien wij ook niet dat de Egyptische
kultuur een vereering heeft voor het lichaam, dat de Grieksche kultuur niet alleen
om het lichaam bekommerd is maar spreekt van den gezonden geest in een gezond
lichaam terwijl in de christen kultuur de ziel het overwicht krijgt, dat is het subjectief
en schilderachtig element. Wij zien hetzelfde in de wetenschappelijke ontwikkeling.
De wetenschappelijke ontwikkeling doet zich steeds voor in het schilderachtige
tijdvak. Wij zien het in de eerste plaats in den schilderachtigen tijd van Griekenland
doch slechts nog in geringe mate. Dan gaat zij weer verloren in de Middeleeuwen
om in de Christen kultuur vanaf de Renaissance tot op onze dagen hare hoogste
ontwikkeling te bereiken. Wij zien telkens en telkens weer dat de volgorde
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geen toeval is, maar volgens wet en natuur en uit wat voorgaat volgt ook het bewijs
dat er tusschen de hoogtepunten der drie golvingen twee dalen liggen die de twee
tijdvakken van de abstractie zijn. Want de weg van Egypte naar Griekenland leidt
over Kreta. Rond 1,400 v.k. bloeit op Kreta en te Mykenen een weelderig naturalisme
dat wat later tot verval geraakte en wij vinden van 800 tot 900 v.k. de volstrekt
abstracte formules van een geometrischen stijl. Het is uit die abstracte kunst dat later
de eigenlijke Grieksche kunst zich ontwikkelt.
En van den anderen kant kunnen wij eenzelfde lijn volgen bij ons onderzoek van de
betrekkingen tusschen de Grieksche en de Christen kultuur. Inderdaad de plasticiteit
van het tijdvak van Phidias, die eenigszins kunstmatig tot wedergeboorte geraakt
onder Augustus, verkwijnt zienderooge in de eerste eeuwen van Kristus en komt
meer en meer tot verval zóo dat er tusschen 600 en 800 weer een volstrekt abstracte
stijl verschijnt die, naar het model van den geometrischen stijl waarvan wij hooger
spraken, een kunst voortbrengt zonder een enkel uitbeeldend ornament.
En wat wij gezegd hebben van de abstracte beschouwing wordt hier ook weer
bevestigd. Want in den tijd die samenvalt met het eerste abstracte dal der golf komt
het meest abstracte volk aan het woord, het Joodsche volk dat wel een wijsbegeerte
bezit en een godsdienst maar de schoone kunsten niet heeft beoefend. En in de vallei
van de tweede abstractie wordt de mahomedaansche godsdienst geboren die
abstraheerender van aard is dan welke andere godsdienst ook, die ook geen beeldende
bestanddeelen vertoont in zijn kunst en zich uitput in een volstrekt abstracte
architektuur en in een abstracte versiering: de arabesk.
Al wat wij tot hiertoe gezegd hebben laat ons met min of meer zekerheid denken dat
wij voor een continuïteit staan, die aan vaste wetten onderworpen is. Indien wij ten
slotte voor onzen huidigen tijd een besluit willen trekken dan wordt het beeld dat
wij hebben opgehangen nog pessimistischer dan dat van Spengler. Volgens hem is
er slechts één einde dat nakend is, het einde der Christen kultuur, maar volgens ons,
zooals wij de dingen thans zien, zijn wij het oogenblik genaderd van een drievoudig
einde. De evolutie die begon met de architektonische kurve der XIXe eeuw kwam
tot haar einde, de grooter kurve die wij de Christen kultuur genoemd hebben nadert
haar einde, en ten derde de reusachtige evolutie waaraan wij geen naam gaven maar
die de drie kulturen omvat, de Egyptische, de Grieksche, de Christene, is ook haar
einde genaderd.
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Op deze wijze zouden wij inderdaad voor een drievoudig einde staan. Zoo mogen
wij echter niet besluiten. Want al wat wij tot heden zagen levert het bewijs dat elk
einde telkens de tijd is van een nieuw begin. Niets loopt voor altijd in de woestijn
verloren, de graankorrels sterven niet, zij kiemen opnieuw en bijgevolg beteekent
het drievoudig einde een drievoudig nieuw begin. Ik wil deze opvatting met eenige
vaste omtrekken schetsen door voorbeelden aan de geschiedenis ontleend. Indien
wij aannemen dat het tijdvak van 1800 gelijk staat met het classicisme van Augustus
(de tijd van Napoleon voelde het wel wanneer hij juist die periode tot wedergeboorte
bracht) indien wij dus aannemen dat het tijdvak van Augustus met de toen genomen
vlucht gelijk staat met den ‘Empire’ tijd, dan kunnen wij heel goed nagaan op de
Pompeïaansche fresco's en de portretten en standbeelden van keizers dat die
idealiseerende klassieke stijl gevolgd wordt eerst door een realistischen en daarna
door een impressionistischen tijd. Het is de tijd van Nero, van Vespasianus en wij
zien inderdaad reeds de kenteekens der ontbinding onder de regeering van Nero.
Doch wat na Nero komt en wat eigenlijk paralel loopt met onzen tijd is van aard om
ons moed te geven en indien de gelijkenissen ons niet teleurstellen dan mogen wij
de toekomst met volle vertrouwen te gemoet zien. Want de tijd die op Nero volgt is
de prachtigste en vruchtbaarste tijd van Rome, de tijd van de goede keizers zooals
hij genoemd wordt, de tijd van Hadrianus, Trajanus, Antonius Pius, Marcus Aurelius.
Die tijd heeft een dubbel gelaat. Het eene ziet achterwaarts en doet den technischen
aanleg gelden die vroeger op den grondslag der wetenschappen werd verworven.
Men legt wegen aan, men bouwt thermen, grensmuren over heel het gebied van het
keizerrijk, en de antieke beschaving ontwikkelt zich op reusachtige wijze zooals
nooit voorheen. Doch het is slechts een kant van de evolutie, die wij ook nog kunnen
bereiken volgens Spengler die zegt dat thans het tijdvak van de groote organisatie
van de technische ontwikkeling is aangebroken waar wij niets meer te zeggen hebben,
waar de architekten, de schilders, de beeldhouwers zijn uitgeschakeld, waar de
kunstenaars, de wijsgeeren, moeten zwijgen. Onze kultuur heeft niets te zeggen tenzij
op technisch gebied. Zoo beweert Spengler.
Maar de technische analogieën bewijzen dat onze tijd er een zeer vruchtbare is op
artistiek, wijsgeerig en speculatief gebied, de meest vruchtbare van honderden en
duizenden jaren van voorheen. Het was op een soortgelijken tijd, onder de regeering
van Hadrianus, dat het Pantheon gebouwd werd. Het Pantheon werd gebouwd te
Rome maar
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van ons standpunt uit gezien is het geen nieuw gebouw en evenmin een Grieksch
gebouw. Het wendt zich niet naar buiten, het is niet omringd door zuilen. Het Pantheon
is een typisch architektonisch gebouw, dat onbekommerd om het uiterlijk een
innerlijke ruimte schept. Die innerlijke ruimte is de koepel en het is niet zoozeer het
Pantheon, het is niet de tempel van Augustus, het is de voorlooper van de Hagia
Sofia, de San Marco-kerk en den Sint-Pieterskoepel. Het wijst vooruit, het is een
toekomstdroom, het leggen van een kiem die zal opschieten in volgende eeuwen.
Wij ondervinden hetzelfde nog elders. In dien tijd worden er tempels gebouwd als
die van Baalbek waar wij schier alle bestanddeelen van den barokstijl ontmoeten.
Het is ten tijde van Constantinus dat in Armenië de gebouwen worden opgericht die
door Strigowski werden ontdekt en die in 300 of 350 den reeds bijna rijpen vorm
van den Romaanschen stijl vertoonen. Het moet wel zijn dat het genie der kunstenaars
de toekomst voorvoelt, en ik vind daar geen schitterender voorbeeld van dan juist in
dien tijd die met Hadrianus begint en die zooveel gelijkenis heeft met den onze.
Wanneer wij echter politiek-gelijke tijden vergelijken zooals onze Renaissance en
het tijdvak van Pericles dan moeten wij zonder twijfel vaststellen dat de Christen
kultuur meer verward is omdat zij schilderachiger is. Er zou uit voorvloeien dat wij
wellicht in den politieken opbouw niet die reusachtige eenheid zullen kunnen bereiken
die onder de goede keizers werd verwezenlijkt, dat wij in beschavende organisatie
bij dezen tijd zullen ten achter blijven, alhoewel de pan-Europeesche beweging en
vele soortgelijke dingen er naar streven. Maar van den anderen kant rusten er op ons
op kunstgebied hooger plichten dan op de kunstenaars van Hadrianus voor wat het
leggen der kiemen betreft. Want heden staat niet alleen de droom der volgende kultuur
op het spel. Thans wordt de groote boog der drie kulturen gesloten en wij staan voor
de mogelijkheid van den droom van een geheel nieuw kulturenverloop. Dergelijke
mogelijkheden zijn van aard om de kunstenaars van heden tot de hoogste daden aan
te sporen.
Indien wij na dit alles uit deze beschouwingen de toepassing op onzen tijd willen
afleiden, dan hebben wij als eerste resultaat dat wij onzen tijd gaan begrijpen met
zijn chaotisch karakter. Want de kunst-intuïtie tast naar een vernieuwing en het zal
er eene wezen van drievoudigen aard. Wij zijn getuigen van een nieuw classicisme,
wij zien Middeleeuwsche elementen, wij zien zelfs een streven dat teruggaat naar
de Egyptische motieven en wij zien bovenal te midden
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van al deze teruggangen de groeiende drang naar de architectuur.
Die ommekeer gebeurt niet gemakkelijk. Wij zijn immers de nakomers van
schilderachtige eeuwen. Daarom zien wij het hybried verschijnsel van den schilder
die architekt is, die zegt dat hij niet meer te schilderen heeft. Dat is het cubisme. Het
cubisme is niet anders dan de bekentenis van den schilder dat het ware onderwerp
der schilderkunst niet meer zijn zaak is, maar wel het onderwerp der architektuur,
de sfeer, de kubus, de orde, de massa. Het schilderij wordt grijs, verliest zijn kleur.
Wij kunnen het oneindig getal ismen even nagaan. Het begint met het futurisme
wordt voortgezet door het cubisme tot aan het constructivisme. Het constructivisme
wordt bezield door het verlangen om los te komen uit het schilderij, uit den schijn
om in de werkelijkheid te geraken. Die vreemde stukken waarvan de
beeldsamenstelling wordt geplakt op doek of hout uit zoovele verschillende stoffen,
zijn niet anders dan de uitdrukking van het bizarre en voorbijgaand verlangen van
de schilders niet meer naar schijn maar naar tastbare werkelijkheid. Het is ongeveer
hetzelve wat zich voordoet bij den Egyptenaar die nooit op een effen stof schilderde
maar steeds in de schilderwerken kleine verhevenheden wist te brengen want het
gladde, het vlakke was niet naar zijn zin. De moderne kunst gaat van eenzelfde
opvatting uit. Wat slechts schijn is, wat geen tastbare werkelijkheid is voldoet haar
niet meer. Wat wij kennen onder den naam van constructivisme, is ook een vreemd
en hybried verschijnsel van datzelfde uitzonderlijk en diepgeworteld verlangen. Maar
de weg leidt nog verder. Een der richtingen kreeg de benaming van
schilderij-architektuur. Neen! Indien er van de architektuur van een schilderij wordt
gesproken waarom is het dan een schilderij en niet liever een architektuur? De neiging
tot de architektuur is dus duidelijk. De tijden zijn heden chaotisch omdat de ommekeer
zoo moeilijk is. Maar wij zien den weg: wij gaan terug naar de architektuur. En indien
wij de andere kultuurverschijnsels onderzoeken in de politiek, in de moraal, in de
muziek, in de wijsbegeerte, dan zien wij overal dezelfde verschijnsels. Overal zien
wij dat het eeuwige weer het tijdelijke, het subjectieve weer het objectieve, de orde
weer het toeval vervangt. Verschijnsels zooals b.v. de crisis van het parlementarisme
wijzen er op dat het verlangen naar orde weer de plaats inneemt van het betooverend
ideaal van vrijheid en zulks naar mijn oordeel voor een langen tijd. Wij hebben
zooveel wetenschap opgestapeld, zooveel grootsche uitvindingen gedaan en wij
weten er geen nut uit te trekken, er heerscht overal wanorde
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en chaos, want iedereen denkt maar aan zichzelf, wij versplinteren ons, wij verspreiden
ons, wij zijn nog allen impressionisten. Wij moeten een nieuwe objectiviteit krijgen,
een nieuwe orde en wat er ook gebeure, de orde zal er in een nabije toekomst komen.
Dat is het wat deze overwegingen ons bieden en wat onzen tijd leert begrijpen.
Zij verklaren ons de historie maar zij veropenbaren ons zelfs eenigszins de toekomst.
Poozen wij echter een oogenblik. Wij willen geenszins uit deze beschouwingen
logische konklusies trekken voor de toekomst. Uit al wat voorgaat volgt juist de
belangrijkste leerstelling dat de ware scheppende kracht niet de logica is noch de
nuchtere rede, maar wel de intuïtie. De hoogste wetenschap is juist dat wij opnieuw
de stem der intuïtie moeten volgen. Laat ons luisteren naar de stem der kunst en
geven wij geen voorschriften aan de kunstenaars. Laat ons tot de erkenning komen
dat in elke kultuur niets ons zoo goed en juist geleid heeft dan het instinkt, het
voorgevoel der kunstenaars.
Maar een ding staat vast: Indien er in dezen woeligen tijd velen zijn die het gevoel
hebben dat zij met hun verlangen naar godsdienst en orde, naar objectiviteit en
waarheid, met hun verlangen naar het absolute niet geschapen zijn voor deze wereld
die den schijn bemint, het vergankelijke, het tijdelijke, het subjectieve, het
individueele, indien zij troostloos zouden gaan denken dat zij moeten toegeven,
buigen en plooien omdat het leven het zoo wil, omdat het leven boven alles gaat, aan
hen zou ik willen zeggen met de wetenschap uit de studie der historie verworven:
wacht even, buig niet, geeft niet toe aan het leven. Gij zijt het niet die het leven moet
veranderen. Het wendt zich weer, zooals zoo vaak, naar den godsdienst, naar het
bestendige, naar het objectieve, naar het zuivere, naar de orde. Buig niet!
Vert. Jozef MULS.
Paul LIGETI, Architekt.
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Ver Verschiet
in een roze zeepbel
in een blauwe zeepbel
- kind wat zijn je wangen roze
kind wat zijn je ogen blauw
staat de star
gaat de star
waar de star bleef stille staan
als de star
stil
staat
zal ik je roze wangen zoenen
zal ik je blauwe ogen zoenen
roze zeepbel
blauwe zeepbel
waar de star bleef stille staan
waar de star - roze wangen waar de star - blauwe ogen waar de star
stil
staat
broze zeepbel
starre star
die niet wil stille staan
Gaston BURSSENS.
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Inkeer
boog der wenkbrauw
pijl van 't oog
boog
en blauw
de boog der wenkbrauw staat gespannen
de blik van 't oog
één ogeblik
is strak
de blik is blauw
de brauw ontspannen
en strak de strik
om de gespannen brauw
het doel is hoog
de keel is droog
de schutter spant de boog der wenkbrauw
de pijl is ijl
heil de pijl
in 't avendblauw in 't avendblauw
de blik van 't oog
één ogeblik
in 't avendblauw in 't avendblauw
Gaston BURSSENS.
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De mageren
ZES ingezakte, besneeuwde hutten, bijeengetroppeld, met daarboven het zwarte
getak van eenige boomen, en verder overal een verlaten eentonigheid van sneeuw
onder grijze lucht. Tegen de aarde een gele wolkenspleet waardoor de morgen vunsde.
Een root knotwilgen verkleinde naar 't verre dorp; waar twee molens op de heuvel
draaiden.
De Mageren wierden wakker met een kerkholle maag en een vergald, vloekend
gemoed. Hun bespeekselde wijsvinger zocht in de reten van de tafel naar kruimeltjes
oud brood, en hun nagels krabden in de ledige potten naar een vergeten streepken
vet. Maar alles wat op lijk altijd. En er was geschreeuw en geverwensch. De schoone
bedeldagen waren voorbij. Kerstmis, Onnoozele Kinderen, Nieuwjaar, Driekoningen...
De buiken waren hol en slap. De winter neep en pletterde. De sneeuw bleef liggen
wachten naar anderen sneeuw. Men sprak overal van oorlog, hongersnood, pest,
rooversbenden, plunderende ketters, brandstapels, de kwade hand, toovenaars en
spoken. De menschen sloten angstig, achterdochtig en gierig hunne deuren, harten
en beurzen toe. De zeven werken van barmhartigheid verrimpelden. Een sombere
stilte woog over de benauwde landen.
Maar bij de Dikken was het spek in de pan en bier ‘à volonté’. De Mageren werden
door de Dikken gerokken lijk konijnen. En ze baden: ‘O Heer, laat er weer een rijke
sterven!’ terwille van de brooduitdeeling na de uitvaart.
Maar vandaag was het de feestdag van Sint-Antonius met zijn Verksken, als de
boeren ter vereering verkenskoppen, pooten en ooren voor het beeld van den Heilige
offeren, die dan na de Mis tot profijte der kerk wierden verkocht. En de Mageren
daar naar toe! Eén voor één gingen de deuren der hutten open en de families kwamen
buiten. Ajuinpijp met zijn blinde Polien en hun rossen hond; Muggegraat met zijn
reelen kinderen, die elk een heiligenbeeld droegen;
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Ledige Gernoot die zijn krukken op zijn schouders droeg om ze straks, nabij het
dorp, er onder te steken; en de families Veroleken, Gompeloor en Kraakbeen. De
grimmige beenlooze man met zijn rossen keerborstelbaard zat in een rolbaksken dat
hij met houten strijkijzers voortduwde, en had aan zijn hals het bruin, glimmende
kaaksbeen hangen, waarmee hij als burgemeester over de Rattekoten heerschte. Hij
Vloekte om rapper te zijn naar zijn lange zeemvellige vrouw, die een zuigend kindje
droeg en gevolgd werd van lodderige kinderen, een grootvader die zijn rechterhand
kwijt was, een diklippige idiote vrouw, en Pieter uit Breughel met zijn doedelzak en
een afgeganen, purperen mantel om... Veronica lag ginder in 't gasthuis...
En die lodderige, zuur-riekende stoet, trok met opgetrokken schouders van de kou,
het dreefken in, lijk honden op zoek naar eten. De klok uit het verre torentje riep
over al de besneeuwde wegen gestippel van menschen, kerkgangers en bedelaars.
En de molens draaiden op hun zeven gemakken 't koren, alsof er niemand honger
had en alle magen boordevolle musschenmagen waren...
Uit een berg van verkenskoppen rees Sint-Antonius met zijn Verksken in het witte
kerkske op. De bleeke verkenskoppen lagen daar een beetje bebloed, met toeë
oogskens, hobbel en sobbel opeen. De kerk was stampvol; en de bedelaars stonden
van achter. Een lange Dominikanerpater riep van op de preekstoel dat er weer een
nieuwe oorlog ging komen en hongersnood, dat we al die perijkelen door onze zonde
opriepen, en we boete moesten doen om ons van 't kwaad te bevrijden.
En als de zware orgelpijpen het einde van de Mis uittrombonden, stortten de
bedelaars naar buiten en wemelden in twee hagen en aan het naar buiten gulpend
volk toonden ze hun naakte en verwrongen beenen en armen en blinde oogen en
huilden hun miserie uit. Kraakbeen kloeg met gerokken stem: ‘Heb erbarmen! Mijn
beide handen afgebeten door een draak met zeven koppen, in 't land van Egypte toen
ik van 't Heilig Land kwam!’ De grootvader snikte: ‘Door Turken mijn hand afgekapt
omdat ik niet op Mohamed wou zweren!’ Muggegraat toonde een arm vol puisten:
‘Pas op! En geef! Want doordat ik aan iemand niet gaf, die ook die ziekte had, werd
ik ermee getroffen!’ Blinde Polien kraaide: ‘Door de weerlicht blind geslagen in de
processie!’ Kinderen schreeuwden, al de kleine kinderen schreeuwden, als met een
veertje opgewonden. Pieter deed zijn doedelzak ronken eveneens, en stemmen
kloegen, paternosters zaagden; gejank, gejammer, men toonde gebreken, schapulieren,
heiligenbeelden: een dubbele haag van walge-
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lijke miserie. Maar 't volk gaf niet. 't Haastte zich achterdochtig naar huis.
Een dik blinkend boerken in schapenpelsen wierp lachend drie penningskens te
grabbelt. En seffens daar veel bedelaars bovenarms op, een knoop van wroetende
lijven, lange armen en grabbelende, klauwende handen, slaan met krukken en trekken
met de haren.
En als Pieter dat allemaal zag en hoorde, zei hij verzuchtend: ‘Sukkelaars!
Sukkelaars! Maar hoe schoon! Hoe schoon! Dat is nu om te schilderen!’ Want sedert
Veronica in 't gasthuizeken door de nonnekens werd verzorgd, kwam er weer rust
over hem, en hij kost weer niks meer zien of hij jeukte om het te teekenen, al was
het maar met zijn vinger in de lucht!
De verkensverkoop in het portaal bracht haast niets op voor de armen, geen pootje,
geen oorlelleken. De bedelaars, en bijzonder Kraakbeen, grolden op den
Dominikanerpater. ‘Hoe kunnen de menschen geven als men ze bang maakt met
hongersnood! Maar Hij heeft het geld van de verkenskoppen! Wij kunnen op ons
kin kloppen. Maar zijn klooster gaat in brand! We zullen vetkaarsen maken van zijn
vleesch!’
De bedelaars slenterden de straten in om langs de huizen te bedelen, en Pieter ging
‘De Eeuwige Lamp’ binnen, speelde er plezante liederen, trok scheeve snuiten dat
elkendeen er om lachte, en hij kreeg. Hij kocht in 't geniept, nog overhoudend om
Kraakbeen tevreden te stellen, in een winkeltje wat gedroogde vijgen, bloedworst
en een koeksken, en belde daarmee aan de poort van het nonnenklooster waar ze
enkel de ongeneeslijke ziekten verzorgden. 't Had moeite gekost om er Veronica in
te krijgen, er was maar plaats voor twaalf, en eerst moest er iemand sterven.
Gelukkiglijk deed het er een. Pieter had er Veronica per slede door de sneeuw naartoe
gestooten. Kraakbeen zei: ‘Als ze in de Lente maar genezen is voor de bedevaarten,
dan moet er ik zoolang geen brood insteken.’ Voor de rest trokken de Kraakbeens
zich van haar niets meer aan. Pieter bleef bij de Kraakbeens om dicht bij Veronica
te zijn. Elke week mocht hij haar komen bezoeken en zat dan een half uurken aan
haar bed. Dan schoot zijn ziel vol sterren. De eene week was als van de andere
afgezien. Daar in het beddeken lag ze in een wit hemd blauwachtig van magerte.
Elke week wat magerder en blinkender over de beenderen van het hoofd en de handen.
Hij gaf haar het paksken met vijgen. Ze zeiden twee, drie woordekens over 't weer
en de andere zieken die daar lagen, hielden elkanders hand vast, en zaten dan zwijgend
elkaar te bezien, niet meer wetend wat zeggen, tot Veronica dan weer moest vragen:
‘Verzin nog eens wat van de stad op den berg... Ik hoor het toch zoo gaarne...’ En
hij dan
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aan 't vertellen, in 't begin wat verlegen, maar seffens midden er in, over het land
waar de bonte kinkhorens menigvuldig op de kust liggen te zingen als kristallen
roomers, waar men de geuren der bloemen als kleurige wierook ziet drijven, en waar
hij haar in een gouden portaal zou zetten met bloemen, vruchten en tapijten aan haar
voeten, of des avonds drijven in gondels over waters die als maneschijn waren zoo
klaar van de lichtende goudvisschen en perelmoeren. De droomen waren schooner
en echter dan haar leven en zij luisterde religieus. ‘En als de Lente de sneeuw doet
smelten’, zei hij, ‘dan... dan... gaan we naar dat warme eiland Sicilië; we zijn toch
aan niets gebonden’, zei Pieter triestig, overtuigd dat ze daartegen dood zou zijn. ‘Ja,
dat doen we. We kunnen overal wonen’, sprak ze, hem in de hand nijpend. Maar als
hij dan weg was zei ze tegen het nonneken: ‘Hij gelooft nog altijd dat ik met de Lente
nog leven zal, en ik zal Paschen niet meer zien!’
Aan den kerkhofmuur kwamen de Kraakbeens weer bijeen, elke groep koos zijn
plaats, waar het rondgehaalde van etenswaar en geld werd afgegeven. Van 't eten
werd er gedeeld en seffens gegeten. Van 't geld deelde Kraakbeen niets, en daar hij
een valling had, zei hij, ging hij in ‘De Eeuwige Lamp’ zijn longen met brandewijn
verwarmen. Als dat gedaan was trok hij met zijn huishouden achter den heuvel de
velden in, om langs de hoeven te bedelen. Elke groep trok een andere richting in.
Eenzaam en oneindig strekten de landen zich uit onder den dikken bevroren sneeuw.
Men proefde de kou als metaal in den mond. De hoeven, de huizekens, zaten als
okkernoten gesloten, diep ingesneeuwd, niets en roerde er.
Waar zij aan de hoeven stilhielden kregen ze meestal eerst het bassen van den hond,
dan begosten ze voor de deur een Sint-Antoniuslieken te zingen, terwijl Pieter op
zijn doedelzak begeleidde. Maar de boeren deden niet open, lieten hen naar de
ijskegels aan het dak staan zien, of snauwden hen een verachtelijk: ‘We geven niet!’
toe. Als ze iets gaven door de spleet van de deur, dan was het met een valschen lach,
uit schrik, en dan was het hier wat peeën en rapen, ginder hard brood waar ge met
een pistool moest op schieten om er een stuk af te krijgen, overschot van zoute
mosselen, afgeknauwde beenderen en soms een luttel penningsken. Zoo eens geen
dikke worst of druppelend spek. En van daarbinnen als de deuren opengingen, kwam
er een heete reuk van vet en stoverijen in hun verkleumd gezicht gewalmd. En daar
zaten ze te smeren en te zingen ter eere van Sint-Antonius. Kraakbeen reeg den eenen
vloek aan den andere, liet zich door zijn twee grootste jongens door de sneeuw voort-
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trekken, en bulderde op papen, boeren, dikzakken en geld, koningen en pauzen. Het
kleinste kind schreeuwde maar altijd door, en de twee jongste snotneuzekens lieten
zich aan moeders rokken meeslepen, verkoud en vermoeid, en de moeder liet
koeachtig begaan. De grootvader leunde op den arm der idiote vrouw, en Pieters
kwam achteraan, verlangend zich voorbereidend op de volgende week bij Veronica.
En zoo strompelde de groep, met aan elken mond een smoorpluim, en in elk hart
een grootere levensverdooving, de witte landen af... Als ze met de schemering uit
het bosch kwamen, begost het weer lui en dik te sneeuwen...
Felix TIMMERMANS.
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Zomernacht
Het is alsof de dag niet sterven kon
deze eindeloos-lange zomeravond.
De huizen, krijtwit als de Dood,
en somber rood
de toren van de kerk erboven uit,
ten blauwen hemel.
Het licht der muren doet nu zeer,
gelijk het mes dat vliemt door vleesch,
wanneer men nacht verlangt en rust
voor moe getob en onafwendbaar wee.
De kamer werkt verzoenend.
o God hoe goed is deze donkerheid!
Een meubel kraakt in zwarten hoek:
het is de volheid van de stilte,
het zal nu minder zeer gaan doen...
maar onvermurwbaar blijft de klaarheid
daarbuiten vreed doorleven in den nacht.
Het is diezelfde heldere en wijdsche avond,
waar eens het vaderhuis in lag
en het geluk dat eeuwig leek.
Wanneer de nacht toch eindelijk komt
met zacht omdoezelend gestreel
is daar het helder vuur der star
en boven 't bosch verschijnt de maan
die zilver hangt om elken boom.
O schoone nacht van 't ander jaar...
Ik kan niet slapen in dat witte ritselende licht.
Ik woel op 't bed lijk wie in pijn,
niet vinden kan de plek van minder zeer,
tot weer de morgen komt
die als een moordenaar
zijn klaarheid als een dolk
mij in het harte plant.
De wonde schrijnt.
Laethem, Oogst 26.
Jan van HOLDER.
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Tony Bergmann (2)
Zoodra Bergmann goed en wel in zijne geboortestad gevestigd was, begon hij
daadwerkelijk te arbeiden aan de verwezenlijking van zijn liberaal-flamingantische
doelstellingen. Hij pleitte weinig, ook na zijn stagiairetijd; dit gebeurde enkel als hij
arme lieden uit den nood kon redden of de loensche manoeuvers van machtige bazen
aan de kaak wou stellen. Dan zette hij alle schuchterheid terzij en bracht gansch het
gerechtshof in beroering door zijn klaar woord en zijn warme overtuiging. Dat hij
zich meermalen belangloos en voorkomend ten dienste stelde van onbemiddelde
rechtseischers, is een erkend feit en het is een genoegen voor den biograaf deze
menschlievendheid, die zijne gedachtenis tot eer strekt, te mogen vermelden.
Ook aan politiek deed hij ongaarne mee. Toen hij, begin '57 het weekblad ‘De
Lierenaar’ oprichtte, gebeurde dit enkel op aandringen van zijn vader die te Lier de
leider was der meerderheidsfractie. Dat het blad zoo bezadigd bleef en zich zelden
te buiten ging aan hatelijke, kleinsteedsche polemiek, is voorzeker aan Tony te
danken. Alhoewel het een partijblad was en bedoeld was het ‘klerikaal gevaar’ te
beteugelen dat bekrompenheid en verfransching meebracht in onderwijs en bestuur,
begreep Tony dat er met een weekblad meer goed te doen was voor de Vlaamsche
beschaving. Daar affirmeert hij voor 't eerst in het openbaar zijn wijsgeerige en
politieke overtuiging. Zijn liberalisme bezat niet meer de grootsche sociale conceptie,
noch den heftigen strijdgeest der Antwerpsche voorloopers; het was meer een
standpunt van verdraagzame beperking. Een fatale faze. Deze opmerkelijke tempering
van den revolutionnairen geest der vroegere liberale taalbewegers bij Berg-
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mann, is niet alleen aan zijn karakter te wijten. Bij hem is het meer de ontnuchtering
van den intellectueel die zijn clubje verlaat en te midden van een volk komt te staan
dat elk nationaal bewustzijn verloren heeft. Hier viel een zware burgerplicht te
vervullen waaraan Tony zich niet onttrekken wou. Immers in de Familie Bergmann
werd de traditie hoog in eer gehouden en de gest dier traditie was Nederlandsch en
vrijzinnig. Deze beide factoren vormden den grondslag der opvoeding die Tony van
huis uit ontving, de beginselen waarnaar hij zijn leven zou richten; daarbij kwamen
nog zijn ingeboren rechtvaardigheidsgevoel en het verblijf onder de Gentsche
flaminganten die zijn overtuiging voorgoed vastzetten.
In een der eerste nummers van zijn weekblad belijdt hij volgenderwijs zijn credo:
‘Een liberaal is een man die niet wil dat men de geestelijke zaken, den godsdient,
gebruike om zijn politieken handel te doen draaien en zijn tegenstrevers te beleedigen
en te lasteren. Wat de liberalen willen is dat Kerk en Staat, de eene onafhankelijk
van de adnere, in vrede nevens mekaar leven, dat geestelijk en wereldlijk zich in zijn
werkkring houde... dat, daar wij allen katholiek zijn van godsdienst, de eenen in den
naam van den God dien allen anbidden, in den naam van den godsdienst welken allen
belijden, de anderen niet komen belasteren en bestrijden. Zij willen dat men den
godsdienst eerbiedige maar hem buiten de discussie der dagbladen late en hem niet
in 't midden van de hartstochten der politiek menge...’(1)
Dit alles klinkt zeer juist en rechtzinnig, maar het spijt ons te moeten aanmerken
dat ‘De Lierenaar’ zich ook wel bezondigd heeft aan aanvallen op de geestelijkheid
die, gewettigd of niet, niet van fanatisme zijn vrij te pleiten. Ook Tony liet zich wel
eens verlokken door zijne ideeën over de hooggeroemde vrijheid van het individu,
om met het katholiek doctrinarisme dat ook in de politiek haar absolutisme wilde
doorvoeren, ook de geestelijkheid te verketteren. Want hoewel hij beweert katholiek
te zijn, bezat Tony geen diepe godsdienstige overtuiging, zoomin als zijn vader die
op 't laatst van zijn leven in onverschilligheid verdwaalde, toen in ons land het
liberalisme evolueerde tot antigodsdienstige levensleer.
Tony bleef tot zijn dood toe zijn taak als opsteller waarnemen, met de
scherpzinnigheid, den humor en de warme overtuiging die zijn karakter kenmerken.
Dikwijls

(1) ‘De Lierenaar’ 2 Oogst 1857.
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kwam hij in krachtdadige termen op voor de verdediging van moedertaal en
volksbestaan. Zoo lezen we van zijn hand volgende passus, die, het voor zijn tijd
extremistische program der 't Zal wel gaan-flaminganten weergeeft: ‘De Vlamingen
bezitten een eigen taal, een eigen beschaving, een eigen karakter; zij hebben recht
op een eigen bestuur waar taal, onderwijs, opvoeding, de ziel van is. En een volk dat
zulks zou kunnen vergeten, mag geschandvlekt worden. De taal is gansch het volk!’(1).
Niet alleen met de pen arbeidde Tony aan de volksbeschaving, maar hij stak zelf
de handen uit de mouwen om doeltreffende organismen op te richten. Voorts
onderhield hij sympathie-betrekkingen met het jongere studentengeslacht en bracht
in 1870 nog een bezoek aan het Luiker genootschap: ‘De Vlaamsche Vrienden’ waar
hij eene fel toegejuichte humoristische causerie hield over ‘Heintje Van der Noot en
de Brabantsche omwenteling’.
Het grasduinen in de vaderlandsche geschiedenis was immer zijn zwak geweest
en hij verdiepte zich gaarne in een of andere interessante periode. Hij was nog niet
lang advokaat toen hij het plan opvatte de geschiedenis zijner geboortestad te schrijven
en eerst het jaar vóór zijne dood publiceerde hij de verdienstelijke monografie:
‘Geschiedenis der stad Lier’(2). Dit werk dat zeer gunstig werd onthaald door de
critiek, is de vrucht van tallooze persoonlijke opzoekingen en werd door G. Kurth
zeer geprezen(3).
Het was echter noch op politiek, noch op juridische of historisch terrein dat zijn
ware aanleg lag. Tony Bergmann was voor alles een kunstenaar, een esthetisch
ontwikkeld mensch. Kijken, begrijpen, aanvoelen en daarna het geziene en gevoelde
met zijn fantazie te doorweven, dàt was zijn grootste genot. Nergens lukte hem dit
zoo goed als in zijne geboortestad, waar hij zooveel van hield en die hij nooit verlaten
heeft voor de schitterendste aanbiedingen in de magistratuur. Hij vond zijn genoegen
in stille wandelingen door het vredige stadje, links en rechts het stille gedoe der
menschen naspeurend en genietend van de eigenaardige atmosfeer die over de stad
hangt met zijn slingerend water, omsloten met zijn gordel van groene vesten en
wijd-uitstrekkende velden. Herhaaldelijk kwam hij met z'n vriend Meylemans naar
het Begijnhof, waar hij met roerende naïeveteit

(1) ‘De Lierenaar’, 15 November 1870.
(2) ‘Geschiedenis der stad Lier’, door A. Bergmann, advocaat, Lier, Van Mol 1873. 8o.
(3) Revue de l'instruction publivue en B. 1873. XXI année. Nouvelle série Tomé XVI, 3e
livraison. p. 190-193.
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naar het gepraat der begijntjes kon luisteren. Verschoren, de Liersche prozaïst, heeft
beweerd dat Tony op het Begijnhof kunstenaar geworden is. Dit is overdreven, maar
het valt niet te betwijfelen dat de typische, 'k zou haast zeggen middeleeuwsche
stemming die juist dààr het gaafste is bewaard gebleven, en die zich zoo goed aanpaste
bij zijn droomersnatuur, veel heeft bijgedragen om aan zijn werk den stempel van
innigheid en schilderachtigheid te geven die, van Ernest Staas bizonder, een
graaggelezen boek maken.
Door zijn hulpvaardigheid en opgewekt karakter had Tony gedurende zijn kort
leven een uitgebreiden kring van vrienden rond zich verzameld. In het mooie seizoen
was het een onafgebroken komen en gaan op ‘Nazareth’, het mooie buitenverblijf
der familie Bergmann, gebouwd nevens de ruïnen der beroemde Bernardinnenabdij.
Daar was het meermalen een rendez-vous der voornaamste letterkundigen en
intellectueelen van het land. Elken zomer logeerde daar Virginie Loveling, de beste
kameraad van Tony; J. Vuylsteke, Fr. De Cort en vele anderen nog ondervonden
meermalen de gulheid waarmede Tony zijn gasten ontving, de aanmoediging van
zijn opgewekt woord en de sympathie die van zijn warm-voelende persoonlijkheid
uitging.
Regelmatig bezocht Tony de taalcongressen van af het eerste dat in 1849 te Gent
werd gehouden en waar hij het genoegen had zijn uitgeweken familieleden te
ontmoeten, waaronder de Nederlander B. Schreuder, die een zijner tantes gehuwd
had. Verder was hij present op alle vergaderingen waar geijverd werd voor taal en
kultuur. Op de Ledegancksherdenking op 8 Juli '72 ontmoette hij Dr. Jan Ten Brink,
die zoo ingenomen was met zijn nieuwen vriend, dat hij hem na zijn dood met de
volgende vleiende woorden gedenkt: ‘... te midden van dezen onderscheidde zich
een jonkman dien men ter nauwernood zeven en dertig jaar zou hebben toegekend,
en die door zijn geestig donker oog, door een vriendelijken glimlach om zijn mond
een alleraangenaamsten indruk maakte. 't Was Tony zooals zijn vrienden mij zeiden.
Tony wel bekend door zijn vernuftige novellen en pikante reisschetsen... Wie het
voorrecht had hem te leeren kennen, was aanstonds getroffen door den fijnen geest
die uit al zijne gesprekken straalde; men mocht hem geen dag onder zijne vrienden
en vereerders hebben waargenomen zonder eene aangename sympathieke herinnering
van hem mee te dragen’(1).
Aldus leefde Tony te Lier zeer gelukkig met zijne lieftallige echtgenoote Eliza
van Acker, - hij was gehuwd in '58

(1) Dr J. Ten Brink in ‘De Nederlandsche Spectator 1874.
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met de dochter van notaris van Acker, - en met zijn eenig dochtertje. 't Winters werd
er hard gewerkt in zijn studeerkamers die hij betrok op de Groote Markt bij zijn
vader, en de zomer ging op in vacantiereisjes naar Zwitserland, Italië en zelfs overzee
naar Buenos-Ayres waar zijn broer Ernest aan het gezantschap gehecht was. En na
die reizen greep hij telkens naar de pen om in humoristische fijn-genuanceerde groote
verlies dat onze letterkunde-en-taalbeweging had verre streken. Jammer toch dat dit
vruchtbare en veel belovende leven zoo plots moest afgebroken worden! In December
'73 was hij naar Mechelen gereisd om een belangrijk proces te pleinten en na den
afloop keerde hij welgemoed naar huis. Of hij in dit ongunstige seizoen een
verkoudheid heeft opgeloopen, of reeds lang sukkelde aan een inwendige kwaal,
blijft verborgen. Zeker is dat hij, thuisgekomen, zich te bed legde en dat na een paar
weken een hoopelooze verwikkeling hem op den rand van het graf bracht. Hij stierf
als kristenmensch op 21 Januari 1874.
Toen reeds besefte men in Vlaanderen zeer goed het groote verlies dat onze
letterkunde en taalbeweging had ondergaan. Niet alleen te Lier waar hij allemans
vriend was, maar ook bij zijne ontelbare bekenden in Noord- en Zuid-Nederland
werd het nieuws van zijn afsterven met ontzetting ontvangen; alle bladen en
periodieken commenteerden het onverwachte sterfgeval. De lof dien de pers den
strijdenden Vlaming, den sympathieken vriend en den begaafden kunstenaar bracht,
was zeer gemeend alhoewel, wat zijn literaire talenten betreft, tamelijk eensluidend
en weinig critisch. In de ‘Vlaamsche Kunstbode’ bracht V. Loveling haren trouwen
makker een diepgevoelde hulde onder vorm van een necrologisch gedicht. Zijn
begrafenis nam de afmetingen aan van een grootsche optocht en de collegiale kerk
van Sint-Gummarus was te klein om al de vrienden en belangstellenden te bevatten.
Op het kerkhof werden twaalf redevoeringen uitgesproken door de heeren Vermoeien,
D. Sleeckx, A. Michiels, L. Delpire, Prof. Heremans, Beaufort, Graaf Ph. van Marnix,
van der Wae, Idlef de Cae, Rosolani en De Jode. Deze laatste die Bergmann huldigde
in naam zijner confraters der Mechelsche balie, trof vooral den juisten toon, toen hij
met een enkel woord Tony's persoonlijkheid schetste: ‘... Il avait le respect de
lui-même et savait l'imposer aux autres... Il aimait à obliger et à rendre service; il
consola ses amis dans la pensée d'une vie future.’
In het jaar 1898, op 11 September, werd in zijne geboortestad ter nagedachtenis van
den schrijver Anton Bergmann, een stemmig monument onthuld, en in zijne feestrede
wist Max Rooses volledig recht te laten weervaren aan het uit-
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zonderlijke talent en de edele kunstenaarsziel van den sympathieksten aller Vlaamsche
prozaïsten.
De publicatie's van Bergmann vallen onder twee hoofdingen: historie en literatuur.
Buiten zijn ‘Geschiedenis van Lier’ valt onder deze rubriek te vernoemen zijn
traktaatje: ‘Ph. van Marnix van St-Aldegonde: Plunderingder hoofdkerk van Lier,
een geschiedkundig punt toegeligt door Anton Bergmann, student in de regten’. Van
zijn literair werk verscheen afzonderlijk in 1870 ‘Twee Rijnlandsche onvellen’, dat
later nog twee heruitgaven beleefde. In het jaar 1875 werd al het novellistisch werk
van Tony, zijn studenten-novellen zoowel als zijne later gepubliceerde schetsen,
incluus de in 't Fransch geschreven humoreske: ‘Un nouveau Salomon’,
samengebundeld onder titel ‘Verspreide Schetsen en Novellen’, met een inleiding
van Prof. Heremans.
Eindelijk, in Januari '74, een paar weken vóór zijn dood verscheen: ‘Ernest Staas,
advocaat. Schetsen en beelden door Tony’. Deze prachtuitgave, een weelde voor
dien tijd, werd driemaal herdrukt, waarvan éénmaal in de Fransche vertaling van
Xavier de Reul. De voorrede van Heremans, die in de tweede uitgaaf verscheen,
werd behouden in de herdrukken, wier aantal in 1921 reeds achttien bedroeg.
Ernest Staas werd naar verdienste bekroond met den vijfjaarlijkschen prijs van
Nederl. Letterkunde voor het tijdperk 1870-1875; ook heeft geen enkel Vlaamsch
boek zich zoo lang gehandhaafd in den smaak van het publiek en het beleefde
verschillende herdrukken in Fransche, Duitsche en Engelsche vertalingen.
Ook het novellistisch werk van Bergmann verdient onze aandacht, daarin bizonder
zien we hoe zijn mooi talent 'n spontane uiting is van zijn karakter meer dan de
veiligheidsklep van een door sociale tendenzen gefolterden geest. Een unicum midden
zijne generatie. Uiterlijk levenslustig, kon Tony toch nooit een weemoedigen angst
voor den dood van zich afzetten; humoristisch, op 't randje van het satirische, wist
hij alle trivialiteit en bitterheid te vermijden omdat hij zich liefst niet bezig hield met
de raadselen van het leven en van de menschelijke passies te doorgronden en te
doorleven. Het was hem genoeg zichzelf gelukkig te weten in zijn genoeglijk-gevulde
dagen en overal, zoowel in eigen herinnering als in het leven rondom hem, het mooie
en prettige te zien, ook het verkeerde en onechte en vooral de tegenstelling die lachlust
verwekt, en al dit geziene op 't papier vast te leggen met kleurrijke pen en juisten
trek.
Wat Tony tot kunstenaar maakt, is zijn eenvoudige hartelijke natuur, zijn
ongeveinsde filantropie en zijn gevoel
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voor poezie die de nietigste détails zoo weet te omkleed en dat ze ons hart raken.
Alles bij hem is origineel gezien en aangevoeld, het is de vrucht van eigen beleving
en gescherpt waarnemingsvermogen overglansd met de frischheid van een
goedmoedigen humor. Omdat hij een typisch maar trouw beeld heeft ontworpen van
zijn tijd: het leven der menschen van altijd en overal, daarom zal Tony een klassiek
schrijver blijven.
Maar het genre dat hij behandeld heeft in zijn hoofdwerk; de uiterlijke vorm van zijn
kunst was actueel in de literaire evolutie der 19e eeuw en hiermee raken we de
belangrijke kwestie aan van Tony's beïnvloeding of eigenmachtige richting. Tony
las zeer vroeg onder leiding van zijn vader, die zelfs niets mooier vond dan de
Duitsche dichters die zijn eigen jeugd bezield hadden: Tieck, Novalis, Arndt,
Brentano; ontelbaar waren de uren dat hij samen met zijn vader de dichters reciteerde
der Duitsche vrijheidsbeweging. Ouder geworden las hij met voorliefde de novellen
van R. Töpfer en blijkbaar werd zijn stijl in groote mate beïnvloed door de lektuur
van dezen Fransch-Duitschen humorist. Vooral in zijn fragmentarisch werk; het is
o.m. zeer merkbaar dat Tony's Zwitsersche novelle: ‘Brigitta’ en sommige andere
reisschetsen, sterk geïnspireerd werden door de toeristenverhalen uit de ‘Nouvelles
Génévoises’ van Töpfer. In beiden vindt u dezelfde geestige ironie in de opmerkingen,
de pittoreske kleur en den typischen kijk op al wat er leeft en roert in de internationale
toeristencentra. Sommige détails, zooals het bespotten der snobsentoeristenzeden,
neemt Tony bijna woordelijk van zijn model over.
Een zeker parallelisme tusschen het jeugdwerk van Tony en de ‘Camera obscura’ is
niet te loochenen, en het is Dr. Van Vloten die er het eerst de aandacht op vestigde,
toen hij de ‘Rijnlandsche Novellen’ bij het Hollandsche publiek inleidde met de
woorden: ‘... deze onderhoudende schetsjes in Camera obscura-stijl’. Immers, het
natuurlijk talent van Tony sloot zich als van zelf aan bij de humoristisch-realistische
school met wier representatieve figuren hij stilaan kennis had gemaakt. Want met
denzelf den ijver waarmee hij vroeger de romantische dichters las, greep hij nu naar
Dickens en Thackeray; eerst later, op aanraden van Sleeckx maakte hij kennis met
Flaubert, Balzac en Daudet. Een auteur waarvoor Tony 'n trouwe waardeering
koesterde, was Godfried Keller, de gemoedelijke verteller van ‘Züricher Novellen’,
wiens werk een mengsel is van gevoel, realisme en klassieke soberheid. Naar deze
Germaansche natuur met zijn onbestemde poëzie, zijn doorbrekend sentimentalisme
en
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humor, aardde Tony meer dan naar de koude Fransche realisten met hun
breed-opgezette zielkundige romans.
Al hebben nu verscheiden invloeden ingewerkt op het artistieke temperament van
onzen Lierschen schrijver, toch heeft deze zijn persoonlijkheid gaaf weten te bewaren,
ten minste daar waar hij zelfdoorleefde herinneringen verwerkt of zich laat inspireeren
door het midden waarin hij verkeert; dan is hij heelemaal zichzelf, nationaal. Dit is
hij niet zoozeer in sommigen der ‘Schetsen en Novellen’.
Deze reisschetsen zijn natuurlijk gegroeid als relaas der uitstapjes die hij in het
buitenland maakte, het is meestal stukwerk en als dusdanig geen weergave van eigen
‘Gemütserregung’. De ‘Rijnlandsche Novellen’ behooren niet tot het beste wat hij
schreef. De andere reisverhalen, op 't laatst van zijn leven geschreven, verraden een
veel vastere hand en zijn ook fijner afgewerkt. Zoo b.v. ‘Brigitta, Zwitsersche
herinnering’, een verhaal van een losbolligen Amerikaan, die een onnoozel
boerenmeisje schaakt, is zeer prettig verteld en er hangt een romantische stemming
over het verhaal hier en daar afgebroken door leuke typeeringen en levendige dialogen.
‘Marietta La Belge, Venitiaansche Humoreske’ is wel het beste stukje van Tony;
wars van alle onecht romantisme, waarvan het ten andere een satire is, loopt het over
van guitige beelden en beschaafden humor. Hoor liever: Tony is met kozijn Edgard
te Venetië, en daar ontmoeten ze Marietta, een gevierde straatzangeres. Edgard, een
luxe-ventje, grootgebracht met de verzen van Lamartine, wordt dadelijk verliefd op
Marietta met zuiderschen hartstocht, een slimme cicerone verkoopt hem een zeer
liefelijk briefje, zoogezeid van haar; maar als het uitlekt dat haast al de toeristen zulk
een brief je in hun binnenzak bewaren, krijgt de grap een kort slot. Edgard is boos
en wil zich wreken op het kind dat klaarblijkelijk van niets afweet, maar Tony weet
zijn ontgoochelden vriend stilletjes uit Venetië weg te tronen:‘...als don Juan vluchtend
voor de liefdeschichten van Antonio, den heerkenswijzer’.
Met sommige andere verhalen uit den bundel legt de schrijver niet zooveel eer in.
De verzamelaars van ‘Verspreide Schetsen en Novellen’ hebben getracht in dezen
bundel al het fragmentarisch werk van Tony bijeen te krijgen. Dat is hun echter niet
gelukt, want in 1880 verscheen er in den studentenalmanak van ‘'t Zal wel gaan’
eene onuitgegeven schets van Tony, gevonden tusschen zijn nagelaten papieren:
‘Fragment uit het leven en de lotgevallen van Jan Stoppelaers’. Een fragment is het
zeker, want in het stukje komt de naam van Jan Stoppelaers zelfs niet voor. Het zal
nu wel onmogelijk zijn te weten te komen wanneer
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Tony dit schreef en of hij nog andere gedeelten van het verhaal had afgewerkt, vermits
de nagelaten papieren van Tony, gedurende den oorlog op het familiegoed verbrand
werden. In bedoeld fragment, denkelijk vroeger aan een vriend ter leen gegewen,
teekent hij met scherpe pen het leven in een klein dorpje, waar de pastoor gebiedt,
de secretaris de pen aangeeft, de burgemeester teekent en de champetter de
kwajongens wegjaagt. Om reden van de veelvuldige antiklerikale schimpscheuten
die er in voorkomen, meenen we dat het stukje dateert uit zijn overmoedigen
studententijd; in zijn rijper werk immers blijft die aanvallende toon heelemaal
achterwege.
De critiek die de novellen van Tony het best recht liet weervaren, kwam van
Franschsprekende zijde; aldus schrijft Prof. Fredericq: ‘Ses nouvelles sont des satires
goguenardes de la bourgeoisie flamande qui font involontairement songer aux petits
tableaux de nos vieux peintres de genre, on admire déjà dans ces premiers
tâtonnements un talent original et rare...’(1)
De Luiker hoogleeraar J. Stecher beschouwt het talent van Tony in een ander licht
en legt vooral nadruk op zijn originaliteit: ‘Mais les nombreuses revues qui se sont
succédés depuis quarante ans, ont révélé la préférance des Flamands pour les contes
de la vie tranquille, populaire et surtout domestique... Tony Bergmann, s'il avait pu
vivre aurait réagi avec succès contre cette tendance. If suffit pour s'en convaincre,
de lire ses débuts du Studenten-almanak et ses contes humoristiques qui l'ont fait
comparer en Hollande, aux conteurs de la nouvelle école. Ses nouvelles rhénanes et
son E. Staas ont une désinvolture des plus originales...’(2).
Deze enkele ernstiger beoordeelingen daargelaten, werd er over het werk van
Tony, ook over den E. Staas bijna nergens meer gerept. Het verscheen immers toen
in Vlaanderen het lyrisch dramatisme of het tendenz-realisme de lettervrienden nog
te zeer bezighield. Tony werd geprezen en bewonderd als een exotische plant, vermits
Dr. Te Winkel had gezegd o.m. dat E. Staas een ‘Vlaamsche Camera Obscura’ was,
en wij vinden dit een gereedelijke uitleg. Eerst veel later zou een ander Hollander,
de heer Acket, het ons anders wijsmaken en Rooses bijvallen in zijn bewering dat
Staas wel degelijk Vlaamsch is in geest en uitwerking.
In tegenstelling met het novellistisch werk van Tony, waar sporadische invloeden
van andere auteurs onloochenbaar zijn, mogen we zeggen dat hij in zijn hoofdwerk
meer

(1) ‘Revue de Belgigue’, 15 avril 1874.
(2) J. Stecher: Histoire de la lit. néerlanda ise, p. 321.
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zichzelf is gebleven. De ondertitel: ‘Schetsen en Beelden’ duidt onmiddellijk het
genre aan; het is een doorloopend verhaal, een reeks schetsen zonder volgorde, genre
dat veelal gebruikt wordt voor autobiografische romans en karakterschetsen. Het
waren de Engelsche realisten die het eerst de ‘loose-plots’ huldigden waarin de
intrigue zich concentreerde rond een hoofdpersoon wiens karakter langs alle zijden
werd belicht. Het spreekt van zelf dat in zulkdanig geconstrueerde romans het
psychologisch element op den voorrang treedt; daaruit volgt dat hun literair genot
minder afhankelijk is van het sensationneel geval, dan wel van de breede-objectieve
typeering, nog niet ontaard in de overdrijvingen van het ‘type’. Minder belangrijke
figuren als Töpfer (1799-1846) hadden reeds vóór Dickens zulk genre in zwang
gebracht; deze schreef zijn autobiografische roman: ‘La bibliothèque de mon oncle’
en bij ons volgde Beets hem na in de groote novellen uit de Camera. Voor Beets was
dit genre een voldoening van de ‘copieerlust des dagelijksch levens’; meer dan eene
wijsgeerig opgezette karakter- en tijdgeeststudie, maar in den ‘Ernest Staas’ is zelfs
deze objectiviteit te loor gegaan, er is daar nog te veel onvoldragen sentiment en een
zekere subjectieve levenswijze die hem heel en gansch doet verschillen van de hooger
geciteerde werken. Dit blijkt nog duidelijker bij nadere ontleding van het boek; Ernest
Staas is ingedeeld in vijf hoofdstukken, die ieder drie schetsen bevatten. Eerst komen
‘Drie schetsen uit het verleden’, het is een relaas van de jeugdjaren van den schrijver
die rond al de kleine voorvalletjes en heimat-beschrijvingen zulke stemmige atmosfeer
te scheppen weet dat deze stukjes volmaakte warm-getinte paneeltjes lijken. Het
Pannenhuis-hoofdstuk is een mooi brokje vertellingskunst en geeft aan 't boek
onmiddellijk zijn gemoedelijk cachet. Dit Pannenhuis, een vierkant baksteenen
landhuis op den Antwerpen steenweg, was een goede kennis der familie Bergmann;
in de jaren 1830 woonde daar de familie Morian, waarmee vader Bergmann erg
bevriend was. Gedurende de onrustige omwentelingsdagen, scholen daar de twee
familie's samen en ook later als alles rustig geworden was bleven de goede
betrekkingen duren. Het zal dus niemand verwonderen dat Tony dit gemoedelijk
huis waar hij zoo dikwijls had in en uit geloopen, als middenpunt koos voor het
jeugdleven van zijn held.
Bij sommige critici heeft de bewering bijval gevonden dat Tony met zijn schets
‘Lieve Bertha’ de begijnhofpoëzie in onze literatuur inburgerde, omdat hij de eerste
was die het pittoreske heeft aangevoeld en weergegeven dat uitgaat van deze ‘relikwie
der middeleeuwen’, die later zoo dikwijls het thema zou worden der stemmingskunst
van Opsomer, Verschoren, Thiry, Timmermans en Arras.
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In zijn jeugd was het begijnhof voor Tony niets anders dan een zeer geschikte plaats
waar hij met zijn kameraden ongehinderd kon ravotten na de schooluren; want de
masoeurs hadden dit rustig oord uitgekozen voor hunne Froebelinrichting. Zelfs op
lateren leeftijd stapte Tony nog dikwijls de Begijnhofpoort binnen, vlak bij het huis
van zijn schoonvader Van Acker gelegen, en als hij er graag door kuierde was dit
niet alleen om de mystieke stemming die er heerschte, maar ook om het typische
uitzicht van huisjes en bewoners dat hem bekoorde.
‘Im groszen Ganzen’ is het niet overdreven te zeggen dat de drie eerste stukjes
van E. Staes een levendige weergave is van Tony's eigen jeugd, want al verschillen
de modaliteiten, toch komen beiden overeen in den geest; ook zijn jeugd was even
kalm en zorgvol omringd van ouderlijke genegenheid, even idyllisch en gelukkig.
Het tweede deel: ‘Drie schetsen uit het jongelingsleven’ bevat leutige beschrijvingen
uit het universitaire leven. Als hij in ‘Lieve Bertha’ een minder sympathiek beeld
geeft van het kostschoolleven, dan is dit enkel omdat dit van pas kwam, want in het
Gentsche Atheneum waren de toestanden niet zoo streng, maar het hoogstudentenleven
is zeer prettig en waar beschreven. Hier bevond de realist zich in een dankbaar
midden. In de vijftiger jaren leefden de Gentsche studenten nog in een roes van
Duitsch romantisme waarvan de anti-latijnsche tendenz de bezielende grondslag
vormde, alhoewel we moeten bekennen dat deze geestdrift meestal bij 'n literaire
uiting beperkt bleef en door het opkomend studentengeslacht maar als pose bedoeld
werd.
‘Drie herinneringen uit den proeftijd’ speelt te Brussel. Hier is Tony niet zoozeer
bij zijn eigen herinneringen te rade gegaan, hij deed immers zijn stage bij zijn vader;
het zijn eerder eigen ondervindingen van advokaat en van jongen man die stilaan het
leven begint te kennen. Geen inspiratie van het grootstadleven noch een zich verdiepen
in de intrigues waartoe het leege leven van een jong advokaat noodzakelijk aanleiding
geeft; neen, te Brussel had Tony zich nooit thuis gevoeld gedurende zijn kort verblijf
aan de hoogeschool aldaar. Van het jongelingsleven, de dankbaarste periode voor
een roman, vertelt Tony enkel de oppervlakkige gebeurtenissen en beperkt zich bij
het advokatenleven, scherp waargenomen en met fijnen humor in al zijn
verscheidenheid getypeerd. In ‘Het Dansfeest’ dat in de mondaine wereld speelt,
stijgt de geestigheid boven het gewone peil en klinkt hier en daar een beetje
uitheemsch. In de twee laatste hoofdstukken ‘Drie in drukken der eerste jaren’ en
‘Latere kennissen’, is het humoristisch talent van Tony tot volle ontplooiing gekomen,
de jonge advokaat komt in aanraking
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met zijn werkkring en dat gaat niet zonder links en rechts scherpe pijlen van ironie,
soms van verbittering af te schieten op toestanden, instellingen en personen. Toch
zou men ongelijk hebben daaruit af te leiden dat Tony een malcontent was, maar hij
kon geen onrecht dulden en sommige verhalen als ‘Het Werkmansboekje’ en de
‘Vriendschappelijke Eigenaars’ zijn de samenvatting van vele beklagenswaardige
toestanden die Tony aan de Mechelsche balie waren ter oore gekomen. Voor de rest
werd zijn humor direct opgewekt in dit midden van uiterlijk strenge rechters,
advokaten van allerlei slach en waar hij soms de meest zonderlinge rechtszaken
hoorde verdedigen. Terecht beroemd zijn de fijn-gelukte portretten uit ‘De
Advokatenwereld’ die overal de eer der bloemlezingen genieten; weinigen in onze
literatuur weten zoo natuurlijk-vlot te schrijven en bij dat al in het comische de
‘charge’ te vermijden. ‘Een laatste droom’, het slot van deze lange reeks van veertien
schetsen, is in den zelfden mineurtoon geschreven dien we in 't begin van het boek
hebben ontmoet, een gevoelvolle overweging van een gerijpte geest die de
moeilijkheden van het bestaan is te boven gekomen en voor de geleden ontgoocheling
troost zoekt in arbeid en plichtsvervulling en daarom met berusting en opgewektheid
aan het verleden kan terugdenken.
In deze laatste bladzij heeft Tony meer van zichzelf gelegd dan hij vermoedde en
het is zijn stilaan-verkregen levenswijsheid die den romantischen tijdgeest overwonnen
heeft, die hem doet schrijven: ‘Het plichtbesef doet hem zijn staat beminnen, en de
lijdenden die tot hem komen heiligen zijn zending en sterken zijn moed... en dan ook
vindt hij op zijn nederig kamertje, te midden zijner boeken, uren van verheven
voldoening en edel genoegen waar geen goud of weelde tegen opwegen kan’(1). En
dan komt Bertha, de poëzie van zijn leven, zijn zwaarmoedige gepeinzen verdrijven
met hare bemoedigende woorden: ‘Wij zijn immers geen kinderen meer!... Wat baat
het die lang vervlogene dagen te herdenken! Het werkelijke leven is daar en het is
onze plicht met vertrouwen de toekomst in te blikken.’
Dr VAN DER HALLEN.

(1) Ernest Staas, blz. 191.
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Vier proza's
Het Bosje
NA een vertrouwd-zijn waarvan het begin, de kennismaking, nu reeds ruim veertien
dagen achter ons ligt, is, deze morgen, het kleine bos van niet te hoge dennen gans
plotseling bevreemdend geworden en daarna, kortaf, vreemd. De zonnestralen, zo
plots van de ene dag op de andere warm en - wij zijn in de maand Junie - voor de
eerste keer warm en schitterend, hebben op het netvlies en in de hersenen bijna
ganselik de mogelikheid geschorst van een verwantschap tussen het bosje van niet
te hoge dennen dat er gisteren was en dat in de herinnering bewaard bleef en dit bos
nu met het licht en dat zo geheel anders is. Zo groot is het verschil dat, waar gij
gisteren de schoonste gebeurtenissen van dit bos het toeval toeschreeft, gij vandaag
overal een samenhang, ja een bouw ontwaart, waarvan het zonnelicht de mortel zou
zijn, want inderdaad, van den tot den en overal waar een gaping zou kunnen zijn,
daar is nu het licht, niet als iets toevalligs en dat zou kunnen niet meer daar zijn,
bijvoorbeeld wanneer een wolk zou voorbij de zon schuiven, neen, maar wel als een
bestendige konstruktie. Zo is de verhouding van de dennen tot elkaar en van de
dennen tot het licht. Maar er is iets zeer buitensporigs daarin. Zo buitensporig dat
gij denken kunt, een prins - neen niet een koning, wel een prins zoals Hamlet een
prins was - zou uit zo zonderlinge materialen een paleis hebben gewild; ofwel zijn
ouders zoudon het hebben gewild: de buitensporigheden van hun daadlooze zoon
tegemoet te komen en zijn onbevredigde zatheid. Want zij gissen dat alleen de vrede
des harten hem kan zijn en de rust van de geest, nadat zijn netvlies zich versleet aan
de dolste wekelikheden van het licht.
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Ge moet aan de aarde liggen. En zo, over de aarde langs het vele oker en bruin, langs
het vele groen dan, wint uw oog de schors en weer het groen, het oude en het jonge,
en dan eindelik dit grijs, dit gekke grijs-groen, dat zo vermoeiend is, dat uw oog naar
de aarde vlucht en langzaam, langzaam maar ontwaakt aan het beweeg van een bruine
hooiwagen midden het geel-bruine naaldebed.

Nicolas
Er was eens een man; hij heette Nicolas en men noemde hem bij de doopnaam:
mijnheer Nicolas. Sta mij toe al dadelik te verklaren dat er tussen deze mijnheer
Nicolas en gene die de held is van een roman van Restif de la Bretonne geen
overeenkomst bestaat. Neen, ik bedoel niet een held uit enig verhaal, maar wel een
man die, zij hij ook geen held, in de waarste werkelikheid Nicolas heet en tot wie
men zegt: mijnheer Nicolas. Nu kan men menen dat dit, Nicolas te heten, noch erg
noch biezonder is. Ik begrijp deze mening, doch ik deel ze niet. Integendeel. Ik vind
het wel erg en wel biezonder; ik vind het zelfs erg biezonder en biezonder erg. Want
wanneer Nicolas bij den barbier binnenstapt, zo zegt de barbier: ‘Goedendag, Mijnheer
Nicolas’ en al dadelik daarop, zonder rust daartussen, snelt de stem van de
scheerdersjongen schel achterna: ‘Dag Mijnheer Nicolas’; en alsof men zou zijn in
de ketel van een eng dal, waar de echo altijd maar zou geslingerd worden heen en
terug, aldus roept de papegaai de scheerdersjongen en de barbier achterna: ‘Dag,
Mijnheer Nicolas.’ Soms gebeurt het dat een bekende klant achterna mijnheer Nicolas
binnenstapt en dan groet hij: ‘Dag, te zamen, dag mijnheer Nicolas.’
Is hij 's avonds thuis en vindt hij het lekker knus en gezellig: alleen met zijn vrouw
en bijvoorbeeld midden in de jeugdherinneringen (‘Ja, die Hein Lammerse, het was
een verdomd aardige jongen’), zo hoort hij plots het dienstmeisje liegen tegen iemand,
zeker een vriend, die even kwam aanlopen: ‘Mijnheer Nicolas is niet thuis. Mevrouw
Nicolas is ook niet thuis. Ja, zij zijn waarschijnlik naar de schouwburg. Jawel, morgen
loopt u kans mijnheer Nicolas te treffen.’ Hoe zwaar weegt zulke leugen met de helle
klinkers en de toonval op de laatste lettergreep niet op het
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geweten. Want telkens is de toonval als een hamerslag die de spijker dieper drijft in
de wijkende massa van het geweten, gebouwd op het losse zand van een leugen,
Nicolas! - Er zal nog eens een profeet komen. Hij zal gewekt worden middenin de
nacht en de stem van Elohim zal roepen en de klinkers zullen tegen de wanden
kartetsen dat het een aard heeft: ‘Nicolas! Nicolas! Hebt gij mijn stem gehoord,
Nicolas’
Want deze naam is erger dan een naam en erger is hij dan een schaduw. Hij is als
een naam die de kracht van de schaduw heeft en als een schaduw die schreien kan.
Zo gij met zulke schaduw omgaat gij weet nooit of gij vertrouwen kunt op haar
zwijgzaamheid. En gij zijt gans angst daarom. En gij zwijgt omdat gij hoopt dat zij
ook zal zwijgen, de schaduw. Maar opeens zwijgt zij niet. Gij hoort: ‘Goedenavond,
mijnheer Nicolas’ En eer gij ziet over de damp van uw angst weg, is de man die
groette reeds ver. Doch dat is niets, maar dat die klare klinkers, slechts éenmaal
gezeid, van wand tot wand klinken en rollen van terras tot terras in uw geweten,
steeds dieper en dat zij, daarnaast de klaarte hebben die de diepte hangt rond de
dingen die reeds eigen helderheid dragen, dat is erg: want nu ziet gij, aan de lantaarn
van deze klinkers uw donkerte en dat er hoeken zijn, zo zwart, dat de meest beproefde
tastzin huivert en zich verbergt.

Lijnen
Gij ziet een man op straat; hij is nog niet oud, wellicht aan de vijftig. Hij lijkt gewoon.
Hij is het ook. Want hetgeen gij nu plots ziet en dat u verbaast, gij hadt het vroeger
moeten zien, gij had het straks moeten zien, het is steeds daar.
Dat is, hoe in de nog zo gewone gang van deze man het gaan van de ouderling
woont. Gij ziet gene gewone gang nu als een dikke inktlijn, maar daaronder zit het
andere gaan als een lijn van bleke inkt en gij weet dat de tijd deze lijn zal ophalen,
dan wanneer de andere zal verbleken. Zoals de rups in haar pop, zo zit, in het
veerkrachtige, jonge gaan het oude. En daar is niets dat de rups belet de pop te
doorbreken, wanneer de tijd daar is.
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En in de nog gladde rechthoek van zijn schouders ziet gij een welven vooruit dat met
het blote oog niet zichtbaar is en gij ziet het toch. Gelijk een kring die men binnen
een vierkant zou hebben getrokken en nadien met gomlastiek verwijderd. De lijn
verdween, maar de bedding die de stift het lood groef, bleef.
Wanneer gij dit en dat hebt gezien, ziet gij dat de gewone man die daar gaat zijn
stevige omlijndheid verliest en dat de galbe van deze man zich ziender oge wijzigt,
zoals een blad papier dat, in het vuur geworpen, langs barokke krullen krimpt de
kern zijner asse toewaarts.
Aan deze man zaagt gij hoe de huls verviel en hoe zijn stevigheid niet anders is
dan de pop die de rups van zijn weldra oude gedaante verbergt.
Gij weet nu dat gij nog zijt in de tijd van de ondoorgebroken huls. Maar gij weet
niet of gij vergeet het dat de rups lang reeds binnen het weefsel woont.
Af en toe beweegt zij.

O gij, mijn schone eenzaamheid
Dit is de eerste lentelike avond van Maart die niet meer fris is, maar lauw reeds,
lauw. Wellicht kent gij zulke avond, naar dezelfde ervaring als de mijne: dat het
doelloze doel wordt en wel met zulke beslistheid zich in de wil neerzet als men maar
zelden - o deze zeldzaamheid van het durende bewustzijn - bij zich zelf waarneemt.
Daarom lokt mij deze bank aan het einde van de laan, bij de ingang van het park. Je
weet wel: die laan die naar een ronde square afloopt, waarachter een vrouw hoog op
een voetstuk staat en zij heeft een toorts. Ook steunt zij sterk op de éne heup. Het
moet het model een vermoeiende houding geweest zijn. En dan hebt ge nog het kaffee
links, als je uit het park komt en daar is licht.
Maar dit is een avond nog dat men houdt van de vergaarde donker en men zet zich
middenin met niets dan deze doelloosheid en die is vol. Men is blij, want men weet
dat deze volheid van het doelloze haar zin heeft in de ritme van de natuur en dat men,
hoe ook, vandaag niets doen kan dat daarbuiten zou zijn.
Er is een late fietser. Ook in de winter kan het wel eens gebeuren dat gij een late
fietser ziet. Doch deze fietser nu is
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gans anders. Hij heeft een licht met rode schijn en men weet niet goed wat hij wil
met dit licht in onze donkerte, die lentelik is en het lantaarnlicht maar moeilik
verdraagt.
Er zijn ook voorbijgangers, ja zelfs, nu en dan, wandelaars. Dezen meer, de anderen
minder, beiden toch verwonderen zich omdat ik, daar bij de ingang, zo zit zonder
keuze, op de eerste de beste bank. Het is zeldzaam, niet éen gaat voorbij, zo maar.
Voor het laatst is er een joodse familie die mij monstert. Voorop gaat de jonge
man, de joodse bruidegom en naast hem de joodse bruid. Dan heb je de oude jodin
en de jonge zus, het spreekt van zelf, de zus van de bruid. Dat zijn vier blikken die
over mij schuiven, elk met zijn biezonder licht, dan worden zij, op mijn hoogte
gekomen, groot en eindelik is de blik over, maar ik voel wel dat er in hem iets
onvoldaan bleef. De bruidegom echter was, van heel de bende, de schuchterste.
Ik vergat haast éen man die voorbijging, zo maar. Zijn gelaat stond op een hoge
hals, sterk vooruit en ver van de romp. Hij heeft mij niet de tol van enige
belangstelling betaald.
Met zekere stap, droeg hij dezelfde doelloosheid rond.
Paul VAN OSTAIJEN.
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Het Dorp
Een vleermuis aan de nacht
hangt niet uw adem aan een vreemde adem
zo gij dit beseft het dorp
en de mensen nacht'lik huis aan huis
één licht - wellicht bij de pastoor en langs uw weg een late koe
In de wig van weg en stroom
is van de leegte zo het dorp
alsof 't een boot was die maar voor korte tijd
op anker ligt
Om het staketsel kletst
het donkere water
gemeten
en vreemder dan een moorden zonder gil
Gij weet dat er geen gelaat is
daar gij binnen kunt
als in uw huis
En gij stoot overal der dingen oppervlak
een spiegel van uw eenzaamheid
een teller van uw korte reis
Paul VAN OSTAIJEN.
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De lift(1)
Immer ben ik een nuchter-voelend jongmens geweest. Mijn adolescentie was niet
als die der meeste jonge mannen van mijn generatie: afwisselend rijk aan idealistiese
bevliegingen of een ‘weltschmerzlich sich sehnen’ naar een ongekend en ook zeer
moeilik te omschrijven zonneland... Ik dacht er niet aan de waereld te hervormen,
de bazuinen der revolutie op te steken aan de vier windstreken, of, gezeten op het
zeer nobel ros dat verontwaardiging heet, de hemel op legendariese wijze te
bestormen... Ik las niet zoals de meeste mijner makkers: Musset, Hélène Swarth; ik
dweepte niet met de Werther, voelde mij nooit tot zelf-moord aangetrokken en,
ofschoon het leven mij niet heel precies een tuin-vol-rozen leek, toch kwam in mij
geen ogenblik de lust op mijn wanhoop en mijn harteleed in schrijnende verzen te
vertolken.
Als een onvruchtbare droom is mijn adolescentie voorbijgegaan. Indien ik haar
uit mijn herinnering oproepen wil, dan hoef ik niet terug te denken aan 't hubse
kostschoolmeisje, dat ik, kortgebroekte dreumes, op gene melankoliese meiavend,
dronken van maanlicht en van nachtegaal, eeuwige liefde en trouw gezworen heb.
Aan grondeloze leegte in en buiten mij moet ik dan immer peinzen en huiveren,
onwillekeurig... En daarom juist mag 't hier als zonderbare afwijking gelden, dat er
in mij, in weerwil van de strengpositieve zin die toentertijd mijn gehele wezen en
mijn zijn beheerste, een onverklaarbare drang geboren werd naar het fantastiese in
de dingen, naar een symboliese uitlegging bijna van de meest gewone onder de
dagelikse gebeurtenissen. Zo kwam het, dat ik op een ouderdom (ik zei het reeds),

(1) Proeve uit een dit voorjaar bij de uitgeverij ‘De Wilde Roos’, Brussel, te verschijnen
novellebundel.
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waarop het merendeel der jonge mensen hun heil zoeken bij de Rolla- of de
Werther-figuur, mij hals over kop wierp in de verschrikkingspoëzie van een Poe,
een Villiers de l'Isle Adam, een Marcel Schob. Deze voorliefde zou ongelukkiglik
op het verder verloop van mijn dagen haar invloed laten gelden en haar nefaste rol
vervullen, althans indien ik mij tot richtsnoer nemen wil de overtuiging van mijn
magen en mijn vrienden, die haar, op dit moment nog, beschuldigen als eerste en
voornaamste oorzaak van de krisis, dewelke ik op 't einde van mijn jongelingschap
heb doorgemaakt... Zenuwaandoening, voortspruitend uit overspanning,
diagnosticeerde de dokter na grondig onderzoek. Mogelik dat deze waardige man
het met betrekking tot mijn ziekte, die mij, hetzij terloops gezegd, op de rand bracht
van de fysieke en ook morele afgrond, bij het rechte eind had. Daarover zal ik wel
nooit redetwisten. En dat allen het zeer goed met mij meenden wil ik eveneens
volgraag toegeven. Ik evenwel, heb deze onweerstaanbare drang naar dit soort lektuur
en ook wel de kwaal, die er 't gevolg van werd, immer van uit een gans andere
gezichtshoek bekeken: als een impuls, als een prelude heb ik hem steeds beschouwd
voor de ontzettende wederwaardigheden, die ik, weinige maanden nadien, zou door
te maken hebben.
Herinneringen uit de eerste periode van mijn ziekte, n.l. die der ijlkoortsen, zijn
mij natuurlik niet bijgebleven. Later evenwel, toen ik volop herstellend was, vertelde
mij moeder meermaals, dat ik mij in een land van duisternis had verplaatst gevoeld
en in gedurige worsteling was geweest met de afzichtelikste onder de wangedrochten.
In de hitte van mijn delirium was ik dikwijls met zulke waanzinnige razernij te werk
gegaan, dat drie paar kloeke vuisten van node waren geweest om mij in mijn leger
vast te kluisteren... Daarom smeekte zij mij, wanneer de stonden van gevaar eenmaal
geweken waren en ik bij machte was weer rustig na te denken, mij minstens een paar
jaren te onthouden van de ‘onzalige boeken’, die volgens haar verwarring in mijn
geest hadden gezaaid...
Stilaan geraakte ik weer bij krachten en wonderbaar genoeg, het leven, dat ik
totnogtoe met apathiese geringschatting rondom mij zien vriemelen en zien woelen
had, begon ik met gans andere ogen te bekijken. Alles leek me veel minder
gecompliceerd. De mensen stonden niet meer als worstelaars tegenover mekaar.
Milde klaarte blonk op al de aangezichten, die zich naar mij toewendden. 'k Werd
mij bewust, dat er een zon bestond, wier licht en warmte over het hoofd van elk
schepsel even genadig stroelde...
Geruime tijd zou echter nog verlopen alvorens mijn her-
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stelling als volkomen mocht beschouwd worden. Tijdens mijn konvalescentie was
er namelijk een nieuwe plaag gekomen over mij: ik slaapwandelde. En toch was ik
niet heel precies iemand, waarvan men in de volle betekenis van 't woord zeggen
kon: hij is een somnambuul. Integendeel! Mijn z.g. slaapwandelen speelde zich af
onder absolute kontrool van mijn vijf zintuigen, in algeheel bezit van mijn
verstandelike vermogens. Ik gaf me volkomen rekenschap van mijn doen en laten
gedurende de wandeling, waartoe mij machten, sterker dan mijn eigen wil, telkens
weer noodzaakten. Ziehier welke de symptomen waren van deze geheimzinnige
kwaal, waartegen ik mij nutteloos beproefde te verzetten. Enige tijd na het te rusten
gaan, kort vóór het eigenlik insluimeren, op bewust moment, dat de geest het lichaam
schijnt te ontvlieden en men, vrij van alle materiële notie, opstreven gaat naar 't Eden
der vergetelheid, op de stond dus, dat men de sleutels van het droomland reeds in
handen meent te hebben, ontwaakte in mij een onbekende mens, die dol verlangen
koesterde naar maan- en sterrschijn. Die mens, wiens persoonlikheid en neigingen
niets met de mijne gemeen hadden, doch over wiens gewaarwordingen ik een
wonderbaar akuut in- en uitzicht had, moest zich te allen prijze vergewissen van de
stand der astrale lichamen in de nacht, die blauwde achter de vensterruiten op een
paar stappen slechts van mijn legerstee. En, daar zijn begeerte zo heftig was, dat mijn
eigen, kleine tegenkanting er naast in 't niet verzonk, voldeed ik met tegenzin, doch
zeer gedwee aan zijn verzoek, dat als bevel, oppermachtig in mijn binnenste regeerde.
Ik bracht de dokter begrijpelikerwijze op de hoogte van deze vreemdsoortige
toestand. Hij nam het geval echter niet zo heel tragies op. Hij noemde het een broertje
van mijn doorstane ziekte, een bleke nabloeier, die, naar gelang mijn fysieke krachten
weer aangroeiden ook zijn pretenties vermilderen en te langen laatste,
noodgedwongen, wel laten varen zou. Intussen deed hij beroep op al mijn wilskracht,
ten opzichte dezer eigenaardige neiging, prees lichamelike vermoeienis en distraktie,
doch raadde mij als meest afdoend heilmiddel aan een flinke lucht- en waterkuur.
Deze simpele raadgeving klonk als gebod in de oren van mijn ouders, en nog
dezelfde week reisde ik in gezelschap van mijn moeder en mijn beide zussen af naar
een badstad in Zuid-Frankrijk.
***
Het plekje dat mijn ouders voor mij hadden uitgekozen was werkelik een gezegend
kleinood der aarde. Ons hotel, langs deze zijde frontaal aan oceaan en plaag, beheerste
met
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zijn monumentale zijgevel, die voorzeker als façade had kunnen gelden, een brede
asfaltboulevard, waar snoezerige villatjes, bedolven onder woekerplanten allerhand,
hun guitige wezentjes uit de lovers te voorschijn staken. Mijn eigen kamer, een
hoekvertrek op de tweede verdieping, was derwijze gelegen, dat ik mijn ogen van
daaruit zonder enige inspanning verlustigen kon aan het dubbel genot, dat mij het
wisselwerkend water bood en de meer innige streling van deze zuidelike planteweelde.
Het zag er wel naar uit alsof de zee, het land, en ook de verstrooiing, die elke
badplaats in ruime mate aan haar bezoekers biedt, mij redding zouden brengen. Mijn
dagen en mijn nachten verliepen ongemeen kalm zonder dat er nog iets verder
abnormaals aan mij te bespeuren viel. Mijn zussen hadden alras vriendschappelike
betrekkingen aangeknoopt met andere hotelgastjes van hun ouderdom en gading, en
ook ik, hoe ongelofelik zulks ook klinken moge, had me met een paar levenslustige
jongelui geliëerd. In overleg met de meisjes beraadslaagden we over de partijtjes
van elke dag en onze tijd werd telkens zoo sekuur in beslag genomen dat er mij geen
ogenblik overbleef om aan mijzelf te peinzen of over minder aangename
aangelegenheden te prakkizeren. Ons zalig nietsdoen vulden we met golf-, tennisen roeiwedstrijden; 's morgens en 's middags gingen we stoeien met de zee en lieten
ons daarna alle eventuele verveling uit het hoofd branden door een zon, die voor de
verwezenliking van dergelike intenties nooit vlijtiger krachten had besteed... Iets wat
moeder meer speciaal verheugde was mijn gezondheidstoestand, die niet alleen
bevredigend, doch beslist blakend mocht genoemd worden. 't Was net of de zeebries
de laatste kiemen van mijn ziekte uit mijn weefsels had gezogen. Nooit had het heden
en de toekomst mij zo bemoedigend toegelachen, nooit had ik mij als nu een oprecht
gelukkig mens gevoeld. En voor de allerlaatste maal stond ik vol dankbaarheid
tegenover het leven, het zelfde leven, dat ik vroeger om zijn mangel aan fantazie zo
innig verafschuwd had...
Appetijt, blos op de wangen, waren de fysieke voorboden van mijn herstelling,
ongestoorde slaap en rustige nachten waren er de stelligste kentekens van.
Derwijze vergingen er twee weken in paradijsachtige sereniteit. De Maandag
evenwel van de derde week zetten de bazuinen des hemels op onverwachte wijze de
ouverture in van de opera, wiens enkele herinnering nog steeds mijn gebeente met
dodelik afgrijzen vervult...
Tot dan toe hadden wij ons in een ongemeen-gunstige weergesteltenis mogen
verheugen. De lucht was diep-blauw, de zee schier rimpelloos gebleven. In weken,
zo verzekerde
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men ons, had geen regendrop zich over de streek ontfermd. Bewuste Maandag dus
hadden wij als gewoonte de ganse voormiddag op het strand gespelemeid: de einders
waren hard als staal en de zon deed meer dan haar gewone plicht. Tegen de middag
werd haar vuurroes vast ondragelik, zodat we, na het diner, nolens volens er toe
besluiten moesten in steê van 't volgend punt van ons programma af te werken, rustig
te gaan uitblazen op het terras van het hotel.
Meteen, ongewoon verschijnsel, begon de einder nietige schuimwolkjes in de lucht
te puffen, op deze kleinere volgden er grotere, die zich samenvoegden en zilverig,
reusachte leeuwerikken gelijk, te kwinkeleren hingen boven de immens-groene
deining van de golf. Als een enorme ijsberg vertoonde zich een wolkeschof aan de
horizon. Gevechtstorens, waarop schutters met vèr rumoer hun artillerie in positie
rolden, vrongen er zich uit los en zetten toornig op. Onder hun bedreiging begon de
zee te hijgen als een beangstigde boezem. De kellner die ons verfrissingen voorzette,
waarschuwde terwijl hij zijn neus even de lucht instak: ‘'n Onweertje, dames en
heren; indien u niet weet wat zulks hier te betekenen heeft, dan zal u er wat van gaan
beleven.’ Door deze zinspeling opgeschrikt begon de wind als een verontruste vogel
te fluiten en te klapwieken. In zijn radeloosheid sloeg hij ons zijn zand-besmeurde
vlerken vlak in 't aangezicht, zodat we, verblind, de aftocht moesten blazen. Toen
bliksemde een signaal van toren tot toren en staken de artilleristen hun eerste salvo
af...
De waarschuwing van de kellner bleek geen ijdel zwetsen. De donder als een
woesteling rameide in een oogwenk de poorten van het landschap open en de bliksem
als een zegedronken overwinnaar zette het te vuur... Regenlansen ploften zich in 't
aanschijn van de aarde en hagelmitraljeuzen roffelden de lovers en het glaswerk
stuk... De zee, door dodelike angsten aangegrepen, sloeg met fantastiese handen
rondom zich, en trachtte zich vast te klampen aan de reling van de dijk...
Iets wat de kellner evenwel aan zijn waarschuwing had vergeten toe te voegen was
de geruststelling (althans indien men zulks derwijze betitelen mag), dat in deze
streken een onweer even vlug weer aftrekt als dat het opzet. Dit was nu ook gelukkig
het geval. Nauweliks tien minuten lang had de orkaan in alle hevigheid gewoed of
met dezelfde verbazingwekkende snelheid, waarmede hij was opgestoken, trok hij
weer af. De donder bromde met verwijderd gedommel; de bliksem harpoeneerde
enkel de verten nog en ook de wind, gans uitgeput, ging in de schoot van zijn nog
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rillend lief, de zee, te rusten... Regen bleef evenwel neersmokkelen over het landschap
en wikkelde het in balsemende tullen...
***
Het is licht begrijpelik dat er die dag, of liever die namiddag, geen spraak meer was
van verdere partijtjes. Het weder leende er zich werkelik niet meer toe. Zonder veel
omslag vroeg ik oorlof aan 't gezelschap en trok me terug. Migraine had zich van
mijn schedel meester gemaakt. Het bonsde en gonsde daarbinnen alsof er duizenden
kwelduiveltjes hun helse plannetjes aan 't smeden waren. Op mijn kamer ontdeed ik
mij van overtollige klederen en wierp mij op mijn leger.
Toen ik weer wakker werd was 't uur reeds ver gevorderd. Er bleef mij juist de
tijd over om mij vaardig te maken voor 't souper. Wel was mijn hoofdpijn niet bepaald
gebroken, doch zij hamerde niet meer zoo geweldig als daarstraks.
Gedurende het aankleden wierp ik een blik door 't venster. 't Had opgehouden te
regenen. Spijtige verrassing baarde mij 't vandalenwerk, dat de storm daarbuiten had
verricht... Villatjes en cottages, die mekaar zo guitig van achter hun loverranken
konden toelachen, zij zagen er triestig uit als half-verzopen dreumessen, wie 't haar
nog klissend over de tronie hangt. Hun vele ruitjes, waar de zon zo dol op was, waren
vaal en uitgedoofd en meestendeels verbrijzeld... In een tuin was een populier
onthoofd geworden... Een blik door 't ander venster toonde mij een zee grijs en
troosteloos. Geen zeil, geen rookpluim aan de horizon; geen sterveling op de plage.
Tegen de dijken aangspoeld lag vrakhout van te pulver geslagen strandkabienen...
Op het souper vond ik mijn makkers in verdeel-stemming weer. Slechts de
hoogstnodige woorden werden tussen de aanzittenden gewisseld. Zonder de minste
gezelligheid verliep dit anders zo opgewekt samenzijn.
Na een drietal sigaretten, waarvan ik in gezelschap van een paar jongelui genieten
ging in het fumoir, besloot ik een kleine wandeling te maken. Daarna wilde ik mij
te rust begeven. Dit was het enig afdoend middel, dacht me, om mijn hoofdpijn kwijt
te geraken en om de volgende dag, fris en gezond, mijn onbekommerd leventje weer
voort te kunnen leiden... Met dergelike intenties bezield brak ik dus op en wist
ondanks mijn weeë kop nog te genieten van de schemering en van de eerste ster...
Een uur nadien bevond ik mij terug in het hotel. 'k Bracht moeder, die in gezelschap
van enige dames van de koelte te genieten zat op het terras op de hoogte van mijn
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besluit, drukte haar op 't hart mij 's anderendaags niet al te vroeg te wekken, kuste
‘goê nacht’ en liet mij bij middel van de lift naar mijn verdieping hijsen.
In mijn kamer trok ik zonder dralen mijn avendkledij weer uit en legde mij te bed.
Zo loom gevoelde ik mij, dat ik er aan verzaakte licht te maken...
***
Ondanks mijn vermoeienis kon ik de slaap niet vinden. Ik wierp me van de ene zijde
op de andere, gebaarde te sluimeren om de sluimer te verschalken... Tevergeefs. Ik
hoorde de stappen van de meiden verklinken in de gangen. Ik hoorde de lift op- en
nederruisen. Ik hoorde hoe mijn buurlui, een na een, hun vertrekken betrokken, met
een stoel stommelden of op en neder liepen. Ik hoorde hoe alles eindelik rustig werd
in het hotel... Ook de geruchten op straat waren uitgestorven, verrimpeld in het klotsen
van de zee, die monotoon tegen de golfbrekers aanschuurde. Zonder ophouden
wentelde ik mij heen en weer in hopeloos niet-vinden. Mijn migraine, gevoed door
mijn getergde zenuwen, ging in crescendo, werd onuitstaanbaar schier. En juist was
ik van plan weer op te staan, toen zich van mij een mateloze uitputting meester
maakte. Deze uitputting had echter niets gemeen met een vervallen, een verzinken:
logies uitwerksel van mijn urenlange overspanning... Een algehele vermlamming
was het, die mij overmij moreel te onder jukken. Wonderlik geluid begon te zoemen
in mijn oren, geluid, dat lokkend en verleidelijk was als een sirenezang... Afgrijzen
beving me bij deze welbekende stem... Ik trachtte mij vast te klampen aan het restantje
energie, dat ergens nog in mij verscholen zat. Het was pas toen, dat ik mij volkomen
rekenschap kon geven van mijn hulpeloosheid. Een nieuwe persoonlikheid
ontdubbelde zich in mij... Ik voelde haar verlangen sluipen in het mekanisme van
mijn ledematen, ik voelde hoe mijn gans gebeente zinderde naar nieuwe wet... Op
het karpet vóór mijn ledikant lag, gele draak, een maanvlek uitgestrekt. 'k Gevoelde
hoe gedwee ik werd, van mijn leger oprees, automaties naar het openstaand venster
wankelde, 't balkon betrad: willoze magneet!
Wat evenwel 't verschrikkelike in deze toestand was, was de taaiheid, waarmee
mijn lijf- en zieldwang aanhouden bleef. Vorige malen was ik na dergelike voldoening
en gehoorzaamheid weer aan mezelf teruggegeven geworden. Zulks leek nu echter
het geval niet meer. Minuten, uren, eeuwen, zo althans kwam het mij voor, stond ik
beheerst op het balkon...
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Nog altijd was de lucht niet uitgeklaard. Wolken als witgewassen buiken dreven
voorbij. Gesard klouterde de maankabouter van wolk tot wolk en spuwde zijn
nijdigheid rossig over het asfalt...
Onverwacht dook uit de nacht een fantasties tweespan op. De paarden, verborgen
onder donker dekkleed, stapten geruisloos aan. De voerman, gehurkt op hoge bok,
zat als vergroeid met zijn gespan. Andere invloeden dan de zijne schenen de hoeven
zijner dieren te geleiden. Bij het hotel, juist onder mijn balkon, hielden zij stil en op
hun beurt verroerden zich niet meer... Toen echter kwam er leven in de versteende
gestalte op de bok. Ik merkte hoe zij de teugels losliet en, toen zij afsteeg, hoe de
nachtwind haar mantel even openflapte. Dan zag ik hoe onnatuurlik groot en smal
zij was... Huiveringen als van polen, die zich afstoten, bevingen me. Op 't zelfde
moment boorden zich ogen als revolverschoten in mijn ogen. Ik stiet een gil uit. In
dit hallucinante wezen had ik degene herkend, van wie ik totnogtoe slechts een
vermoeden had gehad, van mijn ontdubbeld ‘ik’, mijn geïnkarneerde kwelling!...
Toen werd er een verwoede kamp geleverd. Mij overweldigde een dol verlangen om
mij uit 't balkon te storten en in de wagen daarbeneden, waarin het koel en schemerig
zijn moest, de bevrijding te zoeken, waaraan ik meer dan aan mijn leven behoefte
had. Daartegen echter zetten zich mijn losgewoelde instinkten schrap. Mijn lichaam
trilde als een machine, die tot bovenmatige atmosferen wordt opgezweept; mijn rede
bezwadderd door verraderlike narkose verweerde zich hardnekkig... Meteen had ik
't gevoel alsof er iets in me brak. Ik bloedde uit al mijn aderen... Mijn ziel in
duizelingwekkende vaart tuimelde door zonnestelsels en heelallen en sloeg te pletter
op het grijnzend aanschijn van de eeuwigheid...
***
Bij 't grauwen van de morgen ontwaakte ik. In gans mijn lengte lag ik uitgestrekt op
het balkon, het hoofd aangedrukt tegen de ballustrade. Mijn ledematen waren verstijfd
van kou. Geen rekenschap kon ik me geven van de werkelikheid en staarde verdwaasd
rond mij. Toen ik eindelik de verlaten laan bemerkte, ritsten pijnlike vlammen op in
mijn herinnering. Vol ontzetting sprong ik recht, strompelde mijn kamer binnen en
wierp me gebroken neer op 't ledikant. Koortsachtige slaap overviel mij. Het was
zeer laat in de voormiddag toen ik weer ontwaakte. Ik verfriste mij, doch nam wel
acht de spiegel van mijn toilettafel
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te bedekken. Ik had de moed niet de verwoesting na te speuren, die dergelike nacht
onvermijdelik in mijn trekken nagelaten had...
***
Toen ik beneden aanlandde was 't nagenoeg tijd voor het diner. Moeder, die zich
ondanks mijn waarschuwing van de vorige avond stilaan begon te verontrusten, stond
op 't punt zich rekenschap te komen geven van mijn onredelik wegblijven. Zoals ik
het gevreesd had, moet ik er lang niet lekker hebben uitgezien, want 't lieve mens
schrikte niet weinig op bij mijn verschijnen. Zij liep naar mij toe, overstelpte mij
met vragen, drong er op aan haar toch in godesnaam te willen toevertrouwen wat er
scheelde. Ik trachtte haar zoveel mogelik tot kalmte te brengen en verrechtvaardigde
mijn lijdend uitzicht door de slapeloze nacht, die ik had doorgemaakt. Over het
nieuwste opdoemen van mijn kwaal en minder nog over mijn wedervaren op 't balkon,
wachtte ik mij wel één enkel woord te reppen.
Na het diner nodigden mij de vrienden, die, behoeft het gezegd, 't morose hulsel
hadden afgelegd, uit tot een zeilpartij. Ik dankte echter en wenddde dringende
korrespondenties voor. In werkelikheid had ik een mateloze behoefte aan alleen-zijn.
Luidruchtiheid als de hunne deed me pijn, verbitterde mij bijna. Daarom ging ik, na
hun vertrek, de eenzaamheid opzoeken tussen de klippen. Een kaos als deze was
voor mijn verhitte verbeelding het enig aan te passen dekor...
Bij de zwenking van de weg die tussen de rotswand zachtjes opwaarts glooide, bevond
ik mij onverwacht op een kleine platteau. Vóór mij strekte zich uit de eindeloosheid
van water en van lucht. 't Wassend getij likte de voet der klippen. Vier jachten in
sierlike vlucht streken het haventje uit. Op deze kleine vloot wist ik ingescheept de
borrelende schaar van jongens en meisjes, waaraan ook ik toehoorde... had
toebehoord... En plots had ik 't gevoel van iets zeer helders en zeer kostbaars dat in
mij was doodgegaan...
Hoelang ik derwijze rondgedoold heb in moedeloos prakkizeren weet ik niet meer
met beslistheid te zeggen. Doch toen mijn brein weer van de meer nuchtere
aangelegenheden dezer wereld begon notie te vrkrijgen, hing de zon als een rood
vrak, met omgekeerde kiel, in zee. Ik keerde op mijn stappen terug en bereikte het
hotel juist op 't moment, toen ook de blakende bent weer binnenzwermde.
***
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Wanneer mijn makkers vernamen op welke stiekeme manier ik er, nauweliks een
paar minuten na hun aftocht, was van doorgegaan, overlaadden zij mij met verwijten
en eisten mij, ondanks mijn tegenstribbelen, voor een avendlike uitstap op. Ondanks
mijn tegenzin gevoelde ik mij verplicht aan hun verzoek voldoening te verschaffen.
Kort na 't souper zouden we opbreken. In afwachting besloten wij ons een weinig te
gaan opknappen in onze respektievelike vertrekken. Bij groepjes verlieten wij 't
salon.
Het groepje, waartussen ik mij bevond, moest bij het lifthok even wachten. Tot het
niet gering vermaak der inzittenden schoot het tuig net voor onze neus de hoogte in.
Na een paar minuten echter suisde het opnieuw naar beneden. De liftman opende het
deurtje van zijn apparaat, schoof het hekwerk terzij en wenkte ons. Eerst de meisjes,
daarna mijn dakkers, stapten in. Op 't ogenblik evenwel, toen ook ik, als laatste,
binnentreden wou, voer er een schok door gans mijn lichaam. Onverklaarbare weerzin
overviel mij. Deze man, in wiens gezelschap ik nochtans meermaals op- en
neergevaren was en wiens fysiek op mij tot dan toe geen speciale indruk had gemaakt,
boezemde mij plots een grenzenloos wantrouwen in. Zonder twijfel moet de vent
mijn aarzeling hebben opgemerkt, want uiterst vriendelik richtte hij zich tot mij, me
dringend nodigend plaats te willen nemen... Bij deze stem, die mij akelig toeklonk
en aan iets onbewust-verschrikkeliks herinnerde, dreigde mijn hartslag stil te vallen.
Mijn ogen sperden zich wijd open als trachtten zij in één opperste blik 't geheim van
alle wezen te doordringen. Mijn doorzicht wies tot bijne pijnlike luciditeit. Instinkten
vrongen zich los en fladderden als duiven waarachter de havik jaagt. 'k Zag een
gelaat, dat beenderig en hard was als ivoor; een lichaam lang en mager in flodderende
livreifrak. Ik botste op spiegels van hypnose... Afschuwen rochelde in mijn keel. In
deze man herkende ik mijn fascinatie van de verlopen nacht, de adem der vernietiging,
die mij rakelings was voorbijgegaan... Ik trachtte mijn gezellen te overtuigen van
het onafwendbare, dat gebeuren moest. Ik wierp mij op het hekken, dat onder lach
en spotternij werd dichtgeslagen. Toen vluchtte ik half-waanzinnig de trap op...
Langszaam zoog zich nevens mij de lift de hoogte in. Aangezichten gleden voorbij
als in een nevel... Eén sekonde verliep, twee... drie sekonden... Toen dokkerde het
onheil boven mij! Kettingen knarsden... rammelden bevrijd... geselden on meedogend
de traliën van hun kooi... Ik hield
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de adem in... Als een bolied schoot een gevaarte in de diepte... Ik sloeg de handen
huilend vóór het aangezicht... Eén knal! Eén gil!... Toen werd het ijselik kil in mij...
***
De epiloog van deze lugubere historie werd mij veel later meegedeeld.
Op onverklaarbare wijze was de lift blijven haperen tussen de eerste en de tweede
verdieping; de kettingen hadden aan de drukking der hijsmachines geen weerstand
kunnen bieden en waren afgebroken. Toen was het tuig, aan zichzelf overgeleverd,
op een hoogte van nagenoeg zes meter naar beneê gestort... Van de acht inzittenden
werden er drie op de slag gedood, twee bezweken er enkele minuten na het ongeval,
de drie overblijvenden werden allen zonder uitzondering min of meer gevaarlik
gekwetst. Alleen de liftman was door een zeldzaam toeval gespaard gebleven. Op
een paar schrammen na was hij vrijwel ongedeerd uit dit hachelik avontuur gekomen...
Men vond mij bij de trap, het aangezicht bebloed. De eerste meening was, dat ook
ik onder de direkte slachtoffers van deze katastroof te rekenen viel. Men stelde echter
weldra vast, dat ik slechts lichtelik aan 't hoofd gewond was en enkel het bewustzijn
had verloren. (Waarschijnlik was ik, door ontroering overmand, ineengezakt en naar
beneden gestuikt.) Krachtige armen namen mij op, brachten mij naar mijn kamer
over en legden mij te bed. Terwijl moeder en mijn zussen mijn kneuzingen reinwiesen,
ontwaakte ik uit mijn verdoving. Dit ontwaken was ongelukkiglik slechts een fysieke
terugkeer. Mijn ziel bleek deerlik gehavend.
... Hier eindigt het relaas, althans voorlopig, van de ontzettende gebeurtenissen,
die zich op de drempel van mijn mannelike jaren hebben afgespeeld. Voorlopig,
omdat in mij de overtuiging is gegroeid nog altijd niet te hebben af-gerekend met de
duistere wezens, die de stuiptrekkingen van mijn adolescentie bevolkten... In symbolen
(ik zei het reeds) heb ik nimmer dit Leven bekeken en uit deze symbolen weer getracht
besluiten op te diepen... Doch waarom ben ik bevreesd waar het hier toch mezelve
geldt en huiver ik bij de gedachte hier eveneens de feiten in een symboliek verband
te schakelen en... tot konkluzies te herleiden?!...
Frank VAN DEN WIJNGAERT.
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De oplossing van het vraagstuk der nationaliteiten in de Sovjetunie
TOEN de oorlogvoerende staten onder de gekende leuzen den volkenmoord
voortzetten, omdat zij bij een verzoeningsvrede hun veroveringszucht onbevredigd
zou zijn gebleven, werden door Lenin, die zijnen partijgenooten hun tot dusver
geringe belangstelling in de nationale vragen en het federalisme had verweten,
zelfbeschikkingsrecht en afscheidingsrecht vooropgezet en door de bolsjeviki
aanvaard, aanvankelijk zonder nauwkeurige omschrijving, als grondslagen voor den
opbouw eener nieuwe volkengemeenschap.
Ten aanzien van nationalisme en federalisme wijkt het Leninisme sterk van het
Marxisme af. Marx en Engels zoeken het heil van den volksstaat in een volkomen
centralisatie en beschouwen het federalisme bijna als een euvel. Duitsche toestanden
verklaren hun opvatting. De Kleinstaaterei in Duitschland was een spotbeeld van het
federalisme. Zij was in het belang der vorsten ingesteld en belemmerde de
ontwikkeling van het Duitsche volk en zijn natuurlijke eenheid. In het Tsarenrijk
waren de verhoudingen anders. Niet een volk, maar meer dan honderd veertig volken
en stammen werden onderdrukt. Toen de omwenteling losbrak waren vele van deze
volken te bewust van hun eigen wezen geworden om er afstand van te doen en zich
wederom in een eenheidsstaat te laten om knellen.
Marx kon het federalisme niet in hetzelfde licht zien als Lenin, noch Wilson het
zelfbeschikkingsrecht. Wilson was een kamergeleerde met beperkten gezichteinder
en was voldaan wanneer hij zijn gedachten in een mooie zinspreuk had
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omsloten, terwijl Lenin een vasten grond voor de verwezenlijking van zijn
denkbeelden zocht.
Zoo heeft Wilson het in zijn veertien punten neergelegde zelfbeschikkingsrecht
laten verkrachten, waar het niet ten nadeele van de Middenrijken kon toegepast
worden: al de door de overwinnaars opgedrongen tractaten zijn, althans gedeeltelijk,
inbreuken tegen dat recht.
Het afscheidingsrecht, het natuurlijk gevolg van het zelfbeschikkingsrecht, wordt
door alle staten verworpen; zij beschouwen zich als de rechtmatige bezitters van al
de gewesten, die zij in den loop der tijden geroofd hebben en zij straffen de
onderdrukte volkeren als misdadigers, wanneer dezen hun boeien pogen te breken.
Het tweede sovjet-congres (1917) keurde de door Lenin ingeleide politiek goed,
doch het beschouwde het federalisme wellicht als een overgangsvorm naar den
eenheidsstaat. Het derde panrussische sovjet-congres liet de arbeiders en boeren van
elken volksstam vrij hun verhouding tot de federatie te bepalen. De op dezen grondslag
gevormde Russische socialistische federatieve sovjetrepubliek (R.S.F.S.R.) sloot
achtereenvolgens tractaten met Sovjet-Wit-Roetenië (5 Dec. 1919), met
Sovjet-Oekrajina (28 Dec. 1920) en met Armenië en Georgië in 1920 en 1921, enz.
In het verdrag van 30 December 1922 tusschen de R.S.F.S.R., de Witroeteensche
S.S.R., de Oekrajiensche S.S.R. en de Transkaukasische S.F.S.R., zijn
zelfgeschikkingsrecht en afscheidingsrecht geschreven. Zij staan in de grondwet van
1923, die door het tweede congres van de U.S.S.R. werd goedgekeurd.
Het eerste hoofdstuk omschrijft de Unie van socialistische sovjetrepublieken
(U.S.S.R.) als een verbond van gelijkgerechtigde volken, waarbij alle
sovjetrepublieken zich kunnen aansluiten en waaruit elke republiek het recht heeft
te treden. Er wordt er nadrukkelijk in gezegd, dat alleen de dictatuur van het
proletariaat de nationale onderdrukking kan vernietigen en een atmosfeer van
wederzijdsch vertrouwen kan scheppen, welke de broederlijke samenwerking der
volkeren mogelijk maakt.
Vrije vorming van zelfstandige volken en vrijwillige federatie zijn de beginselen
welke hun toepassing hebben gevonden in de verdere ontwikkeling der
sovjetrepublieken. Zij hebben de noodwendigheid gevoeld zich nauwer aan te sluiten
om samen te werken tot de verwezenlijking van hun maatschappelijke en staatkundige
idealen.
Dat de verdragen, welke de sovjetrepublieken verbinden internationale tractaten
zijn, spreekt uit den tekst van deze overeenkomsten: ‘Beide partijen (de R.S.F.S.R.
eenerzijds, de Witroeteensche resp. de Oekrajiensche S.S.R.
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anderszijds), uitgaande van het door de groote proletarische omwenteling uitgeroepen
zelfbeschikkingsrecht der volken, erkennende de onafhankelijkheid en soevereiniteit
van ieder contracteerende partij, de noodwendigheid van een samenwerking van
krachten met het oog op de gemeenschappelijke verdediging en in het belang van
hun ekonomische inrichting...’
De noodwendigheid der gemeenschappelijke verdediging der sovjetrepublieken
tegen het imperialisme der kapitalistische staten, de noodzakelijkheid der
samenwerking voor het herstel van het voortbrengingsvermogen en voor zijn verdere
ontwikkeling, alsook het internationaal karakter van het communisme zijn inderdaad
de hoofdfactoren, die de Unie hebben tot stand gebracht en de drijfveeren der
centralisatie.
Daarentegen, het nationalisme - d.i. in zijn zuiveren vorm de zucht tot zelfbehoud
- der volken van het voormalig Tsarenrijk en de verscheidenheid der ekonomische
toestanden en inrichtingen zijn de hoofdoorzaken der federalisatie. Het eigenaardig
sovjetfederalisme is een vergelijk tusschen deze twee uiteenloopende richtingen. Een
zijner kenmerken is het afscheidingsrecht, dat in geen andere grondwet is geschreven.
Sommige rechtsgeleerden betwisten dat het afscheidingsrecht en de
onafhankelijkheid der sovjetrepublieken werkelijk bestaan. Volgens L. Malickij zijn
zij theoretisch; volgens Magareskij hebben de republieken er tijdelijk afstand van
gedaan; volgens A.M. Turubiner mag aan hun werkelijkheid niet getwijfeld worden.
Deze laatste meening heeft de meeste aanhangers en heeft haar grond in artikel 3 der
grondwet: ‘De Unie neemt onder haar hoede de rechten en de soevereiniteit der
gefedereerde republieken’ en in art. 6: ‘het grondgebied der bondsrepublieken mag
zonder hun toestemming niet gewijzigd worden’. Zonder de toestemming van al de
republieken mag evenmin art. 4, dat het afscheidingsrecht vaststelt, veranderd worden.
Buitenstaanders, die de geschiedenis der Transkaukasische S.F.S.R. kennen, vragen
zich met Malickij af, of de wijze, waarop de vereeniging van Armenistan,
Azerbeidzjan en Georgië met de Unie tot stand kwam, wel strookt met het
afscheidingsrecht, dat door de bolsjeviki op alle bijeenkomsten verkondigd wordt.
Vooral de Belgische sociaaldemokraten verwijten den Russischen maximalisten, dat
zij door geweld de onafhankelijkheid der mensjevieksche Georgische republiek
hebben vernietigd. Het is zeker dat zonder de hulp der Russen de Georgische
bolsjeviki het onderspit zouden hebben gedolven. Het is echter niet uitgesloten, dat
een alleenstand Georgië een Engelsen protectoraat zou zijn geworden. De mensjeviki
boden Batoem aan Engeland als zee-
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basis aan. Een onverantwoordelijke wanhoopsdaad. Nu is Georgië althans kultureel
gansch zelfstandig. Niet alleen in hun eigen land, maar ook in de centrale regeering
bekleeden Georgiërs de hoogste ambten. Als lid van een bondsstaat is Georgië
natuurlijk niet onafhankelijk in den volstreksten zin.
Dat zijn de Finnen, Esten, Letten en Litauers. Kleine volkeren, die Sovjet-Rusland
door een voortgezetten oorlog had kunnen onderwerpen. Althans, na het sluiten van
den vrede met Polen en het einde van den burgeroorlog. Toen de bolsjeviki de
onafhankelijkheid van deze volken erkenden, hebben zij bewezen, dat voor hen het
afscheidingsrecht iets meer dan een woord is(1).
E. Lambert, professor van vergelijkend recht aan de hoogeschool van Lyon, heeft
naar aanleiding van de verhandeling van Stefan Janev(2) over de grondwet der
Sovjetunie gewezen op het aristokratisch karakter van den Statenbond van Genève
en op de onvereenigbaarheid der standpunten van Statenbond en Sovjetunie. Hij stelt
voorop dat in de Sovjetunie alle volken gelijkgerechtigd zijn(3).
In den Statenbond zijn er inderdaad ongelijkwaardige toestanden. De soevereiniteit
der overwonnen volken binnen hun eigen staatsgrenzen is door de tractaten beperkt.
Deze beperking wordt door den Statenbond gehandhaafd. Zijn handvest bevestigt
de ongelijkheid der staten en stelt de groote mogendheden boven de kleine. Alleen
de eerste zijn permanente leden van den Statenbondsraad. In de groote staten hebben
de minderheden geen door den Statenbond gewaarborgde rechten. Hun soevereiniteit
blijft onaangetast. Hoe de minderheden in deze staten mishandeld worden weet al
wie iets gelezen heeft over Zuid-Tirol. Kleine en nieuwe staten hebben
overeenkomsten moeten sluiten, waarbij minderheidsrechten aan de ethnische groepen
worden verleend. Dat zij niet nageleefd worden en dat de Statenbond niet met zijn
gezag tusschenbeide komt, laat de ongelijkheid bestaan. Doch het gevolg is dat de
minderheden geen vertrouwen in

(1) De Vereenigde Staten, die in den oorlog tegen Spanje waren gegaan ook om de Filippijnen
te bevrijden, smoren ondanks hun belofte elke onafhankelijkheidsbeweging in een bloedbad
en zij veramerikaniseeren de onmondig gehouden bevolking. Wilson, de heraut van het
zelfbeschikkingsrecht, was een tegenstander van de onafhankelijkheid der Oostzeestaten.
Hij wilde ze voor de Russische reactie behouden.
(2) S. YANEFF. La Constitution de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Paris, 1926.
(3) De volken ja, doch de deelen der Unie niet, althans administratief. O.m. naar hun
bevolkingscijfer zijn zij ingedeeld in onafhankelijke republieken, autonome republieken en
gebieden.
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het rechtsgevoel van de Geneefsche instelling hebben en dat de onderdrukte volken
naar Moskou de oogen richten.
In tegenstelling met het verzuim van den Statenbond, waarin de minderheden
trouwens niet vertegenwoordigd zijn, wordt de renationalisatie der niet-Russische
sovjetrepublieken en gebieden bewerkstelligd door de staatsinrichting der U.S.S.R.,
b.v. de Oekrajiniseering der gerussifieerde steden als Kiev, Kharkov, enz.
‘La proclamation bruyante de l'égalité des nations siffle comme une sorte de cri
d'appel et de ralliement adressé aux races dédaignées ou opprimées’(1). Dit zal beamen
al wie in November 1927 aanwezig was te Moskou, waar niet-communistische
vertegenwoordigers van vele verdrukte volken het jubileum der omwenteling
bijwoonden. Kenschetsend was de aanwezigheid van den R.K. bisschop Fan Noli,
gewezen minister-president van Albanië, door de aan Italië onderworpen regeering
van Achmed Zogoe ter dood veroordeeld. Evenmin waren al de naar Moskou gekomen
Syriërs, Balkanlanders, Britsch-Indiërs, Javanen, West- en Midden-Europeërs
communisten, doch Moskou trekt als een lichttoren aan, welke de richtlijnen aanwijst,
die moeten gevolgd worden om aan alle volken het behoud van hun taal, kultuur en
volkswezen te waarborgen. Een communistische omwenteling kan den weg tot de
verwezenlijking der nationale verlangens effen maken, onontbeerlijk is zij niet in
elk geval.
De bevrijding der onder de tsaren onderdrukte volken, de bevordering van de taal
en kultuur der minderheden heeft - zelfs wanneer men Oekrajiners en Georgiërs
buiten beschouwing laat - de Unie van een stralenkrans omringd, welke de ethnische
minderheden der oude wereld om den Statenbond niet zien gloren. De behartiging
van het staatsbelang zijner leden ten nadeele van het belang der van den hoofdstam
afgescheurde volksdeelen, heeft Wilson's schepping in discrediet gebracht. De
oplossing der nationale vragen heeft de Sovjetunie in- en uitwendig versterkt. Haar
groote kracht, aldus het Verslag der Britsche delegatie, dankt zij aan het nationalisme.
Van de tegenstelling tusschen de nieuwe en gevoelige nationaliteiten had de reactie
met goed gevolg kunnen partij trekken tegen de Omwenteling, indien het bolsjevisme
niet meer dan zijn tegenstanders de nationaliteiten had bevredigd.
Tot de bevoegdheid van het centraal uitvoerend comité en van het sovjet-congres
der Unie behooren de buitenland-

(1) La Société des Nations soviétiques et la Société des Nations de Genève. Bibliothèque de
l'Institut de droit comparé de Lyon. Tome 15, blz. XII. Paris, 1926.
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sche aangelegenheden, het verkeerswezen, het post- en telegraafwezen, het geldwezen,
de algemeene regeling van den buiten- en binnenlandschen handel, de opperste leiding
en algemeene inrichting van het leger, de directieven der arbeidswetgeving en der
agrarische politiek.
De takken van het bestuur, welke onontbeerlijk zijn voor de instandhouding van
het volkswezen en voor de kultureele zelfstandigheid, zijn als volkscommissariaten
der bonds-, resp. der autonome republieken ingericht. In de bondsrepublieken zijn
er volkscommissariaten van binnenlandsche zaken, rechtswezen, landbouw, onderwijs,
geldwezen, arbeiders- en boereninspectie en gezondheidswezen. Deze zijn aan de
Unie-overheden ondergeschikt. Het gebeurt af en toe, dat een te zelfstandige houding
tegenover de Unie aanleiding tot botsingen geeft. Over het algemeen zijn deze van
ekonomischen en administratieven aard. In kultureele aangelegenheden wenscht het
centraal uitvoerend comité niet in te grijpen. Ook niet wanneer minderheden in een
bondsrepubliek zich voelen te kort gedaan en zich op de algemeene regeling van de
nationale vragen beroepen om de tusschenkomst van Moskou te vragen. Deze
minderheden, die vaak ontstaan zijn als gevolg van russificatie, eischen somwijlen
meer scholen, namelijk in Oekrajina, waar naar de meening der in deze weinig
onderlegde Britsche delegatie, de scholen en schouwburgen ‘zich aan ware orgieën
van nationaal gevoel te buiten gaan’!
‘De staatkundige constructie van het Sovjet-rijk maakt in vele opzichten een goeden
indruk’, zegt de bevoegde stercorrespondent van de N. Rott. Ct.
Het centraal uitvoerend comité der Unie, Zentralnyj Ispolnitelnyj komiteit (Z.I.K.)
is samengesteld door het sovjetcongres der Unie en door de sovjet der nationaliteiten.
Het eerste kiest de 414 leden van de Unie-sovjet. Het aantal afgevaardigden staat in
verband met het aantal kiezers in de steden, met het bevolkingscijfer op het platteland.
De vroegere heerschende standen hebben geen kiesrecht, ook niet wie loonarbeiders
gebruikt en wie de contra-revolutie heeft gediend. Aangezien 74 pct. der bevolking
der Unie in de Russische S.F.S.R. woont, heeft deze een groote meerderheid onder
de leden van de Unie-sovjet. De Russen zijn integendeel een kleine minderheid in
de nationaliteiten-sovjet die 131 leden telt, o.w. 5 Russen. De zes onafhankelijke en
de autonome republieken kiezen elk vijf leden, de autonome gebieden elk één lid.
De bedoeling is een lichaam te vormen, waarin alle nationaliteiten vertegenwoordigd
zijn.(1) De natio-

(1) ‘Rusland’, Brussel 1925.
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naliteiten-sovjet is het orgaan der belangen der nationaliteiten en de Unie-sovjet dat
der gezamenlijke bevolking. Beide afdeelingen zijn niet aan elkaar ondergeschikt,
doch gelijkberechtigd. Zij vergaderen afzonderlijk en elk wetsvoorstel of verordening
moet door beide goedgekeurd zijn om van kracht te worden. In geval van oneenigheid
wordt door beide sovjets een bemiddelingscommissie ingesteld; wanneer deze geen
schikking vindt, dan komen beide sovjets te zamen bijeen of wordt desnoods het
twistpunt voor een buitengewoon sovjetcongres der Unie gebracht.
Het centraal uitvoerend comité (Z.I.K.) komt jaarlijks minstens driemaal bijeen,
maar de zittijd is zeer kort. Intusschen wordt de Unie bestuurd door het presidium
van Z.I.K., dat 21 leden telt, 7 aangewezen door het sovjetcongres, 7 door de
nationaliteiten-sovjet en 7 door de plenum-vergadering van Z.I.K.
Door den proletarischen grondslag der staatsinrichting is ondanks de autonomie
van zoovele deelen het staatsgezag zeer sterk; de vrij verstrekkende autonomie der
nationale groepen is daarvoor volstrekt niet een nadeel geweest(1).
Zooals de onafhankelijke en autonome republieken hebben de autonome gebieden
een uitvoerend comité. Zijn voorname taak is te zorgen voor het officieel gebruik
der taal der betrokken nationaliteit in alle takken van het openbaar leven en voor de
aanpassing der verordeningen van de centrale overheid aan de bijzondere toestanden
en de behoeften van het betrokken volk.
Onder den invloed van het Leninisme is het nieuwe Rusland de eerste staat, die
zich vrijwillig ingedeeld heeft in autonome ethnische gebieden, ‘De U.S.S.R., zegt
Pierre Charles(2), is misschien de eenigs statenbond of bondsstaat, waarvan de
geographische indeelingen bijna overeenkomen met de kaart der nationaliteiten of
juister met de kaart der talen.’
Niet de steden, maar het platteland bepaalt de nationaliteit in de Unie, een gezonde
grondslag, welken alle Vlamingen zullen aanvaarden en die met de ethnographische
gegevens strookt. Tsarisme en kapitalisme hebben in de steden, in de mijnstreken
en nijverheidsgebieden een denationaliseerenden invloed gehad, die de ethnische
verhoudingen heeft vertroebeld. Op het platteland, uitgenomen in de streken waar
de tsaren vreemde kolonisten nebben gevestigd, is de bevolking meer homogeen
gebleven en is minder door de russificatie ontaard. Haar taal is de oorspronkelijke
lands-

(1) M. van Blankenstein in De Nieuwe Rott. Crt, 8 Sept. 1924.
(2) Le Monde Slave, Januari 1925, blz. 100.
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taal. In de Sovjetunie wordt derhalve de taal als de natuurlijke grondslag der politieke
indeeling en als het kenmerk der nationaliteit erkend.
Eenige voorbeelden zullen de moeilijkheden aantoonen, die moesten opgeruimd
worden, om het nationaliteitsbeginsel toe te passen en tevens de consequentie
waarmede de bolsjeviki de directieven van het Leninisme volgen. De bezwaren zijn
in de eerste plaats het samenwonen van verschillende volken, de heterogeniteit van
steden en dorpen en de oude volksveeten.
De Tataarsche S.S.R. van Kazan heeft 52.1 pct. Tataarsche en 40.1 pet. Russische
inwoners en is sedert 1920 een zelfbesturend deel der R.S.F.S.R. In de hoofdstad of
centrum zijn er 72 pct. Russen en 24 pct. Tataren. De Russen zijn inwijkelingen of
het nageslacht van officieren en ambtenaren. Velen verkroppen hunnen wrevel niet,
omdat naar hun zeggen de Tataren de hegemonie bezitten. Dezen hebben inderdaad
de leiding der republiek. Tataarsche instellingen en scholen worden bevoorrecht.
Sovjet-Rusland heeft het onrecht hersteld, dat Ivan de Verschrikkelijke in 1552 Kazan
had aangedaan(1).
Verheugend is het vast te stellen, dat voor de Tataren, zooals voor half-vergeten
of onbekende volken van het voormalig Tsarenrijk, Basjkiren, Kirgizen, Votjaken,
Tsjeremissen, Zyrjanen, enz., de nationale bevrijding en herleving der volkstaal een
spoorslag is geweest tot kultureelen en maatschappelijken vooruitgang.
In Azerbeidzjan zijn de Turken slechts 56 pct. der bevolking. Er zijn zeer vele
Armeniërs, en in de steden, vooral in het petroleumgebied, vele Russen. In 1917-1920
was er een sterke pantoeraansche partij, welke voor de aansluiting met Turkije vocht.
Zij werd ten slotte verslagen. Een communistische regeering werd ingesteld,
Azerbeidzjan werd in de Unie opgenomen; Turken en Armeniërs leven sindsdien
vredig naast elkander. De Turken hebben in alle plaatselijke sovjets de meerderheid,
behalve in die van Bakoe, waar de Russische arbeiders talrijker zijn. Alle
volkscommissarissen zijn Turken, evenals de voorzitter der republiek en de voorzitter
van den raad. Er is een Turksche universiteit in Bakoe, zooals een Tataarsche in
Kazan en een volledig Turksch onderwijs. Russen en Armeniërs hebben
vanzelfsprekend minderheidsscholen. Aan de republiek is onbetwist een Turksch
uitzicht gegeven.

(1) Naar deze beginselen zou Brussel en zijn verfranschte voorsteden, zelfs Elsene, waar de
Franschsprekenden de meerderheid zijn, van staatswege moeten vervlaamscht worden.
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Van 1917 tot 1921 was Georgië een sociaal-demokratische republiek. Volgens een
zegsman van de Britsche delegatie. een gewezen mensjevieksche leider, onderdrukte
de regeering van Jordania de niet-Georgische elementen en dezen zouden de rooden
ondersteund hebben(1). Thans zijn de bolsjevieken radikaler in nationale
aangelegenheden geworden dan de vroegere mensjevieksche bestuurders(2). Althans
ten opzichte van de taal. Buitenlanders vinden zelfs hun taalpolitiek ovedreven(3). Of
een verzoening werkelijk tot stand is gekomen tusschen oude vijanden als Georgiërs
en Armeniërs, zooals een Georgische schilder, die anders niet ingenomen met den
huldigen toestand was, mij verzekerde, kan ik niet nagaan.
In 1917 scheurden de Russische Armeniërs zich van het uiteenvallende Tsarenrijk
af. Met de woordenrijke, maar daadlooze hulp der Entente poogden zij een
Groot-Armeenschen staat - waarin zij een zwakke minderheid zouden zijn geweest
- van de Kaspische tot de Middellandsche Zee op te richten, met verdringing der
Mohammedanen, Turken en Koerden. Deze dwaze politiek voerde tot een oorlog
eerst met de Georgiërs, daarna met de Turken. Toen hun land volkomen verwoest
was en duizenden volksgenooten waren vermoord, riepen Armeensche boeren en
arbeiders de hulp der bolsjevieken in, die de Turken verdreven en op 20 November
1920 een Armeensche sovjetregeering instelden. Vele Turken trokken naar
Azerbeidzjan.
De Vereenigde Staten zonden missies en geld om den schrikkelijken nood te
lenigen. Ook de Sovjetunie stond de nieuw aangesloten republiek krachtig bij.
Honderdduizenden Armeniërs kwamen terug. Leeraars, ingenieuren, artsen offerden
hun welstand in den vreemde aan de opbeuring van hun zwaar geteisterd volk. Voor
een Armeensch hooger, beroeps- en volksonderwijs werd gezorgd.
Voor de eerste maal sedert eeuwen is Armenië bestuurd door Armeniërs en kan
zich nationaal uitleven. Het is naar het woord van een in Erivan wonenden
Engelschman vrij en veilig. Op de vraag hoe dit in de Sovjetunie mogelijk is,
antwoordde hij:
‘Welja, Moskou is ver. Het heeft zich bepaald bij het

(1) Rusland. Het officieel rapport der Britsche Vakvereenigingen - delegatie naar Rusland.
Brussel, 1925, blz. 236-7.
(2) En réalité, les bolcheviks sont plus intransigeants sur cette question géorgienne que ne l'ont
jamais été les mencheviks. ANDREE VIOLLIS, Seule en Russie, Paris, 1927, blz. 298.
(3) ‘J'ajouterai même qu'à mon avis on “géorgise” avec excès’. T. a.p., blz. 298. Dit wordt niet
door Mevr. Viollis zelve gezegd, maaraangehaald.
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geven van geld, van den eersten stoot, van de richtlijnen. Wat het communisme
betreft, de staat heeft het monopool der groote nijverheid, maar daarnevens wordt
gelijk overal verkocht en gekocht; er zijn banken; men mag eigendommen bezitten
en ze aan zijn kinderen overmaken... Er bestaan geen groote vermogens, dat is zoo,
doch leven handelaars, bedienden, arbeiders, boeren anders dan elders? In ieder
geval, communistische of bloot socialistische republiek, Armenië is gelukkig. Het
heeft zijn droom verwezenlijkt’(1).
Een groote moeilijkheid voor de toepassing van het nationaliteitsbeginsel is het
groot aantal zeer kleine stammen. De Russische Akademie van Wetenschappen heeft
een lijst van 150 nationaliteiten opgesteld. Slechts dertien hebben meer dan een
millioen zielen. Het zijn de Groot-Russen (71,000,000), de Oekrajiners (25,000,000),
de Wit-Roetenen (ongeveer 4,000,000), de Oezbeken (3,765,000), de Volga-Tataren
(2,265,000), de Joden (1,900,000), de Azerbeidjanen (1,500,000), de Mordvinen
(1,300,000), de Armeniërs (1,126,000), de Georgiërs (1,100,000) en de Duitschers
(1,045,000). Veertien nationaliteiten tellen minder dan 900,000 en meer dan 200,000
zielen. Onder dezen vormen de Turkmenen een onafhankelijke republiek, andere als
de Tadzjiken, Kirgizen, Basjkiren, Boerjaten, Jakoeten en Kareliers autonome
republieken, andere als de Votjaken en Tjeremissen autonome gebieden.
In de autonome republiek Dagestan zijn eenige volken vereenigd. Nog kleinere
stammen hebben autonome republieken of gebieden. Voor hen die minder dan 20,000
zielen tellen, d.i. voor het grootste aantal stammen der Unie, is het niet mogelijk
gebleken autonome gebieden te vormen, doch ook voor deze kleine groepen tracht
de centrale regeering iets te doen om hun taal en nationaliteit te behouden. Zelfs de
Zigeuners hebben eigen scholen met eigen taal. Ik heb meermaals den indruk gehad
dat de Russen trotsch zijn op het groot aantal volken der Unie - vele hebben minder
dan duizend zielen - en dat zij het mogelijke doen om ze in stand te houden.
In Moskou is er een centrale uitgeverij der nationaliteiten met 42 afdeelingen.
Deze uitgeverij drukt bladen, tijdschriften en boeken, niet in 42 maar in steeds grooter
aantal talen. Er zijn schrijftalen gemaakt voor 16 volken, die nog geen schrijftaal
hadden, nieuwe alfabeten uitgedacht, andere door betere vervangen. De talen der
Turksch-Tataarsche volken als de Azerbeidzjanen, Oezbeken, enz., worden thans
ook

(1) T. a.p., blz. 322-3.
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met een gewijzigd en aangevuld Latijnsch alphabet geschreven.
Negen en veertig nationaliteiten hebben dag- en weekbladen in hun eigen taal
(November 1927).
Sedert de omwenteling van 1905 hadden de allogenen het recht nationale scholen,
d.z. scholen met eigen taal te bezitten, maar de Tsaristische regeering verzette zich
doorgaans tegen hun werkzaamheid. De leeraars moesten Russische onderdanen zijn,
Russisch kennen en de kinderen moesten vooral Russisch leeren. Het gevolg was
dat de meeste allogenen over geen scholen beschikten, althans over geen scholen
waar hun taal de onderwijstaal was. Nu is het anders zelfs voor nationaliteiten, die
verspreid wonen zooals de Grieken langs de Zwarte Zee. De Grieken hebben private
en staatsscholen, waar de volkstaal het Grieksch is en een Grieksche kweekschool
voor onderwijzers te Krasnodar.
Van de zes onafhankelijke republieken der Unie is de Russische S.F.S.R. de
belangrijkste. Haar oppervlakte bedraagt 19,758,300 v. km. van de 21,352,000 v.
km. der Unie en zij heeft 100,593,800 inwoners op 146,304,900 volgens de
volkstelling van 1926.
De R.S.F.S.R. is samengesteld uit Rusland dat bestaat uit het Europeesch deel en
vier ekonomische gebieden (oblatsj): Oeral (1923), Noord-Kaukasië (1924), Siberië
(1925) en het Verre-Oosten (1926), uit elf andere federatieve (autonome) republieken
en uit elf autonome gebieden.
1. Het Europeesch deel is in 32 guberniën ingedeeld en telt, behalve de Oekrajiners,
Wit-Roetenen en Mordvinen, slechts zwakke ethnische minderheden, die waar zij
gegroepeerd kunnen worden ‘rayons’ vormen met eigen taal.
2 Noord-Kaukasië (281,600 v. km. en 8,324,800 inwoners) is samengesteld uit de
gouw Noord-Kaukasië en zes autonome gebieden. Het centrum is Rostov a.d. Don.
De gouw Noord-Kaukasië heeft 15 kreitsen, twee autonome steden en een autonoom
Tsjerkessen-kreits. De groote meerderheid der bevolking bestaat uit Russen en
Oekrajiners (Koeban-kozakken).
De autonome steden zijn Vladikavkas, dat tevens het centrum van het Ingoesjetisch
gebied is en Groznyj, tevens het centrum van het gebied der Tsjetsjenen.
Geographisch maakt de S.S.R. Dagestan deel van Noord-Kaukasië.
Na de omwenteling van Februari 1917 hebben de Koeban-kozakken en de
Bergvolken autonome regeeringen gevormd, welke achtereenvolgens Denikin's
vrijwilligersleger hebben
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gesteund en bestreden. Anti-bolsjevieksche schrijvers erkennen dat in de Koebanen in de Bergrepubliek meer gruwelen zijn gepleegd door Denikin's leger dan door
de bolsjeviki. In 1920 heeft het roode leger in gansch Noord-Kaukasië
sovjet-regeeringen ingesteld. Een congres der volken van het voormalig Terekgebied
en van Dagestan stichtte in 1921 een sovjet-Bergrepubliek (Gorskaja) en een
sovjet-republiek Dagestan. De Bergrepubliek, die deelen van het territorium aan
autonome gebieden had afgestaan, werd in 1924 opgeheven en in drie autonome
gebieden ingedeeld: Vladikavkas, Ingoesjetië en Noord-Ossetië.
De zes autonome gebieden van Noord-Kaukasië zijn: a) Het
Adyge-Tsjerkessen-gebied (centrum Krasnodar, het oude Jekaterinodar, na de
omwenteling de zetel der rada der Koeban-kozakken, in 1919 de hoofdstad der
Noord-Kaukasische republiek, die door Denikin onverweldigd werd en in 1920 door
het roode leger veroverd); b) Ingoesjetië, dat door een Tsjerkessen-stam bewoond
wordt; c) Kabarda-Balkarië, ook door Tsjerkessen-stammen bevolkt; d) Karatsaj,
waarvan de Tsjerkessen-kreits in 1926 werd afgescheiden om het zuiverder Tataarsch
te maken; e) Noord-Ossetië, waarvan de bevolking Iraansch is; f) het
Tsjetsjenen-gebied. De Tsjetsjenen zijn het grootste der Bergvolken. Al deze gebieden
zijn zeer klein, van 3,100 v. km. tot 12,200 v. km. en hun bevolking schommelt
tusschen 64,000 en 311,000 inwoners.
3. Het Oeral-gebied (1,655,700 v. km. en 6,791,900 inwoners) met Swerdlovsk,
het oude Jekaterinburg als centrum en 91.2 pct. Russen, 4.72 pct. Turko-Tataren en
2.73 pct. Finsche volksstammen.
4. Siberië (4,394,00 v. km. en 8,692,900 inwoners, de meesten Russen). Het
centrum is Novo-Sibirsk, het oude Novo-Nikolajevsk. In Siberië is er een autonoom
gebied (88,00 v. km. en 99,600 inwoners), dat der Orjaten met slechts 42 pct. Orjaten
en 54.5 pct. Russen. De Orjaten hebben thans een schrijftaal, boeken en bladen.
5. Het Verre-Oosten (Dalnyj Vostok, 2,628,000 v. km. en 1,841,800 inwoners),
met als centrum Khabarovsk, 64.4 p.c. Russen, 21.1 p.c. Oekrajiners, 1.9 p.c.
Wit-Roetenen, 6.9 p.c. Koreanen en 3.2 p.c. Chineesen. Er zijn bovendien 77 kleine
volksstammen, die 6.5 p.c. der bevolking uitmaken.
De vier nog niet vermelde autonome gebieden der R.S.F.S.R. zijn:
a) Het Kalmukken-gebied (74,500 v. km. en 142,000 inwoners, v.w. 120,000
Kalmukken) met Astrakhan als centrum, dat buiten het gebied ligt. De Kalmukken
zijn nauwe verwanten der Mongoolsche Orjaten; b) het Komi-gebied of
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gebied der Zyrjanen (434,100 v. km. en 204,200 inwoners), met als centrum Ustj
Sysolsk, door de Russen in 1780 als centrum voor de russificatie der Zyrjanen, een
Finsch-Oegrischen volksstam gesticht. Van de bevolking zijn 92 p.c. Zyrjanen, 6
p.c. Russen en 2 p.c. Samojeden; c) het Marigebied of gebied der Tsjeremissen
(23,500 v. km. en 482,500 inwoners. Het centrum is Krasnokoksjajsk, het oude
Tsarevokoksjajsk. De Mari, een Finsch-Oegrische volksstam, zijn 53.3 p.c. der
bevolking, de Russen 42.3 p.c.; d) het Votjakengebied (30,000 v. km. en 755,900
inwoners). Het centrum is Izjevsk. Er zijn 55 p.c. Votjaken en 45 p.c. Russen in het
gebied. De Votjaken zijn van Finsch-Oegriscjie afkomst.
Bij de R.S.F.S.R. zijn nog elf autonome sovjetrepublieken aan gesloten.
1. Basjkirië (157,100 vierkante kilom. en 2,741,000 inwoners). Het centrum is
Ufa, waar zooals in vele steden der autonome gebieden en republieken de Russen
de meerderheid zijn (70 p.c.) en de Basjkiren een kleine minderheid (14.33 p.c).
Zelfs de Tataren (15 p.c.) zijn talrijker dan dezen. In de gansche republiek zijn er
46.47 p.c. Basjkiren en Tataren, 44.18 p.c. Russen, 2.98 p.c. Tsjoevasjen, 2.77 p.c.
Mari, 11.96 p.c. Mordvinen, enz. De cijfers bewijzen hoe moeilijk het is afgeronde
ethnische gebieden te vormen. Zonderde nationale rechten, die alle minderheden
bezitten, zouden deze in de autonome republieken sterk in het gedrang komen. De
Mordvinen, een groot Finsch-Oegrische stam in het Volga-stroomgebied, vormen
zulke slecht aaneengesloten groepen dat men er tot nog toe niet in geslaagd is ze in
een autonoom gebied te vereenigen.
2. De Mongoolsche Boerjatische republiek (aan het Baïkal-meer, 378,100 v. km.,
487,400 inwoners, centrum Verkhneudinsk). De Boerjaten gebruiken dezelfde
schrijftaal als de Mongolen uit Mongolië en zijn ook boeddhisten. Hun republiek
dagteekent van 1923.
3. Dagestan (54,200 v. km. en 786,900 inwoners, centrum Makhatsj-Kala, vroeger
Petrovsk). De republiek is bewoond door verscheidene Kaukasische stammen, die
verwante talen spreken. In het Zuiden zijn veel Turken (13.6 p.c).
4. Jakoetië (4,023,300 v. km. en 304,700 inwoners, centrum Jakoetsk). 87 p.c. der
inwoners zjin Jakoeten, die aan de Turken verwant zijn. Bovendien zijn er
verscheidene kleine Palaeo-Aziaten, Russen en Toengoezen.
5. Karelië (eigenlijk Oost-Karelië, 143,300 v. km. en 267,500 inwoners, centrum
Petrosavodsk). De republiek is in 1923 gegrondvest na de verdringing der Finlanders,
die aanspraak op het gebied maakten. De meerderheid is Karelisch of Finsch.
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6. Kazakstan (2,958,800 v. km. en 6,570,500 inwoners, centrum Ksyl-Orda, vroeger
Perosk). De Kazaken of Kirgizen, een Turksche stam, zijn 55.6 p.c. der bevolking.
Op hen volgen de Russen en Oekrajiners (te zamen 34.3 p.c). De Kara-Kalpaken
vormen in Kazakstan een autonoom gebied, waarin zij niet de meerderheid zijn. Er
zijn 39 p.c. Kara-Kalpaken, 30 p.c. Oezbeken en 22 p.c. Kazaken of Kirgizen in dit
gebied. Alle deze volken behooren tot de Turksche groep.
7. De Kirgizen-republiek (195,000 v. km. en 1,997,400 inwoners, centrum Froenze,
vroeger Pisjpek). 61 p.c. der inwoners zijn Kara-Kirgizen, 18 p.c. Oezbeken, 2 p.c.
Kazaken, 17 p.c. Russen, enz.
8. De Krim-republiek (25,300 v. km. en 700,000 inwoners, centrum Simferopol).
Er zijn slechts 20 p.c. Tataren in de Krim tegen 54 p.c. Russen en Oekrajiners. Vele
Tataren zijn in de achttiende en de negentiende eeuw naar Turkije uitgeweken. Toen
de Russen de Krim veroverden waren er bijna een millioen inwoners.
9. De Tataarsche republiek (68,500 v. km. en 2,589,000 inwoners). De ethnische
verhoudingen zijn hierboven vermeld.
10. De Tsjoevasjen-republiek (15,300 v. km. en 893,700 inwoners, centrum
Tsjeboksary). De Tsjoevasjen zijn waarschijnlijk afstammelingen der Bulgaren, die
naar den Balkan niet zijn uitgeweken.
11. De Volga-Duitsche republiek (26,800 v. km. en 571,100 inwoners). In het
centrum Pokrovsk zijn de Duitschers (11 p.c.) de minderheid. De bevolking is
grootendeels Russisch (44 p.c.) en Oekrajiensch (42 p.c.). In de gansche republiek
wonen 64,1 p.c. Duitschers en 35.3 p.c. Oekrajiners en Russen.
De tweede onafhankelijke republiek der Unie is Oekrajina (451,300 v. km. en
28,887,000 inwoners, centrum Kkarkov). Er zijn 75 p.c. Oekrajiners en 12 p.c.
Groot-Russen in de republiek. 2,200,000 Oekrajiners wonen in de Russische
Europeesche guberniën, 1,200,000 in Noord-Kaukasië, waar zij minderheidsrechten
hebben. Millioenen Oekrajiners zijn Poolsche, Tsjechoslovaksche en Roemeensche
onderdanen geworden. In Polen en Roemenië worden zij volkomen onderdrukt. In
Sub-Karpatisch Rusland (Tsjechoslovakije) is het zelfbestuur nog niet ingesteld,
ondanks de tractaten.
Bij Oekrajina behoort de Moldausche autonome republiek, waarvan Balta het
centrum is (8,800 v. km. en 567,000 inwoners, de meesten Moldauers, Russen en
Oekrajiners).
De derde onafhankelijke republiek is Wit-Roetenië (126,300 v. km. en 4,924,600
inwoners, centrum Minsk)
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82 p.c. zijn Wit-Roetenen, 3 p.c. Groot-Russen, 11 p.c. Joden, 2 p.c. Polen, 2 p.c.
anderen. Zooals Oekrajina wordt Wit-Roetenië met krachtige hand gederussifieerd
of beter gerenationaliseerd. Millioenen Wit-Roetenen zijn in Polen rechteloos.
De vierde onafhankelijke republiek is een federatie zooals de R.S.F.S.R.
Transkaukasië is uit de republieken Azerbeidzjan, Armenistan en Georgië (Groezinië)
samengesteld. Zij heeft een oppervlakte van 184,600 v. km. en 5,810,300 inwoners.
De voornaamste nationaliteiten zijn de Georgiërs (33.6 p.c.), de Armeniërs (24.1
p.c.), de Turken (23.1 p.c.), de Russen (4.6 p.c.), de Osseten (1.7 p.c.) en de
Abkhaziërs (0.8 p.c.) Daarbij komen nog vele andere Kaukasiërs en Europeërs, te
zamen 12.1 p.c. De federatie dagteekent van 1922.
1. Azerbeidzjan (met Nakhitsjevan en Karabakh, 84,700 v. km. en 2,302,000
inwoners, centrum Bakoe). De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Turken (56 p.c.)
en Armeniërs. In de steden zijn er vele Russen, zooals hierboven is gezegd. Op 18
Mei 1918 scheurde Azerbeidzjan zich van Rusland af en vormde een republiek, die
een verbond met het mensjevieksch Georgië sloot. In 1920 werd het gesovietiseerd.
Deelen der S.S.R. Azerbeidzjan zijn de autonome sovjetrepubliek Nakhitsjevan
(5,400 v. km. en 103,600 inwoners), met een bevolking van Tataren en Armeniërs
en het autonome gebied Nagornyj Karabakh (4,200 v. km. en 125,000 inwoners, de
meesten Armeniërs). Waarom het eerste een autonome republiek is en het tweede
een autonoom gebied is moeilijk te verklaren.
2. Armenië (30,900 v. km. en 870,700 inwoners. Het centrum is Erivan. 86 p.c.
der bevolking zijn Armeniërs. Honderdduizenden volksgenooten wonen buiten de
grenzen der republiek, vooral in de groote Kaukasische steden. Het percentage in de
republiek stijgt voortdurend door de terugkomst van vluchtelingen. Zelfs door
burgerlijke regeeringen als de Roemeensche en de Grieksche wordt Sovjet-Armenistan
beschouwd als het land, waar dezen het best een goed onderkomen kunnen vinden.
In December 1927 heeft Griekenland zich bereid verklaard 25 p.c. van de totale
kosten te willen dragen van de verplaatsing van zijn Armeensche vluchtelingen.
Sedert 1921 is Erivan de zetel van een Armeensche universiteit.(1)

(1) Oekrajiners, Wit-Roetenen en Russen worden uitvoerig behandeld in het tweede deel van
‘De Volkeren van Europa en de Strijd der Nationaliteiten’, dat in 1929 te Amsterdam zal
verschijnen.
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3. Georgië of Groezinië (Gruzija) heeft met Abkhazië, Adzjaristan en Zuid-Ossetië
een oppervlakte van 69,000 v. km. en 2,638,000 inwoners. Het centrum is Tiflis.
Georgië werd in 1921 gesovjetiseerd. Zijn bevolking is samengesteld uit verscheidene
stammen, die alle nauw verwante Khartvelische dialecten spreken en tot een
volkengroep behooren, die dicht bij de Tsjerkessen staat. Met Georgië verbonden is
de S.S.R. Abkhazië (8,400 v. km. en 198,900 inwoners, centrum Sukhum). De
Abkhazen zijn Mahommedanen zooals hun stamverwanten de Tsjerkessen. Binnen
zijn grenzen omvat Georgië de autonome republiek Adzjaristan (3,000 v. km. en
128,6000 inwoners, centrum Batoem) en het autonoom gebied Zuid-Ossetië (3,700
v. km. en 87,300 inwoners). In Adzjaristan en in Zuid-Ossetië is de bevolking zeer
gemengd. De Adzjaren zijn Mahommedaanschen Khartvelen.
De vijfde onafhankelijke S.S.R. der Unie is Oezbekistan (met Tadzjikistan, 340,400
v. km. en 5,058,200 inwoners, centrum Samarkand). Van de 4,395,200 inwoners van
Oezbekistan zijn 72.2 p.c. Oezbeken en 10.8 p.c. Tadzjieken. De Oezbeken zijn een
gemengd volk. Van afkomst zijn de meesten Iraniërs, maar zij spreken een Turksch
dialect.
De autonome republiek Tadzjikistan heeft een oppervlakte van 154,100 v. km. en
663,000 inwoners. 89 p.c. zijn Tadzjiken, de oerbewoners van Midden-Azië. Zij
spreken nog een Iraansche taal, die vele Turksche woorden heeft opgenomen.
De zesde onafhankelijke S.S.R. is Turkmenistan (491,200 v. km. en 1,030,500
inwoners, centrum Asjkhabad). De bevolking is zeer gemengd zooals in Oezbekistan.
Er zijn 77.9 p.c. Turkmenen en 9.8 p.c. Oezbeken.
Er wordt af en toe door Russische correspondenten van Westeuropeesche bladen
beweerd, dat de nationaliteitspolitiek van het centraal uitvoerend comité afgedaan
heeft, dat Stalin, de Georgiër, de machtichste man in de Sovjetunie, thans een meer
Grootrussisch standpunt inneemt, dat Oekrajiensche politici, die meer nationalisme
dan communisme aan den dag leggen, achter slot en grendel worden gezet. Ik zal
niet ontkennen, dat er onder de Russische staatslieden, zelfs onder de
volkscommissarissen - een althans heeft zich in deze van de oude Grootrussische
traditie niet geheel losgemaakt - menschen zijn, die sympathie toonen voor een minder
opzettelijke decentralisatie en die van meening zijn, dat de Russische taal, de band
moet wezen, die al de volken der Unie verbindt, noch dat Oekrajiensche communisten,
die Oekrajina onafhankelijker van het centraal gezag willen maken, in Moskou geen
personae gratae zijn en uit verant-
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woordelijke posten verwijderd worden. Niettemin wordt Oekrajina ondanks alle
bezwaren stelselmatig geoekrajiniseerd.
Tegenover de bewering dat de Duitsche Volga-republiek als bedrog met een
Potemkimsch dorp gelijkstaat, stel ik de volgende aanhaling uit een Duitsch blad,
dat bevestigt wat Duitschers der Unie mij gezegd hebben: ‘Wat de Duitschers
aanbelangt, moeten wij(1) twee feiten vaststellen: 1. Hun gansche nationale vrijheid
danken de Duitschers aan de zegevierende October-revolutie. De Duitsche koelaks
(rijke boeren), die tijdens den burgeroorlog de tegen-omwenteling hielpen, waren
alzoo gelijktijdig ook vijanden van hun eigen volk, daar zij handelden tegen de
bevrijders der Duitsche nationale minderheid; 2. In de gansche wereld zijn er Duitsche
minderheden, maar nergens genieten zij zulk een nationale vrijheid, als bij ons(2). In
Tsjechoslovakije hebben zij met de beruchte taalverordening te doen. In
Elzas-Lotharingen worden zij gedwongen hun kinderen naar de Fransche scholen te
zenden, in Zuid-Tirol durven zij nauwelijks den mond open doen, enz. Hier echter,
waar zij in dichte massa samenleven, hebben zij hun eigen autonome republiek
(Volga), waar zij in kleine groepen wonen, zijn er zelfstandige Duitsche “rayons”
(Oekrajina, Siberië, Noord-Kaukasië) en waar zij gansch verstrooid zijn, zorgt ook
de staat voor Duitsche scholen, leeszalen, bibliotheken - kortom, voor het behoud
der Duitsche nationale kultuur(3). Wij hebben onze Duitsche pers, onze Duitsche
uitgeverijen, Duitsche hoogescholen (Saratov, Odessa)(4), paedagogische instituten,
arbeidersfaculteiten, kortom, zulke vrijheden, die een kapitalistische staat nooit aan
minderheden verleent’(5).
De wereldoorlog was daarentegen voor de Duitsche onderdanen van het Tsarenrijk
een tijd van harde beproevin-

(1) Conrad Arm in de Deutsche Zentral-Zeitung, Moskou, 3 Nov. 1927. Rijksduitschers, die
hun stamgenooten aan de Volga hebben bezocht, als Oberregierungsrat Hugo Jacobi, Weimar
en Direktor Harry Richter, Berlin, bevestigen dat de Volga-Duitschers kultureel zelfstandig
zijn. “Das nationale Problem wurde restlos gelöst” schrijft Richter in Das Neue Russland,
Nov. 1927, blz. 81.
(2) En in Estland, waar de toestand minder ingewikkeld is.
(3) Dit wordt in Walenland voor de Vlaamsche kultuur niet gedaan.
(4) Het zullen Duitsche afdeelingen aan de bestaande hoogere instituten zijn.
(5) In Tsjechoslovakije hebben de Duitschers hooger, middelbaar en lager onderwijs, doch zij
zijn er driemaal zoo talrijk als in de Sovjetunie, verhoudingswijze veel meer en zij wonen
bijna overal aaneengesloten, zoodat zij politiek veel machtiger zijn en zij eischen kunnen
stelden waar de Volga-Duitschers slechts kunnen verzoeken.
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gen. Een overwinning van Rusland zou waarschijnlijk hun volkomen ondergang zijn
geweest. Velen werden mishandeld en in hechtenis genomen, omdat zij van Duitsche
afkomst waren of omdat zij hun Duitsche moedertaal spraken, de Duitsche scholen
werden gesloten, de bladen verboden, Duitsche kolonisten dakloos gemaakt en
voortgedreven, somwijlen tot in Siberië. Anderen werden gedwongen hun bezittingen
tegen een spotprijs te verkoopen en zich ver van hun geboortegrond te vestigen. De
oorlog was het treurig einde van het tijdvak, toen de Duitsche adel door de tsaren
begunstigd werd als hun getrouwste dienaren, toen de Duitsche kolonisten welvarende
dorpen in Volynië, aan de Volga, in het Zuiden tot aan den Kaukasus stichtten. Thans
verkeeren velen in een zware armoede, doch aan de droogte, die den hongersnood
verwekte, hadden de bolsjeviki zeker geen schuld.
Dat de verleende autonomie vele Duitschers dankbaar stemt spreekt vanzelf. En
ook de andere volken, die kultureele zelfstandigheid en plaatselijk zelfbestuur in de
Unie hebben verkregen. M. van Blankenstein, die door zijn vele reizen door geheel
Sovjetië stellig bevoegd is om een oordeel te vellen, zegt nadrukkelijk dat het nationaal
zelfbestuur geen fraze is.
‘De autonome republieken, schrijft hij in 1924(5), beredderen in ruime mate hun
eigen huishoudelijke aangelegenheden, men laat vooral vrijheid in hun kultureele
dingen... Die nationale autonomie is geen praatje. Het Russisch wordt nergens meer
opgedrongen. In de Duitsche Volga-republiek met haar talrijke Russische bevolking,
maar met haar Duitsche meerderheid, vond ik een regeling van het onderwijs, die
mij ten minste bij oppervlakkige kennismaking, heel verstandig leek, en die trouwens
door de Duitschers zelf was opgesteld. Het Russisch kwam er niet te kort, daar de
Volga-Duitschers alle belang hebben het niet te verwaarloozen. Duitsch georganiseerd
waren nu ook in Siberië de dorpen in het distrikt Nieuw-Omsk(1), waar de meerderheid
Duitsch was.’
De nationale politiek van de Sovjetunie en van de Derde Internationale verontrust
het boos geweten der Europeesche regeeringen, die in de koloniën en in hun eigen
staten zwakke ethnische groepen onderdrukken. Sommige communisten in
Midden-Europa en in de Balkanlanden, die tot een heerschend volk behooren, hebben
den ouden mensch niet genoeg

(5) De Nieuwe Rott. Crt, 9 Sept. 1924.
(1) Novo-Sibirsk?

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

77
afgelegd, om deze politiek, die de staatsgrenzen aantast, goed te keuren en aarzelen
soms de richtlijnen der komintern te volgen.
Het verslag van Manuilskij aan ket vijfde congres der Derde Internationale (Juli
1924), heldert dit punt op. Manuilskij, als Oekrajiner besliste voorstander der
nationaliteitenpolitiek, bestrijdt de dwalingen van Rosa Luxemburg, haar nationaal
nihilisme, dat het zelfbeschikkingsrecht verwerpt, van Grieksche en Servische
partijgenooten, die het bestaan van nationale vraagstukken in Macedonië ontkennen,
van Tsjechische communisten, die de toepasselijkheid van het afscheidingsrecht op
den Tsjechoslovakschen staat niet aanvaarden, aangezien het Duitsch imperialisme
er door versterkt wordt. Dit was o.a. de meening van den Tsjech Kreibich op het
vijfde congres. Doch de groote meerderheid sloot zich bij de opvatting van Manuilskij
aan. Het congres bevestigde het afscheidingsrecht der minderheden in Polen,
Roemenië, Tsjechoslovakije, Joegoslavië en Griekenland en keurde de houding der
communisten af, die voor de minderheden slechts autonomie eischen. Het verklaarde
zich voor de onafhankelijkheid van Macedonië en Thracië, tegen de Joegoslavische
eenheidsgedachte ‘aangezien Slovenen, Kroaten en Serviërs afzonderlijke volken
zijn’, tegen de volkseenheid van Tsjechen en Slovaken; het legde den Poolschen
partijgenooten de verplichting op het afscheidingsrecht der Wit-Roetenen en
Oekrajiners te erkennen. Het vijfde congres der komintern bracht het eenheidsfront
tot stand van het communisme en het irredentisme, hetwelk het gevolg is van de
tractaten, die millioenen stamgenooten van elkander hebben gescheiden(1).
Ondanks eenige tekortkomingen is over het algemeen het staatsgezag der U.S.S.R.
trouw aan dit programma gebleven en heeft het nationaliteitsbeginsel op zijn
grondgebied toegepast. Het federalisme is in de Unie geen overgangsvorm meer naar
den eenheidsstaat, maar een nieuwe type voor de volksgemeenschap, voor den
wereldstaat, die door de toetreding van alle nationaliteiten zou ontstaan. Of deze ooit
tot stand zal komen en op communistischen grondslag zal opgebouwd worden, kan
hier buiten beschouwing blijven. Doch men moet erkennen dat de bolsjeviki ten
aanzien van de nationale vragen een pionierswerk hebben verricht, dat in het belang
van den vrede en van de verzoening der volken

(1) La politique des nationalités et la troisième internationale. Le Monde Slave, Januari 1925.
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door de andere staten in zijn hoofdlijnen zal moeten nagevolgd worden.
De algemeene toepassing van het nationaliteitsbeginsel op federatieven grondslag
heeft de vreedzame samenwerking van zulke rasverschillende volken als die van het
voormalig Tsarenrijk mogelijk gemaakt, zij kan de nationale tegenstellingen in de
overige staten van Europa eveneens opheffen. Deze staten moeten dan aan het
voorbeeld der R.S.F.S.R. indachtig zijn, die tweemaal vrijwillig belangrijke deelen
van haar grondgebied aan Wit-Roetenië afstond, omdat in deze landstreken, waar
ook vele Russen wonen, de meerderheid der plattelandsbevolking Witroeteensch is.
Dr. G. SCHAMELHOUT.
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Kronieken
Nederlandsche letterkunde
Psychologie van den Tachtiger(1)
Een lust en een licht voor de oogen en den geest is dit mooi uitgegeven, spiritueele
studieboek over een van de veelzijdigste en meest ingewikkelde persoonlijkheden
uit onze dagen. Na jarenlang onderzoek en bespiegeling heeft de veelbelovende zoon
van wijlen onzen degelijksten litterairen geschiedschrijver aan de Nederlandsche
jeugd en aan allen wien de toekomst van Nederland aan het hart ligt een psychologisch
standaardwerk geschonken, dat eerbied en bewondering afdwingt en waarvoor ook
de wat eenzijdig ingelichte Vlamingen hem dank zullen wijten. Al zal wellicht Kalff's
conclusie voor sommigen eenigszins ontstellend klinken en al had de slotsynthese
wat inzichtelijker kunnen zijn, toch zal eenieder geestdriftig hulde moeten brengen
aan den ijver en de liefde, de eruditie, de onpartijdigheid en het schitterend talent
waarmede het onderwerp behandeld werd.
Met echte virtuositeit bespeelt Kalff de Van Eeden-psyche, strijkt er al de snaren
van: literaire, sociale, religieuse en politieke en vangt door al het schijnbaar dissonante
één zelfden grondtoon op, steeds weer echoënd uit de verholenheden van die
dubbelslachtige ziel. Na Feber's te intellectualistische karakteristiek, Padberg's
ethisch-overschattend overzicht en Verhoeven's mislukte psychologische verklaring
heeft Kalff nu alles bijeengebracht wat ons Van Eeden nader kan doen kennen, alle
mogelijke zoeklichten - eerder psychologisch dan aesthetisch gekleurd - heeft hij op
hem gericht, ten einde hem nuchter en nauwkeurig te doorgronden en
onbevooroordeeld tot de kern van zijn wezen door te dringen. Leidde zijn onderzoek
eerst tot een apologie van het in aanleg geniale, gaandeweg moest het overslaan tot
requisitoir tegen het uit hoogmoed mislukte geniale.
Kalff's beschouwingswijze over Van Eeden's faunachtige natuur: bekorend en
weer afstootend, maar immer fascineerend, moge door een vluchtig overzicht in 't
licht gesteld worden.
Het dichterlijke, dat V.E. van vader en grootvader in aanleg meegekregen had,
ontwikkelde zich in hem tot sterker geestelijk-

(1) Dr G. Kalff Jr., Frederik van Eeden. Psychologie van den Tachtiger, met 6 portretten en
caricaturen. Bandteekening van C.-A. Lion Cachet, gebonden, fl. 11.50 (J.B. Wolters U.M.,
Groningen, Den Haag, 1927.)
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heid die hem boven de natuur dreef en hem alles, ook helaas het kleine, (te) groot
deed zien. Effen, waren jeugd en studentenleven, waarin hij zich langzaam van den
vader losmaakte, de Flanor-groep stichtte, waaruit de Nieuwe Gids zou ontstaan, en
in zich zelf verdeeld, langzaam groeide tot dichter van mystiek en melancholie. Met
den ‘Kleinen Johannes’, zijn gaafste boek, legde hij het rationalistisch individualisme
van de 19e eeuw af en veroverde in harmonische vereeniging: natuurvizie,
realiteitszin, spotzucht en sociaal besef, als geen der andere Tachtigers ooit vereenigd
zou bezitten.
In het werkelijk leven viel zijn geneesheerspraktijk niet mee, tot hij te Amsterdam
op het instituut van Dr Deventer een wijsgeeriger weg kon inslaan en zijn eerbied
voor 't geheimzinnige uitvieren in onderzoekingen over hypnotisme; doch angst om
het sociale vraagstuk overmeesterde hem stilaan en hij voelde zich genoopt,
maatschappelijke kritiek te oefenen in zijn Don Torribio-comedie.
De dichterlijke stijging begint echter met ‘Ellen’, waarin is, ‘een verfijnde
muzikaliteit in compositie en klankbeelding; een meesterlijke hanteering van de
machtige thema's van Liefde, Smart en Dood als in onze taal nog nooit verbonden
werd aangetroffen’ (p. 65),,,, al is er reeds te veel pose bij. - Hoe de artiest eigen
hooghartige aristocratie met menschenliefde verzoenen kon, was een probleem dat
hem geweldig kwelde en wanneer hij na krachtdadige zelfkritiek 't ethische boven
't aesthetische verkoos, kwam hij, ‘Lieven Nijland’, in botsing met de vrienden. Neerslag van het spanningsbewustzijn tusschen geest en lichaaam vindt men in
‘Johannes Viator’, die V.E. als het diepste stuk van zichzelf voelde en waardoor in
hem tevens het besef rijpte dat ‘mooi-schrijven niet meer voldoende is, maar dat
goed doen de eerste eisch wordt’. ‘De Broeders’, een van V.E.'s belangrijkste en
meest miskende werken, ‘overtreft in opzet en bouw alle Nederlandsche werken.
Dat het stuk niet meer invloed uitoefende, ligt voor de grootste helft hieraan dat onze
litteratuur de groote constructie nauwelijks kent en onze kritiek incapabel bleek’ (p.
116). Lyrisch-filosofisch vat V.E. daarna zijn gedachten samen in ‘Liederen van
Schijn en Wezen I’, zijn ‘mannelijke’ moeilijkheden verkondigt hij in ‘Lioba’, zijn
hart zingt hij in zachte extase in ‘de passielooze Lelie’ uit. ‘Als V.E. niets anders
had gemaakt dan dit ééne gedicht, was hij toch een onzer grootste dichters; en al was
hij nog zoo valsch en diep gevallen, hier is hij dan toch het hoogst gestegen (156).’
Maar het stijgen houdt niet aan: de wending naar het sociale leidt langs een eersten
dwaalweg van hoogeren kunstenaarsgroei af. Het is de kritische tijd van zijn leven,
waarin hij ‘'t stemsningskweeken en zielsverfijnen’ opgeeft en te Walden economische
experimenten doet. Uit die moeilijke jaren dagteekent de roman ‘Koele Meren des
Doods’: ‘een getuigenis doorklinkend van uit 't voorbijgaand-stoffelijke tot in het
eeuwige’; en ‘Over Woordkunst’, waarin hij de klove tusschen leven en litteratuur
tracht te overbruggen. Het mislukken van zijn sociologische proefneming bederft
zijn karakter, dat onuitwarbaar dualistisch wordt: hij maakt religieuse gebaren en
verricht sociale daden als... litteratuur. Weergalm van zijn desillusie in de menschen
vernemen we in 't tooneelstuk ‘Minnestral’ en in het ‘Afscheid van het Nederlandsche
Volk’, in 1908. Doch zijn zoeken naar den ‘sterken man’ in 't buitenland, is loutere
zelfverheerlijking.
Na deze minderwaardige periode stijgt hij tot herleefd mees-
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terschap in ‘Sirius en Siderius’ en in ‘Paul's Ontwaken’, maar zijn ‘Significa’ luiden
een nieuw verval in, dat zich vooral tijdens den wereldoorlog openbaart. Na zijn
mislukking als Kamerkandidaat, houdt hij toespraken over ‘De Lichtstad’, waarin
hij ‘het visioen oproept van een middelpunt waar de menschheid zich religieus,
spiritueel en sociaal omheen zou kunnen regenereeren.’
Het is zijn laatste uiting als ideaal-vrijmetselaar, want spoedig daarop gaat hij over
tot het katholicisme. Die conversie, aan de oprechtheid waarvan Kalff twijfelt, is...
de tweede dwaalweg. Nadat V.E. zijn kunst in dienst van het zedelijk beginsel gesteld
had en in al zijn litteraire, sociologische en politieke aspiraties teleurgesteld werd,
had hij het gezag leeren waardeeren en gezocht naar den Sterken Man. ‘Zijn
mondainen trots en zijn bittere onafhankelijkheid’ moest hij nog afleggen. Daarvoor
zorgden Paters Van Ginneken en De Groot, de gelukkige monniken van Oosterhout,
en vrouw en kinderen die hem voorgingen. Al erkent Kalff het element genade en
al noemt hij een ziel die God vindt ‘de heiligste gebeurtenis op aarde’, toch berust
die conversie volgens hem ten slotte op een ‘wraakgevoel van 't miskende genie: 't
zich aansluiten bij de door zijn vijanden gevreesde en gehate Roomsche Kerk,
waardoor hij niet alleen haar tyrannie versterkt, maar hun volgers in eigen dom
naloopgeloof schokt’, en daar de conversie nog geen noemenswaardige artistieke
vruchten opleverde, besluit Kalff dat de dubbelzinnige V.E. zijn geest verkocht heeft
om zijn ziel te redden en dat die geest zich nu wreekt door zijn ziel te vermoorden.’
Van Katholiek standpunt dient natuurlijk alle voorbehoud daarbij gemaakt en de
scherpe toon waarop over de conversie gesproken wordt is op zijn minst
betreurenswaardig. Het is in ieder geval de bekeering niet, die V.E. onvruchtbaar
heeft gemaakt; goed mogelijk is daarentegen dat, op het oogenblik van de bekeering,
V.E. litterair onvruchtbaar geworden was.
Samenvattend komt Kalff tot volgende conclusies: De dubbelslachtige ‘man’ V.E.
‘blijft eeuwig jongeling: verheven-vaag idealistiscih, verachtend overleg en
werkelijkheid, overschattend 't eigen ik en zijn vermogen,’ terwijl zijn zuiverst en
zekerst bezit het natuurgevoel is; zijn levensloop bewijst dat leven en letteren
onafscheidelijk verbonden zijn, vermits de mensen V.E. den schrijver steeds in den
weg stond en hij alleen dan op zijn best is wanneer hij objectief zijn zuiverst
natuurgevoel of zijn innigst profetisch gevoel uit. Van een Romanticus bezit hij alle
gaven en gebreken ‘opredht natuurgevoel, verlangen naar 't verhevene, speelsche
humor, encyclopaedische belangstelling... en lyrische zwakheden, groot-doenerige
houding, geknoei in de werkelijkheid.’ Echte romantici zijn overigens alle 80ers en
onder hen is V.E. de meest representatieve. Zonderling kan dit schijnen voor wie
weet dat een Tachtiger een mensen is die ‘voor 't aesthetische het ethische vergeet
en zijn ziel verkoopt voor zijn geest. Doch op die tegenwerping wordt zeer gevat
geantwoord: ‘Kloos schreef schooner verzen, Van Deyssel oefende onbarmhartiger
kritiek, Verwey bezit dieper weten, Gorter en Van der Goes beteekenden meer voor
de socialistische beweging, Bolland was knapper wijsgeer. Alles waar, doch V.E.
veelzijdiger, zij 't zwakker en onechter begaafd, vereenigt niet alleen al hun neigingen,
maar beseft wat hem, en vooral hun, ontbreekt; hij verbetert theoretisch het
individualisme, waarin vier der zes steken blijven, zoowel als het socialisme der twee
anderen, en blijft misschien praktisch erger individualist dan alle zes te zamen; in
voortdurende botsingen met de anderen, geeft hij bovendien gele-
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genheid het Tachtigerschap dubbel en dwars in zin, onzin en fraze te bestudeeren.
Zoo acht ik dus V.E. niet de belangrijkste Tachtiger, maar wel de meest
representatieve en de meest interessante (p 496).’
Merkwaardig is nog volgende typeering van de Tachtigers: ‘Kloos en Van Deyssel,
geen karakter, wel kunst; Verwey, karakter, geen kunst; Van Eeden, half karakter,
halve kunst; Gorter, eerst kunst zonder karakter, toen karakter zonder kunst. Pas in
Henriette Roland Holst smelten karakter en kunst samen (p. 497).’
Op de vraag of hij, die te klein bleek om de groote taak te vervullen, leven blijft,
antwoordt Kalff dat ‘zooals Multatuli's Max Hadelaar 't meest levend bleef, zoo ook
de kleine Johannes I en Sirius zeker I, wellicht II, twijfelachtig III, zullen gelezen
blijven.’
In onzen verwarden tijd vertegenwoordigt V.E. in Nederland het mislukte genie
dat ‘vol beloften begon, maar wiens zwevende ongevormdheid niet door ongenadig
zelfbestuur gevormd werd, zoodat hij her- en derwaart geworpen werd door de
anderen en ten slotte hulpeloos op 't gebinte van 'n kerk neerfladderde’, en het
eindbesluit luidt: ‘Gelukkig Nederland, dat dezen zoon in aanleg baarde; ongelukkig
Nederland, dat hem niet beter karakter meegaf; verstandig Nederland, dat zijn schijn
kritiseerde; onverstandig Nederland, zoo het zijn wezen zou veronachtzamen.’
Een bibliografie en alfabetisch register besluit die magistrale monografie.
Laten we ons verheugen om het verschijnen van dit standaardwerk. Boven de
tijdelijke branding, die het wellicht in sommige middens zal ontketenen, aal het hoog
blijven uitrijzen, profileerend de psyche van Van Eeden en van Tachtig, glanzend
van diepe gedachten en levende inzichten (vgl. o.a. het parallel tusschen vader en
zoon, de weerlegging van A. Van Scheltema's verwijt van navolging naar Shelley,
de vergelijkende beschouwing over de waterlelie-poëzie, de waardeering van den
dichter als wereldhervormer, enz.). Een buitengewoon begaafd en fijnzinnig
geschiedschrijver onzer letteren spreekt er de hartstochtelijke gewetenstaal van een
tot nieuw harmonisch leven ontwakend geslacht.
O.D.

Duitsche letterkunde
Otto Karrer
Gott in Uns. Die Mystik der Neuzeit.
Verlag ‘Ars Sacra’, Josef Müller, München. Mk.: 6.80.
396 Seiten Text und 17 Tiefdruckbilder.
Met dit derde deel besluit O. Karrer zijn tekstgeschiedenis van de Katholieke Mystiek.
Het behandelt de XVIe-eeuwsche Spaansche, de XVIIe-eeuwsche Fransche en de
moderne Europeesche Mystiek.
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In de straling van de gouden-eeuwsche Spaansche geestescultuur ontbloeide ook de
Mystiek, niet volksch zooals in Italië en Duitschland, maar spannend van Castiliaansch
intellect, gloeiend van hartstocht, superieur van doelbewustheid en door met duivel
en God. Van Spanje ging de innerlijke vernieuwing de inquisitie aangescherpt tot
bewuste felheid in de worsteling van de Kerk uit: van wereldbeteekenis zijn dan ook
de mystieke agitator: de ridderlijke dynamische Ignatius, die gebed en arbeid te
vereenigen wist, wiens kracht van geest en wil door doelbewuste psychologische
zelfbeschouwing in daden omgezet werd; de leermeesteres van de psychologie van
de Mystiek: Theresia, in wie verbeelding en redeneervermogen, religieuze
gevoelsdiepte en systematische denkkracht harmonisch vereenigd waren; de
diepzinnigste, helderste en geleerdste onder alle mystische theologen: Johannes a
Cruce.
Onder galant-pathetischen vorm verschijnt de Mystiek daarna in Frankrijk:
geestelijk-humanistisch met aanvaarding van het menschelijke en zin voor
harmonische levensbeweging bij François de Sales en M. de Chantal; Theresiaansch
getint bij M. Acarie; Ignatiaansch bij Lallemant; Christicentraal in de Bérulle-school,
waaruit de vereering voor het H. Hart ontstond en tragisch in den strijd
Bossuet-Maintenon en Fénelon-Guyon.
Na de revolutie-lawine werd de behoefte aan het schouwen van het
bovennatuurlijke, goddelijke over heel Europa dringender en merkwaardig is het hoe
het typisch nationale nu verzwakt, terwijl de leidende geesten geheel den
Europeeschen geest bevruchten. Philosophische mystici zooals Sailer, Möhler,
Rosmini, Gratry en Newman of visionaire zooals Anna Katharina Emmerich, Gemma
Galgani, Lucie Christine of dichterlijke zooals Van Droste-Hülshoff en de bekeerling
Reinhard Johannes Sorge zijn daar de sprekende bewijzen van.
In het ‘Nachwort’ verklaart Karrer noch overzicht van de mystiektheoriën te willen
geven, noch stelling er tegenover te nemen en na er nadruk op gelegd te hebben dat
Mystiek in haar menigvuldige uitstralingen verheven schoon is en blijft voor alwie
het goddelijke en eeuwige als hoogste waarde van dit vergankelijke leven beschouwt,
waarschuwt hij tegen het gevaar van onzen tijd die geneigd is de practische christelijke
liefde te laten varen voor te uitsluitend mystiek schouwen.
Een merkwaardig overzicht van de literatuur over het wezen en de geschiedenis
van de Mystiek opent dit derde deel en verhoogt nog grootelijks de waarde van die
zoo voortreffelijke geschiedenis van en bloemlezing uit de christelijke mystiek, die
ons als een onontbeerlijk standaardwerk voorkomt.
In aansluiting bij bovenstaande mededeeling moge nog een woord gerept over de
uiterst belangwekkende bijdrage door KARRER in de Juni-aflevering van Hochland
(1927) gepubliceerd en wel Ueber Wesen und Geschichte Katholischer Mystik.
Zijn tekstgeschiedenis wordt er immers heerlijk door aangevuld, daar hij er nagaat
in hoeverre mystiek eigen is aan de heele menschheid en hoe ze zich bizonder in den
schoot van de Kerk ontwikkelde. - Godsdienst en poëzie alleen zijn in staat de
menschen boven alle twistpunten heen, nauwer aaneen te sluiten en de mystici zijn
de eigenlijke, uitverkoren dichters van den godsdienst: van daar haar groote
aantrekkingskracht.
Er is nu mystieke beleving of een gevoel en geestelijke ervaring van het goddelijk
Alleven, een bezeten zijn der ziel door de wonderbare aanwezigheid van den
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wordt door allerlei persoonlijke en cultureele eigenschappen; mystieke theorie of
de verklaring van de Godsbeleving in wezen, ontwikkeling, begeleidingsfactoren en
uitwerkselen, theologisch in verband gebracht met het bovennatuurlijke
verlossingswerk; en mystieke praktijk of de aanleiding, geschiktheid, oefening van
den vrome, voor zoover zijn innerlijk wezen ontvankelijk is voor de bevrijdende,
wereldoverwinnende kracht van het doorleefde Kindschap Gods.
Ieder mensch is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en heeft van natuurswege
een ontstilbaren honger naar het eeuwig, goddelijk oerbeeld. Alwie nu die behoefte
aan dit eeuwige in zich wakker houdt en aanvuurt, is op weg naar de mystieke ééning.
Welke ziel werd niet eens van het eeuwigheidsmysterie doorzinderd, wie voelde niet
eens het nabijziin van God en stond dan niet onmachtig zijn bevindingen in woorden
te vertolken? In den zin dus van gewaargeworden gemeenschap van het schepsel
met den Schepper, met het geheim van eeuwigheid en liefde is mystiek eigen aan
alle godsdiensten. Alle stamelen - elk op eigen wijze - van den mysterieuzen band
die de menschelijke ziel met het Opperwezen verbindt. En overal heeft God zich
veropenbaard en overal zijn begenadigde menschen geweest die daar getuigenis van
aflegden. De religieuze kerngevoelens van afhankelijkheid en deemoed, vrees en
verlangen hebben te allen tijde de harten van biddende menschen bewogen: altijd
was er het gebed, deze eerste daad van mystiek Godsverband, uit nood en vertrouwen
geboren, en te weten dat ditzelfde religieuze gevoel de biddende fundamenteele
eenheid van de heele menschheid vormt, is een verheffende, zielsbevrijdende
gedachte.
Gewis, er is een specifiek katholieke Mystiek op het wonder van de Menschwording
Gods in Christus berustend en als zoodanig oneindig verhevener, maar onder den
sluier van allerlei menschelijke gebruiken en symbolen moeten we overal de diepere,
goddelijke Kern leeren zien, om zoo tot de bevinding te komen dat de goddelijke
genade niet begrensd is door de zichtbare Kerk. Alle Katholieke kerkleeraars en
mystici zijn overigens van meening dat de eeuwige God in den diepsten grond van
ieder menschelijke ziel woont, dat waar goeie wil is de goddelijke vonk ontgloeit tot
godserkenning en- liefde en dat wie den goddelijken zeilsteen volgt vervuld wordt
van goddelijk leven en onzichtbaar tot Christen wordt, zoo lid wordend van een
onzichtbare kerk. Het was een der diepste overtuigingen van den genialen Augustinus
dat er niet enkel echte Christenen leefden vóór Christus - die alle menschen is komen
verlossen, niet alleen de geloovigen - naar ook dat er waren en zijn echte mystici
vóór de christelijke mystiek en er buiten.
Dankbaar zal een Katholiek God natuurlijk zijn om het onverdiende geschenk,
deel uit te maken van de mystieke gemeenschap in Christus, maar niet nalaten mag
hij, te getuigen, dat zoo Gods werking het goddelijkst is in de Katholieke Kerk, ze
overal goddelijk is.
Christelijke Mystiek nu is zelf een wonderbare versmelting van Neoplatonismus
en Evangelie, tot hoogste geestelijke schoonheid uitgroeiend in sterke
persoonlijkheden, bij zwakkere echter, als gevolg van aanhoudende concentratie,
vaak op lichamelijke buitensporigheden of pantheïstisch dwepen uitloopend.
De verschillende geaardheid van de menschen heeft natuurlijk allerlei typen en
vormen van mystiek doen ontstaan.
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geschiedkundige studie van Mystiek ligt in het nagaan van den rijkdom van het
persoonlijk leven opgezogen in de een-
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heid van de ééne, groote Godshartstocht en zelf Mystiek als volgt te definieeren: ‘de
toestand van innige zielsliefde-gemeenschap met God, krachtens de gemoedsvol
beschouwde religieuze waarheid en onder den invloed van de genade die over het
gebied van geheel het onzichtbaar Godsrijk werkt - derwijze wel is waar, dat veel
kinderen Gods een aangeboren neiging tot dezen mystieken staat meebrengen, terwijl
andere - daarom niet minder goede menschen of Christenen - er slechts rudementaire
organen voor schijnen te bezitten.’
- In het licht van voorgaande beschouwingen, mag een boek als ‘Mystiek’, door
D.A. Vorster (Zeist. J. Ploegsma 1926) met blijdschap begroet worden. Uit een
boordevol hart opsproedelend als een vonkvurige fusee, overtintelt het den lezer met
goddelijke hartstocht en mystieken gloed en omtoovert hom in een zomeratmosfeer,
waarin weelderige mystieke bloemen ontluiken. Verheugend aan dit heerlijk boek
is nog dat het niet is een geschrift van iemand met wetenschappelijke of dogmatische
pretenties, maar een gloedvol gedicht van een harmonisch mensch, doorzinderd van
goddelijke vervoering en wetend den nood van onzen tijd.
‘Mystiek als element in het geestelijk leven der Menschheid’ leidt Vorster's
beschouwingen in. Het leven van de menschheid een onophoudelijke ontwikkeling
van natuur-veelheid tot geesteenheid zijnde, is steeds nieuwe bezieling noodig
langsheen den moeizaam klimmenden weg: in tijden van inzinking is mystieke
zielsconcentratie dus geboden tot het wekken van nieuwe krachten, want mystici
zijn zoekers naar nieuwe wegen die uit de tijdelijke verwarring bevrijden en opvoeren
tot hooger geestelijk leven. De mensch nu die zich tijdelijk uit de bonte wisseling
van menschen en dingen losmaakt om in eenzame verstilling tot het geheim van zijn
wezen door te dringen, staat voor een dubbelen weg: den philosophischen of den
mystieken en al naar den aard van zijn persoonlijkheid zal hij één van beide inslaan,
nooit beide tegelijk: tusschen beide immers ligt een diametraal verschil, wijsbegeerte,
een stelsel van begrippen over het leven bouwend, mystiek doordringend tot de bron
van het leven zelf.
De mysticus nu behoeft geen verheldering, maar de machtige ontroering van den
levenden geest. Men werpe niet op dat zijn houding onvruchtbaar is ten opzichte van
het leven: ‘de god zoekende kracht der Mystici blijft in hun leven en werken bewaard,
en alle tijden die in zichzelf geestelijk verarmd zijn, komen uit den rijkdom van deze
geestelijke wateren putten’. Het zg. passieve in de Mystiek leidt trouwens tot intense
spanning en grooter activiteit. Een eerste vereischte nu om den mystieken weg op te
gaan is ‘het loslaten van de wereld’, want ‘innerlijk leven brengt noodwendig mee
een erkenning van de tijdelijke en betrekkelijke waarde van alle vormen waarin de
menschheid het geestelijk bereikte vastlegde.’ In het streven naar de eenheid der ziel
met God moet al het andere natuurlijk uitgesloten worden en moet men zich onthouden
van de versplinterende genietingen van het veelvoudige leven.
Woorden, begeerten en gedachten moeten achtereenvolgens overwonnen door
deugd, rust en innerlijke concentratie, ten einde de stilte van de ziel te bereiken die
ontvankelijk maakt voor het verborgene en waaruit de geest dan groeien kan tot
contemplatie of tot extase in de matelooze vreugde van de verdieping God, om
wanneer de gloed is gevloden, gekweld in ‘duisteren nacht’ te verkeeren en te lijden
in het ontberen van wat men verloor. ‘Het is alsof de ziel een stralend dicht ziet, maar
zelve in duisternis is en niet doorglansd kan worden en daarom de hevigste pijnen
moet lijden.’ (Joannes a Cruce.) Maar het is een
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noodwendige loutering, die een nieuw verblijden mogelijk maakt. Nieuwe krachten
worden in de ziel gewekt: in de ‘Christus-mystiek’ gloeit men van goddelijke liefde
en wie eenmaal de wereld overwonnen heeft kan door haar nooit meer ingepalmd
worden.
Het springt ten slotte in 't oog, welke waarde mystiek heeft voor onzen tijd, die
geheel uitwendig gericht is en wankelt omdat de rust in God zoek is. Tragisch is de
worsteling van de menschheid voor de vrijheid van den geest; in onzen tijd van
verslapping moeten we door innerlijk leven onze zielen doen leven en ons weer
bewust worden van de zinneloosheid van de levensvormen, zooals ze thans zijn
gegroeid.
Dit alles te lezen in de meeslepende taal van Vorster is een groot genot, dat
bezieling wekt en stemt tot mystieke levensverdieping.
O.D.

Wijsbegeerte
Van het Vlaamsche Thomisme
Het is geen alledaagsche gebeurtenis een philosophische kroniek te kunnen wijden
aan vlaamsch werk, en daarom ware het van mijnentwege onverantwoordelijk,
wanneer ik de gelegenheid niet meenam, nu ze mij geboden wordt door het
samenvallen van twee uitgaven in nederlandsche taal geschreven. Laat me eens het
doek op het buitenland neerhalen, om een oogenblik in de onmiddellijk omgeving
te verwijlen. De twee uitgaven, die zich door de eenheid van inspiratie opdringen,
zijn: ten eerste de Nederlandsche vertaling der Summa van de Hl. Thomas, het tweede
het Thomasalbum. Het wordingscentrum voor alle bei ligt in het Dominikanerklooster
van Gent, hoewel het tweede medewerking gevraagd heeft aan andere collega's
binnen en buient de orde van Hl. Thomas.
De nederlandsche vertaling der Summa ligt voor ons in haar eerste stuk: de eerste
25 Questiones van het eerste deel, gewijd aan de studie van God. Een groot boekdeel,
dat de 700 blz. overtreft, met de latijnsche text onder de vertaling, en gevolgd door
een index vakwoorden. We vergelijken het onmiddellijk met de fransche vertaling,
welke P. Sertillanges voor rekening van de Revue des Jeunes bereidde. De vlaamsche
dominikanen zullen het me niet ten kwade duiden, wanneer ik om wille der evidente
waarheid, de uitwendige verzorging van de fransche uitgave hunner confraters heel
wat hooger schat dan de hunne; de drie, elegante deeltjes, met hun blank papier, hun
duidelijke letter, hun korte, zaakrijke inleiding, hun scherpe toelichtende nota's: dat
alles schijnt me vriendelijker dan het zware boekdeel der nederlandsche vertaling.
Van hieruit kunnen we bemerken dat we voor een debuut staan, dat nog wel iets te
leeren heeft, alvorens poolshoogte met naburige landen te bereiken.
De latijnsche text van het eerste deel der Summa is niet in onberispelijke vorm tot
ons gekomen, en een definitieve kritische uitgave bestaat niet; op dit punt is de groote
leonynsche wel een der bedenkelijkste. P. Thery (die de text voor de fransche verta-
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ling gereed miek) heeft de groote middelen aangewend: hij heeft namelijk de officieele
uitgaven ter zij geschoven en zijn vertaling gemaakt op een aantal in Frankrijk
berustende manuscripten, wier collatie hem het voordeel scheen op te leveren een
goede latijnsche text in handen der studenten te geven, iets waarin de italiaansche
uitgaven geenszins voldoen. De gentsche dominikanen bleven meer getrouw aan de
traditie; ze hebben de bestaande texten geconfronteerd en de beste verkozen. Zoo
komt het dat hun tekst ietwat ecclectisch aandoet, en zich niet ‘a priori’ ten voordeele
van een of andere traditie uitspreekt. Wanneer we afstand doen van de philologische
eischen (waarin deze doenwijze niet goed verdedigbaar zou zijn), was dat
onbetwistbaar hun recht, en de som werk, die hun methode vereischt, is minstens
zoo groot als die van de fransche. Het gaat niet op in deze kroniek de vertaling te
beoordeelen als een philoloog; nochtans moeten we bekennen dat, eens de tekst goed
tehuisgebracht, de vertaling geen noemenswaardige feilen en vooral geen tegenspraken
behelst. Dat hier en daar de vertaling niet gemakkelijk was en niet vlot van stapel is
geloopen, kunnen we opmaken uit de ietwat gedrongene wendingen, doch onze lezers
mogen niet vergeten, dat het geconcentreerde latijn der middeleeuwen niet zoo
handelbaar is als vele levende talen en dat dergelijke vertaling bijgevolg nooit de
levendigheid kan hebben van een werk in een actueel gesproken taal geschreven.
Ten andere, de Summa is een studieboek en geen leesboek, en dat de stylistische
onvolmaaktheden, die hier en daar voorkomen, de studie remmen, neen, dat mogen
we in gemoede niet zeggen. De tweede steen des aanstoots voor een nederlandsche
vertaling van philosophische teksten is de terminologie. Het oordeel over een
spraakgebruik is eigenlijk geen kwestie van objectieve kritiek, doch van vooraf
ingenomen standpunt. Wil men een woordenschat gebruiken, waarvan de wortel
ontleend is aan het eigen nederlandsch, of wil men eenvoudig de latijnsche technische
termen (ik steun op het woord technische) vernederlandschen? Voor beide houdingen
zijn argumenten voor en tegen. De vertalers hebben gemeend, het eigen nederlandsch
taaleigen te moeten benuttigen voor de weergave der vakwoorden; in dit opzicht
hebben ze het overdreven purisme vermeden: wat reeds veel beteekent op dit gebied.
Ongetwijfeld zijn er een reeks woorden, welke achteraf in de index voorkomen,
waarmede de doorsneelezer niet zeer vertrouwd is. Doch dat kan moeilijk anders.
Hoe paradoxaal het ook klinken moge, de eerste vereischte tot het begrip eener
vakterminologie, is het duidelijk inzicht in het vak zelf; welnu het een en het ander
wordt enkel door tijd en geduldig werken verkregen. Vooraleer de lezer zich aan de
taal gewenne en deze doodgewoon natuurlijk vinde, moet hij zich opwerken tot een
vrij goede hoogte in de kennis van de leer. Men mag het de vertalers niet aanwrijven
ongewoon geschreven te hebben; de wijsgeerige taal is een wetenschappelijke taal,
en als er door iemand iets geleerd moet worden, dan is dit de natuurlijke rol van den
lezer. Trouwens deze ongewoonheid is niet eigen aan het nederlandsch; ik verwed
- zoo zei een der vertalers mij, en heel juist - dat de Romeinen, die nochtans het latijn
tot moedertaal hadden, ook de latijnsche vaktaal te veroveren hadden. We zijn door
de vertalers opgevorderd de waarde hunner nederlandsche woordenlijst kritisch te
onderzoeken. Daarvoor voel ik me niet in de gewenschte stemming, omdat ik, eerlijk
en oprecht gesproken, meer houdt van de vernederlandsching der latijnsche vaktaal.
Doch ik erken graag en met voldoening de uitzonderlijke verdienste van hun arbeid:
Vlamingen hebben immers de treurige
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rol te vervullen hun taal te leeren op den mannenleeftijd, en daartoe is moed en
uithoudingsvermogen onontbeerlijk. Doch sommige woorden zullen, naar mijn inzien,
moeilijk burgerrecht verkrijgen in de wetenschappelijke handboeken, juist omdat
door gewoonte of om andere redenen, het latijnsche woord reeds veel dieper in ons
spraakgebruik is binnengedrongen. Onder deze wil ik als voorbeeld aanhalen
deelsgelijkend voor analogisch. Er is niet de minste opmerking te maken wat de
juistheid betreft, doch wil het me maar niet uit het hoofd dat analogisch ons heel wat
duidelijker voorkomt dan deelsgelijkend. Maar het grootste aantal schijnen me
leefbaar, omdat ze zoo speciaal eigen zijn aan het vak, dat zij niet tot de gecultiveerde
woordenschat van al de gestudeerden behooren. Het goldt bijna als algemeene regel:
vreemde woorden, die door langdurig gebruik buiten de speciale, vakkring waartoe
ze behooren, op gelijken voet behandeld worden als de wortel echte, zullen deze
laatste altijd verdringen zoo ze het wagen op een zeker oogenblik van de tijd op te
schieten. De rasechte taal der wijsgeeren, welke hen alleen eigen is, is door
nederlandsche termen zeer goed te vervangen; met woorden daarentegen die door
andere takken van het leven reeds aan haar ontleend zijn, komt het me delikater voor.
Aan de hand van dit principe is het gemakkelijk de index te beoordeelen, en het
oordeel valt meest voordeelig uit.
De vrienden der wijsbegeerte groeien in aantal, doch vormen nog niet de massa
der vlaamsche gestudeerden, wat onder ons gezegd, ook niet hoeft. Ter wier intentie
de vertaling gemaakt is, wordt ons niet medegedeeld. Wellicht zoowel voor de
wijsgeeren als voor het ruimer publiek. Maar dan moet ik het afwezig zijn van
verklarende nota's betreuren (korte en zakelijke). We worden gewaarschuwd dat een
kommentaar in bewerking is, wiens verschijnen afhankelijk is van de belangstelling,
die Vlaanderen voor de onderneming toont. Een kommentaar inlasschen zou natuurlijk
de splitsing van het boek voor gevolg gehad hebben, zonder daarom als wijdloopend
getaxeerd te kunnen worden. Doch enkele nota's, een korte historische en kritische
inleiding waren niet overbodig geweest. De mogelijkheid ervan wordt bewezen door
het feit, dat P. Sertillanges dit zonder buitensporigheid vermocht. Deze
kantteekeningen doen niets af van de gebeurtenis, welke de vertaling - hopen we het
ten minste - beteekent voor de vlaamsche gewesten. Is ze de voorbode van een
groeikrachtige beweging voor de studie der wijsbegeerte? Het is wonder. De
wijsbegeerte is de grondslag van het leven, van de wetenschap, van de opvoeding:
zoo hooren we het van alle kanten over Vlaanderen gaan. Doch waarom dan de
terughoudendheid, de heilige vrees om de gestudeerden dan ook metterdaad in de
beweging binnen te leiden? Waarom aan de gestudeerden dan altijd die
vertegenwoordigers aandikken, wier belang op allerlei nevengebieden, en niet op
het philosophisch terrein ligt? Ofwel dekt de eensluidende bewering een verborgen
idee, en het is niet mooi het te veronderstellen; ofwel schuilt een groote verwarring
en een zonderling klein gedacht van de philosophie achter de manier van handelen.
Wie de kennis der wijsbegeerte verspreidt, verricht goed werk voor het volk; uit haar
komt verlichting, dieper inzicht in de contingente dingen der wereld en juister
waardeering van toestanden en geïsoleerde feiten. Het is mogelijk, dat vele wat
minder eerbiedig staan tegenover dit of dat, doch dat kan geen kwaad: wijsbegeerte
leert eerbied betuigen aan wat eerbiedig is. Daarom is de vertaling der Summa welkom
als de voorbode van een rein-philosophische beweging. De eerste zwaluw is geen
zomer natuurlijk,
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maar er moet toch een eerste zijn, opdat het eens zomer worde.
Uit dezelfde inspiratie als de Summavertaling, komt ons ten tweede het
Thomasboek, ik moet zeggen het Thomasalbum. Onder leiding van Prof. van Wynckel
en Prof. van Goethem hebben de Vlaamsche leeraars van het thomisme in
kloosterscholen en leekuniversiteiten hun krachten samen geslagen om een hulde te
brengen aan den Doctor Communis, aan wiens leering ze gebonden zijn door de
encycliek Aeterni Patris van Leo XIII. Het leeuwenaandeel van deze hulde komt toe
aan P. Molken boer, die 130 Thomastafereelen uit alle hoeken van Europa
bijeenbracht, ontleedde en schikte naar tijd en plaats in een bijdrage, welke de helft
van het boek beslaat. Om te beoordeelen wat de kunst aan de H. Thomas heeft,
verklaar ik me onmiddellijk onbevoegd; ik heb ze voor me laten gaan in een traag
tempo, de zware portretten van af Fra Angelico tot aan de haast karikaturale schetsen
zonder andere bevoegdheid dan de intuitieve zin voor schoonheid, die ons allen in
min of meerdere mate is aangeboren, en ik behoud als oningewijde in de finesses de
dankbare herinnering aan het weelderige van Molkenboer's aandeel. De uitgevers
hebben, wat de tekst betreft, voor verscheidenheid gezorgd, en de keus zal wel van
vooraf zoo bepaald geweest zijn, dat de bijdragen de voornaamste facetten van het
thomistisch leergebouw aanraken. Zoo hebben we een drietal kultuurstudies over de
middeleeuwsche tijd, een aantal bijdragen over de thomistische moraal en
maatschappijleer, en eindelijk een tweetal aperçus van het neothomisme in de laatste
jaren. Deze laatste maken vooral onze aandacht gaande. De naam van prof. Noël,
die het doek licht op enkele momenten van het vooroorlogsch thomisme, is een
voldoende waarborg voor degelijkheid; reeds geruimen tijd kent men de
‘weltmannliche geest’, die met zooveel sympathie doet opzien naar de weinig talrijke,
maar degelijke studies van den Leuvenschen professor, en wat zich in diens nabijheid
aanbiedt, mag zich aanbevelen door ernst, breed begrijpen, en sereen oordeel over
vriendelijke en vijandelijke ideeënstroomingen. De dood van wijlen Kard. Mercier
had natuurlijk voor gevolg dat bevoegde en onbevoegde reportage schematisch de
levenstaak van den afgestorvene ontleedde, en noodzakelijk de voornaamste feiten
aanstipte, die we in het artikel van prof. Noël terugvinden. Zoo heel veel nieuws
bevat het niet buiten een betrouwbare synthesis, want de auteur is een der pionieren
der eerste uur. Een minder omvangrijke, doch essentieel dezelfde synthesis vonden
we reeds in het eerste stuk van zijn Notes d'Epistémologie thomiste, dat zelf een
conferentie was, gehouden te Luik ter gelegenheid van het Thomasjubileum in 1924.
Het wil me nochtans voorkomen, dat de synthesis van de heropbloei van het thomisme,
lijk we ze bij al de katholieke geschiedschrijvers der wijsbegeerte ontmoeten, een
vollediging behoeft a parte ante. De encycliek van Leo XIII leende aan de thomistische
beweging de consekratie van het hoogste kerkelijk gezag en de onmiskenbare
pontificale invloed op het verloop der beweging binnen den schoot der Kerk. Maar
is de encycliek een absoluut begin? Dat valt grootelijks te betwijfelen. Voorzeker
heeft het anticlericalisme van Picavet tot meer dan een overdrijving gevoerd, maar
zou er geen greintje waarheid liggen in het beruchte Hoofdstuk IX van zijn Esquisse
d'une Histoire des Philosophies médievales? Om de grenzen van ons land niet te
buiten te gaan, heeft het radikaal thomisme van Kard. Mercier geen voorloopers
gekend, al wezen het ook zwakke en schuchtere? Ik meen dat er een interessant
hoofdstuk te schrijven valt over het thomisme voor Leo XIII. Het ligt
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trouwens niet in de traditie van het Vatikaan om zoo scherp het initiatief te nemen;
de afwachtende houding en de eindelijke bevestiging zijn eer de twee gewone phasen
van een vatikaansche verordening, vooral wanneer het zoo belangrijke en zoo betwiste
zaken geldt.
Prof. Broeckaert vervolgt de neothomistische beweging van af de tijd, waarop
prof. Noël ze verlaten heeft. We zullen het den geachten pater niet kwalijk nemen
dat hij zich over de groeiende sympathie voor het thomisme verheugt, ofschoon we
persoonlijk meer houden aan een gereserveerde en zakelijke uiteenzetting, die de
eenvoudige gedachte weergeeft zonder het enthousiasme, dat ons van meet af ietwat
geërgerd stemt tegenover een schrijver; niet dat hij geen redens heeft om zich te
verheugen; integendeel, de tij verloopt naar de wensch van zijn hart; maar omdat de
objectieve, passielooze, haast persoonlijke toon zoo heel wat ernstiger aandoet dan
het meest gewettigd enthousiasme. De geestdrift en de begeestering maken
onmiddelijk de indruk van engheid en beperktheid van inzicht, en we moeten de
kleineerende taal, die hij gebruikt om de ‘leeke’ en de niet thomistische philosophie
af te maken, wel uit het diepste van ons hart betreuren. Hetis trouwens niet meer
doeltreffend luid te spreken voor de katholieke wijsbegeerte om gehoord te worden,
en het kalm besef van de eigen kracht mag wel wat ponderatie bijzetten aan het
betoog. Aan het tikje forfanterie hebben we niets, maar heelemaal niets meer. Te
meer dat er in het feitenmateriaal in deze bijdrage verwerkt zoo wat een en ander te
zeggen valt, en het wil me voorkomen alsof de professor door een aanhoudende
lezing van de ‘Action Française’-litteratuur sterk beïnvloed is geworden. De
dweepende toon is een dier kenmerken; het globalisme of het uitzonderlijk gebrek
aan onderscheiding en nuanceerkenning van die Fransche geestesinrichting is in zijn
bijdrage overgegaan. Frapper fort is soms wel eens noodig, doch het gevaar ligt in
de overrompeling van de geest door zulke methodes. Ten andere wie van ver of van
nabij de ‘Action Française’ volgt, wordt opgeroepen om de groeikracht van het
thomisme te bewijzen, hoewel de professor vnl. sedert de laatste tijden duidelijk
moet inzien hoe de katholiseerende (en dra volgt de thomiseerende) houding van dat
rumoerig groepje weer terugkeert naar traditie's die heelemaal niet berusten in de
kalme, zelfbewuste katholieke godsdienst en wijsbegeerte. Deze algemeene kritiek,
welke door elke bladzij gewettigd is, slaat terug tot in de afzonderlijke opvattingen,
die naar we meenen niet heelemaal met de waarheid strooken, en nog minder met
de breede, openhartige mentaliteit, die past aan onze eeuw van wederzijdsche
verdraagzaamheid. Zoo p. 135 zegt de schrijver, het homisme is juist de leer der
traditie. Het thomisme is niet het stelsel van een alleenstaand man. Is dat wel
heelemaal zoo? Aanvaardt men die zienswijze van prof. De Wulf omtrent de bepaling
der scolastiek, dan is het min of meer juist, doch dan mogen we den naam van
thomisme aan dat leergebouw niet geven. Deze zienswijze wordt meer en meer
aangevochten(1) Ten tweede schijnt de H. Thomas zelf niet zoo erg de man der traditie
geweest te zijn en wanneer we zijn optreden in zijn eeuw verplaatsten, dan bevinden
we dat zijn ‘Umwazung’ der theologische methode en autoriteiten wel op zoo een
wijze met de traditie brak, dat de breuk hem heel wat moeilijkheden op den

(1) Zie N.B. achteraan.
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hals haalde. Daarover leeren de eerste bijdragen van het album wel iets. Op de
volgende bladzijde dienen enkele bespottelijke uitlatingen van twee Fransche
polygrafen, trouwens door ieder ernstig mensch, met schouderophalen onthaald. De
voorgaande eeuw dood te werven, die liefelijkheden zijn hoogstens toepasselijk op
het positivistisch materialisme (en dan nog); immers bedeesdheid, schrik voor
deductie, platheid, terre-à-terre kan men moeilijk toeschrijven aan de stelsels van
een Kant, een Fichte, een Schelling, een Hegel: die voor de eeuw minstens zooveel
beteekenen als de Cours de philosophie positive. De schrijver blijkt zelf niet meer
ontvankelijk voor de geste van een Eucken, die op haar datum een daad was van
oprechtheid en moed (p. 137). Op deze bladzijde komt een zinsnede voor, die, ik
geef het toe, voor een goede interpretatie vatbaar is, doch zoo dubbelzinnig, dat ze
aanleiding tot een verkeerde voorstelling kan geven. Bedoelt schrijver dat Kard.
Mercier zijn denken concentreerde op de scolastieke-positivistische dualiteit (wat
eenigzins blijkt uit de Origines de la Psychologie contemporaine), dan moet ik
voortgaande op de structuur van zijn Critériologie meer de nadruk leggen op het
scolastiek-kantiaansch dilemna. Verders wanneer Meyerson, Brunschvig en Russell
wetenschap en wijsbegeerte scheiden tegen het positivistisch systeem in, dan zal
schrijver het met mij wel eens zijn om aan te nemen, dat de thomistische wijsbegeerte
en haar ontwikkeling in de geestesorientatie van die menschen geen woord mee te
spreken heeft gehad: het is de wetenschapskritiek door een P. Jamet en een F.
Ravaissen aangekondigd, en voltrokken door een E. Boutreux en een H. Poincaré,
die de anti-intellectualistische philosophie mogelijk heeft gemaakt. Dat het thomisme
niet zooveel rekening meer houdt met de positieve wetenschap, zal wel komen uit
een dieper oorzaak dan een koersverandering in de scolastische diplomatie. Zou het
niet ernstiger zijn in te zien, dat de wetenschap na de hooge vlucht, welke ze in de
voorgaande eeuw genomen heeft, nu verkeert in een stadium van rust, waarin het
verkregen rein-wetenschappelijke wordt omgezet in materieel bruikbare applicaties?
De twee laatste kenmerken van het thomisme zijn heelemaal te onderschrijven:
systematisatie ontbreekt en wordt gewenscht, omdat men inziet dat de systematiek
of de geslotenheid van een leerstelsel op zich zelf een sterke overtuigende kracht
meedraagt. Het succes van zooveel minderwaardige ‘Lebens- und Weltanschauungen’
ligt voor een groot deel te zoeken in de samenhoorigheid, die aan de vaak
verbijsterende elementen een rugsteun en een voorstellingsmogelijkheid biedt.
Vervolgens wat schrijver zegt over de kritische orientatie van het thomisme, waaruit
de ‘herrie’ vloeit, is zeer goed en in der waarheid beschreven; wat iedereen voelde,
doch ten allen tijde niet uitdrukken dierf, is aan zijn pen ontsnapt en we zijn dankbaar
erom, evenals voor de loyale erkenning van het werk van P. Maréchal, dat we moeten
beschouwen als de essentieele, hoewel niet volmaakte bijdrage tot de thomistische
kenleer.
We verheugen ons in de heropbloei van het thomisme, en vnl. in de deelname van
de Vlaamsche geleerden aan de krachtige beweging ten voordeele van een leergebouw,
dat ongetwijfeld dogmatisch is, doch niettemin in zijn dogmatisme een rationneele
logisch gebouwde wereldsynthesis geven wil. Deze synthesis blijkt een waardevol
verschijnsel voor de XXe eeuw, zelfs voor hen, die er niet aan gelooven. Want het
is een intellectualistisch verschijnsel, dat de matelooze uitbreiding van
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het voluntaristisch relativisme remt. Laten we het beste verhoopen voor de toekomst.
Waar een wil is, is een weg. Laten we de weg voor onze geleerden vergemakkelijken.
H.J. DE VLEESCHAUWER.
N.B. - Uit de woorden, welke deze nadere verklaring noodzakelijk maken, zou
men kunnen opmaken, dat we terloops standpunt willen nemen in het debat, dat prof.
De Wulf en prof. Sassen met elkander voeren, en dat ons standpunt naar de zijde van
deze laatste overhelt. Ten onrechte nochtans. Wanneer men het idee van prof. De
Wulf uitbreidt en zegt dat de middeleeuwsche wijsbegeerte een zich logisch en
rechtlijnig ontwikkelend continuum is, dan moeten we die zienswijze verwerpen.
Doch het is niet de meening van prof. De Wulf individueele onderscheiden te
loochenen tusschen de verschillende denkers, zelfs scholen der middeleeuwen. Doch
wanneer we afzien van nuttelooze spitsvondigheden, is de benaming van D.W. voor
het denken dier eeuwen even gegrond, als wanneer we b.v. geen graten vinden in de
titel van het werk van Riehl, dat Locke, Hume, Berkeley, Lambert, Tetens en Kant
onder de naam van kriticisme aanvoert; of om een ander voorbeeld te nemen, wanneer
we zonder schroomen de naam geven van kantianen aan een reeks wijsgeeren, die
soms heel ver van elkander staan, en elkander bekampen. Er zijn klaarblijkelijk
zekere punten van overeenkomst tusschen een Thomas, een Bonaventura en een Dun
Scot, zonder dat we door die erkenning een verregaande eigenaardigheid aan elk
hunner moeten ontzeggen. Trouwens is het betwijfelbaar of het heele debat wel zoo
een groote waarde heeft, die zich in de historiographie der middeleeuwsche
wijsbegeerte doet gevoelen.
H.D.V.

Beeldende kunst
Jacob Smits †
Drie jaar geleden vierde Jacob Smits zijn zeventigste jaar. Vrienden, kunstbroeders,
een minister, begaven zich toen op reis naar Achterbosch, het kleine dorpje bij Moll,
in de Antwerpsche Kempen waar de schilder nu weldra veertig jaar lang woonde in
afzondering, alleen met zijn werk en met de stille menschen, de stille dingen die hem
dat werk ingaven en die een wereld voor hem geworden waren. Hij is daar nu gisteren
op 14 Februari in zijn landhuis te midden van de oude hoeven en schuren met strooien
daken, na een lange en pijnlijke ziekte, gestorven.
Het vergaat den waarachtigen kunstenaar soms vreemd. Vóór dertig jaar was deze
Jacob Smits reeds in het volle bezit zijner uitzonderlijke gaven. Ik herinner mij van
hem zijn
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eerste Antwerpsche tentoonstelling, nu wellicht vijf en twintig jaar geleden, die
welbegrepen, de wedergeboorte van de religieuze kunst in de Nederlanden zou hebben
ingeluid. Want deze Rotterdammer, die zich van uit zijn druklevende havenstad had
teruggetrokken in het Thebaîs der Kempische zandvlakte, kroeg er de vizioenen van
de oude woestijnvaders, en Jezus zat met hem aan in de lage donkere kamer onder
het hooge en donkere strooien dak van zijn kluis. Langs de zandwegen en op den
zoom der sparrebosschen, tegen een citroen-gelen of oranje avond hemel, over de
heide, ontmoette hij de apostelen en de heilige vrouwen en op den drempel eener hut
verscheen hem de madonna met het goddelijk kindje op haar schoot.
Hij was zoozeer vervuld van het heilige en het wonderbare dat hem van overal uit
deze verlaten streek met hare nederige menschenlevens tegemoet trad, dat hij daarvan
het gewijde en vrome boek schreef 't welk die eerste schilderijen geworden zijn.
Maar de menschen waren zoozeer gewoon geraakt het evangelisch gebeuren te
zien voorgesteld op de geijkte manier van het kerkelijk fabrikaat, dat zij het waarachtig
en levend-bezieldeheilige, zooals het hun verscheen in het eigen en eenig vizioen
van een uitzonderlijk mensch, niet meer vermochten te begrijpen.
Eenparig was de afbraak van wat de welmeenende critici, uit naam der massa,
toen noemden een heiligschennis. De enorme, verrassende, oorspronkelijke arbeid
ging terug naar Achterbosch zooals hij naar Antwerpen gekomen was, zonder dat
een enkel mensch er iets van blijvende waarde in had weten te erkennen.
Ik herinner mij nog hoe ik, twintigjarige toen, kort nadien den meester bezocht op
Malvina-hof, verscholen tusschen de sparren en omgeven door de hooge donkere
strooien daken van schuren en landsche huisjes, en hoe de verongelijkte, doch niet
verbitterde, gelukkig was met mijn jeugdige en spontane bewondering.
Sindsdien heeft hij glansrijk overwonnen, maar de groote roem, de universeele
bekendheid kwam hem toch eerst toe in den avond van zijn leven. En hij wordt
wellicht thans nog ‘ontdekt’ in werken, die slechts de nuchtere herhaling zijn van
wat, zoo zelden op het voor den kunstenaar gunstig oogenblik, in geestdrift door de
groote schare wordt aanvaard.
Ik meen zelfs dat het niet begrepen-zijn op zijn tijd dezen schilder heeft doen
afzien van het grandiose dat hij op het oog had. Want zijn ambitie was toch geen
mindere dan met zijn werk naast de allergrootsten te staan, naast Rembrandt, Michel
Angelo, Raphaël, de Grieken, maar op de hem eigen manier en in harmonie met zijn
tijd en zijn omgeving. Hij meende dat het allergrootste slechts te bereiken viel door
het religieuze en dat het religieuse moest worden aangevoeld in het eeuwig
menschelijke.
Daarom aanvaardde hij de beperkte wereld waarin hij zich had teruggetrokken.
Hij zag den Kempischen boer in eenheid met het schrale land waarop hij leefde,
zwaar staande op zijn klompen in het zand, gegroeid uit den grond met de taaiheid
van de sparren die, daar boven de donkere daken van schuren, stallen en hutten
uitstaken en loom bewogen op den wind. Hij zag in den boer het onderworpene, het
verachterde, het misdeelde, maar hij voelde het aan met een eindelooze goedheid,
waardoor het voor hem het heilige werd.
Het is van groote beteekenis, dat een kunstenaar, een cultuurmensch, het nederige
in zich opneemt en tot iets groots en aangrijpends maakt van algemeene
menschelijkheid. Eeuwen

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

94
van gelatenheid en onderwerping aan het lot, van egaal zwoegen en rusten door de
dagen en de jaren, hadden gewacht op de komst van dezen Rotterdammer om verheven
te worden tot den adel van een evangelisch verhaal.
Het is des te merkwaardiger wanneer men bedenkt dat de opkomst van Jacob Smits
samenvalt met den bloei van het impressionisme in Vlaanderen, en dat hij, alleen
schier in zijn tijd, het oogenblikkelijke, het vluchtige, het uiterlijke en vergankelijke
heeft weten te vermijden om het duurzame, het eeuwige te betrachten. Hoe ver staat
hij thans boven al die schilders van lieflijke landschappen, hoekjes, kantjes en
anecdootjes. Hij zocht naar den geestelijken inhoud van menschen en dingen. Hij
speurde naar wat er omging in de ziel, naar wat er achter de verschijning verscholen
lag. In den aanvang deed hij het met de uitvoerigheid van den romancier, of den
dramaturg. De ‘Vader van den veroordeelde’, een der vroegste werken, was tot het
uiterste gedetailleerd in zijn samengedrongen tragiek. Zoo had Rembrandt de
menschen aangezien.
Voor het eerst wellicht in de 19e eeuw, hier in Vlaanderen, na het opgeschroefde
en declamatorische van de romantiek, kregen wij weer een waarchtige, van inwendige
miserie doorwoelde gestalte te aanschouwen: een innerlijk-lijdend mensch, die, in
smart gedompeld, er alle bitterheid van gesmaakt heeft, het onafwendbare heeft
leeren aanvaarden en met samengewrongen handen en gebogen hoofd daar zit en
zijn tranen eet.
Later detailleerde hij zoo niet meer de innerlijke gevoelens. Hij ging van het
individueele, het bijzondere, naar het algemeene. Hij omdoezelde de hoofden van
zijn mannen, vrouwen en kinderen en zocht de uitdrukking in de groote omtreklijnen,
in een houding, een stand, het gebogen zijn van een hoofd, de liefderijke omarming
zijner moeders. Zoo bereikte hij het monumentale. Geen harde en verstarde styleering
nochtans. De vervaging rondde zijn gestalten af in hunne zwellende vormen en omgaf
ze met die atmosfeer van goedheid en vroomheid die het eigene is van Jacob Smits.
Hoe heeft hij telkens en telkens weer de Kempische boerenvrouw geadeld tot
algemeene symbolen, die hij noemde ‘Simphcissima’, ‘Amabilis’, ‘Madonna’, ‘Lente’,
en die zoovele goddelijke moeders zijn. Hij deed ze uitkomen op vermiljoenen
achtergronden, op kalkwitte muren, op safraan-gele hemelen van roode strepen
doortrokken, op het donkere, op-het-zwarte-af, van stallen, schuren en
mastenbosschen. Hij kleedde ze in een diepblauwen rok, in een rood-baaien keurslijf
en hare gelaatstrekken en handen hadden den doffen gloed van door stof van jaren
heenblinkend goud. Zijn mannen, zijn kinderen scheiden zich niet af van de massa,
hebben geen individueele kenteekens; het blijven algemeene typen van het boerenras
der Kempen met ronde gezichten die als met goedheid, argeloosheid, zwijgzame
onderwerping, omdoezeld zijn. Ook stelt hij ze liefst voor in broederlijke
samenhoorigheid: de kinderen in onschuld vergaderd rond een zoogende moeder,
een huisgezin aan tafel bij het noenmaal. De hoofden zijn over de borden gebogen.
Dat eeuwigzelfde collectieve gebaar bij het nutten van het dagelijksch brood krijgt
een wijding zoo, dat het geen wonder meer lijkt, dat Christus zelf in de kamer is
getreden en, Eenvoudige, mee aanzit met de simpelen van geest en de reinen van
hart en met hen dankzegt om de goedheid van 't leven.
In de armelijke ruimte vol rijke duisternis onder de lage balken-zoldering glimt
wat rood of geel van een koperen ketel.
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Een scheef gezakte kas, een bordenrek, een schoorsteenberd, een kinderwieg zijn als
doorzield, het zijn de lotgenoten van die arme menschen. De eenige kostbaarheid in
die kamers is de blauwe lucht zooals ze met witte wolkjes boven en een lapje groen
veld van onder, gevangen zit en gevat binnen de vierkantjes van het kleine lage raam
achter de neergebogen dankende hoofden. Heel de rust en de stilte van het
Kempischlandschap met zijn verre huisjes en masten over de vlakte, is aldus in de
kamer gekomen, als een heilige aanwezigheid.
In zijn portretten kijkt hij weer met aandacht naar zijn menschen en in dik op
elkaar gelegde verflagen boetseert hij als het ware de koppen vol uitdrukking en de
rijke gelaatskleur houdt het uit tegen de vermiljoenen of goud-gele achtergronden.
Wanneer hij de menschen en de dingen niet verwerkt tot bijbelsche tafereelen,
dan krijgen wij het zuivere landschap te zien; maar een gedroomd landschap dan,
zooals het uit de herinnering wordt geboren van den gevoels-innigen kunstenaar, die
daar sinds jaren woont te midden van bosschen, heiden en velden, waar de lage hutten
staan der inzakkende stroodaken; waar de koeien, de karren, de menschen en de
dingen bewegen die het leven zijn van dat stille land.
Niemand buiten hem hier in Vlaanderen heeft de Kempen zoo gezien; al het diepe
en innige in dat werk is van hem alleen en onnavolgbaar omdat het uit zijn hart werd
geboren en uit het jarenlange contact met de dingen in het rond. De goudklonters
van zijn westerhemelen, zijn lage hoeven met wit verlichte muren en donkere daken,
zijne traag voortgetrokken ossenkarren en zwaarstappende boeren over den zandweg
langs het dennebosch, zijn duister-schoone stallen vol vee, - alles is vervuld van die
zachte goedheid die door het hart van den kunstenaar aan alle dingen wordt ingestort.
De landschappen en dorpsgezichten uit zijn laatsten tijd hadden iets aangrijpends
en naargeestigs gekregen. Een molen staat donker en onheilspellend in de aschgrauwe
eindeloosheid der heide. Zwarte wolkenmassa's overweldigen de lucht, die van een
diep-blauw bleef in een enkel hoekje waar, straalloos en witbleek als een hostie, de
maan gerezen is. De gedrochtelijke schaduw van den molen spookt over den grond.
Een kar met een ezel bespannen komt aangereden onder geleide van een donkere
mannegestalte, een ommantelde vrouw treedt nader, klein onder de ontzaglijkheid
van den hemel. Het gebeuren speelt zich af als in een droom, in een door spoken
bezocht oord en het wordt beangstigend als in een verhaal van Poe.
In den laatsten tijd ook werden Smits' luchten vaak van een sinistere witheid, die,
een hard en koud licht uitstraalt, waartegen de menschengest alten en de huisjes zich
dan scherp afteekenen.
De enorme arbeid en de uitzonderlijke hoedanigheden ervan maken dezen man
tot een der grootste figuren van zijn aangenomen vaderland. In zijn laatste levensdagen
had deze geweldige, die zich zoo hoogmoedig soms kon stellen boven de massa en
de eigen kunstbroeders, zoodat hij alleen nog bestond, den weemoed gekend die de
physieke marteling in hem wekte en hij verzoende zich met God, den God van
eindelooze goedheid dien hij zoo dikwijls had meenen te zien verschijnen bij de arme
menschen, waaronder hij leefde.
Jozef MULS.
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Geschiedenis
Geschiedenis van Zwitserland
William Martin. Histoire de la Suisse. Essai sur la formation d'une
confédération d'Etats. Paris, Payot, 1926.
De geschiedenis van een land waar drie verschillende volkeren, die elk een wereldtaal
spreken, een staat hebben tot stand gebracht ‘dont l'existence est un défi au principe
des nationalités et à l'évolution de l'Europe’, kan ons, Vlamingen, niet onverschillig
laten. Wie op eigen kosten een zelfde experiment in eigen land meemaakt, kijkt graag
over zijn grenzen heen om te zien hoe het elders verloopt en of het dan werkelijk
waar is dat economische belangen en bizonder één zelfde historisch verleden, in
verschillende volkeren dat wondere besef kunnen wakker roepen te behooren tot één
en dezelfde natie. Het is inderdaad het kenmerk en de verdienste van dit boek van
Martin dat het, door de gevaarlijke methode van keuze en interpretatie ‘le choix et
l'explication’ een synthetische geschiedenis wil geven van het Zwitsersche verleden.
Wij weten tot hoever een dusdanige methode een mensch kan brengen. Wat schrijver
in zijn inleiding als een aanbeveling wil doen doorgaan, doet ons trouwens
achterdochtig opkijken waar een al te scherpe of te nieuw klinkende hypothese wordt
vooropgezet: ‘le modèle de genre’ van wat hij zich ten doel stelt is Jacques Bainville's
Histoire de France. De historicus van beroep - ik dat dit voor vele menschen niet als
aanbeveling kan gelden - voelt zich bij de lezing van deze Histoire de France tot het
aanbrengen van zooveel vraagteekens verplicht, dat hij na een paar kapittels er den
moed zou bij opgeven, ware het niet om den prachtigen stijl en om het werkelijk
meeslepende verhaal. Men hoeft maar te denken dat het een historische roman is om
aanstonds met zijn professioneel misvormd geweten terug in orde te komen.
Belangwekkender is intusschen voor ons het boek van Martin, omdat tusschen de
Belgische geschiedenis en de Zwitsersche zooveel gelijkaardige aanknoopingspunten
te vinden zijn. Wij willen dan ook over dit boek geen oordeel vellen. De Zwitsers
kunnen het onder mekaar uitvechten of er een Zwitsersche ziel bestaat: alleen willen
wij er aan herinneren hoe weinig homogeen dit gevoelen bij het begin van den oorlog
nog was, zoo weinig, dat men er een oogenblik, bij het gevaar van Zwitserland's
oprukken in den oorlog, voor een burgeroorlog scheen te moeten vreezen. Een toestand
zoo ernstig, dat schrijver zelf er breed over uitweidt om er het gevaar van te doen
inzien voor de toekomst van zijn Vaderland. Dit is ook begrijpelijk: de
gemeenschappelijke geschiedenis van Zwitserland schijnt meer te bestaan in den
onderlingen strijd dan in de wederzijdsche verstandhouding der landen. Dit om te
waarschuwen dat de interpretatie van Martin niet de eenige mogelijke, noch de eenig
orthodoxe is van een Zwitsersche geschiedenis. Wij willen hierbij nog de aandacht
er op vestigen hoe daar, net als in alle andere landen, de vraag mag gesteld worden
of het gemeenschapnelijk nationaal besef van
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een land gegroeid is uit de historische samenleving van dit volk, dan wel of de
geschiedenis geroepen is om deze atmospheer te scheppen, en aldus voor velen mag
gelden dat het verleden van ons vaderland zal zijn wat de geschiedschrijvers er van
maken: een ietwat wonder retroactief ingrijpen op feiten, die men nu eenmaal over
't algemeen buiten ons bereik gevallen acht.
Het is met de Helveten dat Zwitserland voor het eerst, op vasten grond, in de
geschiedenis komt. Enkele tientallen jaren na hun nederzetting in het land, trok dit
volk reeds zuidwaarts om echter tegen de Romeinen aan te stooten. Zij werden
gedwongen terug te keeren naar hun vertrekpunt waar zij weldra werden opgeslorpt
door de ‘pax romana’, die hun met den vrede, Christus en de romanisatie meebracht.
Op het einde der 3e eeuw kwam de vloed der barbaren over het land gespoeld; de
vreedzame nederzetting der Burgondiërs en de gewelddadige verovering der
Allemannen: de grondslag der ethnische verscheidenheid van het land (het
Tessijn-gebied bleef nog vele jaren zuiver Latijnsch.) De Frankische overheersching
brengt hierin geen verandering: alleen een tweede christianiseering door Iersche
monikken (de Burgondiërs beleden de ketterij van Arius) en later, evenals in het
overige Europa, het leenroerig stelsel. Door het Traktaat van Verdun (843) in twee
gesneden, werd het grootste deel van Zwitserland kort daarop ingelijfd bij het tweede
Burgondische koninkrijk, dat echter snel verdween om opgenomen te worden in het
groote Duische Keizerrijk. Daarna staan we in volle middeleeuwen: in den
investituurstrijd waar Keizer en Paus ook hier hun bondgenooten vonden. Tusschen
de groote geslachten echter is er één dat weldra al de bezittingen, die zich het land
verdeelen, tot zich zal trekken: wij staan bij het begin der 13e eeuw met Rudolf van
Habsburg.
Maar juist gedurende deze territoriale concentratie ontwaakte het verzet der steden,
fel vooruitgeholpen door de geographische structuur van het land en door het openen
van de Sint Gothardspas. De bezorgdheid om het meesterschap van dezen belangrijken
weg naar Italië bracht er den Keizer toe in 1218, het voogdijrecht over het land van
Uri aan zijn trouwen Rudolf van Habsburg af te staan. Toen echter het
Habsburgershuis zijn macht voelde groeien, verzwakte in gelijke mate zijn keizerlijke
trouw; dit bracht er den keizer toe in 1231,, aan de bewoners van Uri toe te staan de
vallei aan de Habsburgers af te koopen. Zij kwamen aldus rechtstreeks van den keizer
af te hangen.
Kort daarop werd dit voorbeeld gevolgd door de vallei van Schwytz, in 1240
rechtstreeks door den keizer onder zijn bescherming genomen, tegen de belangen
der Habsburgers in, die alsdan aan de zijde van den Paus stonden tegen Frederik II.
Die keizerlijke autoriteit werd gedurende het interregnum - die schreckliche kaiserlose
Zeit - een gemakkelijk te dragen last, die aan de inwoners van Schwytz en Unterwald
practisch een groote vrijheid liet verwerven. Komt echter in 1273 de groote ommekeer:
Rudolf van Habsburg wordt keizer: de drie Waldstaetten komen hierdoor onder één
en denzelfden heer te staan: Schwytz en Unterwald hangen ook aldus rechtstreeks
van den Keizer af. Deze rijksonmiddellijkheid bleek echter in de vaste organisatie
der Habsburgscbe monarchie een onmogelijkheid. Hun vrijheid was een illusie.
Drukkend wogen de belastingen ten profijte van de uitbreidingspolitiek der keizers,
't Is in die omstandigheid dat de beroemde Grutli-eed werd gezworen (Wilhelm Tell)
en het verbond werd gesloten tusschen
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Schwytz, Uri en Unterwald, dat op Oogst 1291 - veertien dagen na den dood van
den keizer - publiek werd afgekondigd: het begin van den strijd tegen de Habsburgers
voor de vrijheid (1291-1394); tegen den Keizer als deze een Habsburger is, met den
keizer indien hij tot een ander huis behoort. Leopold van Oostenrijk trachtte te
vergeefs de coalitie te breken. Het nieuw, nauwer verbond van Brunnen, en de steun
van Lodewijk van Beieren, waren er het gevolg van. Al de bewoners der valleien
werden tot vrije mannen verklaard. De economische en politieke verwikkelingen
zullen dit verbond stilaan uitbreiden: Luzern (1332), Zurich (1351), Bern (1356),
weldra ook Glaris en Zoug, overwonnen maar tot bondgenooten verheven. De
Sempacheroorlog maakte de confederatie los van de Zwaabsche steden, waarmede
ze in betrekking waren gekomen en bracht de verbondenen nauwer tot mekaar; zoodat
weldra een eerste confederatie ontstond (1393): een politieke constellatie waarmede
af te rekenen viel en die in de 15e eeuw een belangrijke rol speelde. De confederatie,
onder den druk van economische en strategische toestanden, breidt hare grenzen uit.
Van een Zwitsersche politiek kan er echter geen spraak zijn: ieder land blijft
onafhankelijk en stuurt naar eigen belang zonder de eene leiding, die kan richting
geven voor een gemeenschappelijk bestaan: het is het tijdvak van de geweldige
militaire macht van de confederatie, maar tevens van het bandeloos egoïsme van
ieder kanton, waar tegenstelling tusschen de onderlinge belangen in innerlijke twisten
tusschen stad en land ontaardde en het verbond op den boord van den afgrond bracht.
De confederatie breidt haar gebied uit door een verovering, die stilaan de overwonnen
landen in den kring van de eigen staatsorganisatie brengt, of door nieuwe verbonden
het aantal leden uitbreidt. Uri spant zich in ter verovering van de Italiaansche valleien
en neemt een belangrijk aandeel aan de politieke verwikkelingen in Noord-Italië.
Schwyt grijpt naar het Noorden en verwikkelt de confederatie in de Elzasser-politiek
waardoor noodzakelijk een conflikt zou ontstaan met de veroveringsplannen van
Karel de Stoute. In het binnenland woedt heftig de sociale en politieke strijd tusschen
stad en land waarvan de geweldigste was de oorlog tusschen Zurich en de andere
bondgenooten om het bezit der Graven van Toggenburg. Zurich moest er het onderspit
delven, niettegenstaande de overwinning van zijn fransche bondgenooten te S. Jacques
sur la Birse. De economische gevolgen van dezen oorlog, de verwoesting van het
land, en de ondergang der nijverheid, dreven de Zwitsers naar het buitenland in
vreemden krijgsdienst, terwijl het land zelf geteisterd wordt door een reeks bloedige
volksopstanden, die op hunne beurt een nieuwen burgeroorlog dreigden te doen
ontstaan door de coalitie der steden tegen het platte land: Zurich, Bern, Luzern,
Freiburg en Soleure (deze laatste twee niet leden) tegen het platte land. Op den
landdag van Stans (1481) werden Freiburg en Soleure in 't verbond opgenomen.
Terzelfdertijd werden de onderlinge betrekkingen tusschen de verbondenen opnieuw
geregeld: de basis van de Zwitsersche constitutie tot de omwenteling. Deze gansche
ontwikkeling hangt nauw samen met de buitenlandsche politiek, die de Zwitsers
roem bijbracht in de veldslagen tegen Karel de Stoute, maar die door de geldzucht
en de onderlinge twisten nieuwe gevaren voorbereidde.
De Zwaabsche oorlog (1499) maakte de Zwitsers definitief los van het Duitsche
Rijk. Schaffhausen en Bazel traden alsdan in het verbond. Reeds enkele jaren te
voren (1477) hadden Bern en Freiburg een verbond gesloten met den bisschop van
Genève;
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de confederatie was op haar hoogtepunt. In 1515 zou de Zwitsersche infanterie de
bloedige nederlaag van Marignan te gemoet gaan: de triomf van de artillerie op het
voetvolk, en het einde der geweldige militaire overmacht der Zwitsers. Dit op het
oogenblik dat de hervorming van Zwinghi voor lange jaren de landen tegenover
mekaar stelt en de nationale eenheid, voor zoover daar spraak kan van zijn, breekt.
De Zwitsers worden in eigen grenzen gehouden, buiten de Europeesche politiek waar
zij een oogenblik een beduidende rol mochten spelen en een groote macht schenen
te zullen worden. De hervorming, gepredikt te Zurich, slaagde er niet in de
Waldstaetten te veroveren: op deze nieuwe tegenstelling herleefde de oude veete,
die tachtig jaren te voren te Stans was bijgelegd. De steden werden protestant, het
platteland bleef katholiek: het was de godsdienstoorlog in al zijn gruwelen en
hardnekkigheid. Gelukkig was er een partij die op verzoening aanstuurde. De
laatstaangeslotenen, die het recht niet hadden zich te mengen in de onderlinge twisten,
en de gemeenschappelijke baljuwschappen maakten een overleg noodig. De vrede
van Kappel bracht een voorloopige vrede: alleen in de gemengde baljuwschappen
mocht de hervorming gepredikt worden, niet in de katholieke landen. Dit was echter
maar een bestand: Zwingli wilde oorlog om de hem opgelegde beperking te breken.
De tweede vrede van Kappel (1531) sneed aan de hervorming voor goed den weg
af: geen enkel katholiek dorp mocht tot de hervorming overgaan; wel omgekeerd.
Maar de eenheid was gebroken: de twee partijen houden afgescheiden landsdagen
en ieder hunner verbindt zich met de bevriende naties, daarbij gebruik makend van
het recht aan de verschillende landen gegeven, vrij te zijn in zijn allianties. De
protestantsche landen - bizonder Bern en Zurich - zoeken hun machtsspheer uit te
breiden. De katholieken trekken zich terug. Het is aldus dat Bern door de hervorming
van Farel in conflikt kwam met Savoie: de hervorming bracht van dien kant,
niettegenstaande de oppositie der katholieke landen, in het verbond een beduidende
strook Romaansch gebied, dat later een evenwicht zou vormen tegen het Germaansch
element. Genève, geïsoleerd door de vrede van Lausanne (1564), die aan Savooie
het grootste deel der veroverde landen terugschonk, vroeg echter te vergeefs zijn
opname in de Confederatie. Wat hield dan eigenlijk de verbondenen samen in de
troebele periode? De onzijdigheid waartoe de omstandigheden hen gezamenlijk
dwongen, en de met den Franschen Koning tegelijker tijd door protestantsche en
katholieke kantons gesloten alliantie: de eenen vertrouwden op zijn buitenlandsche,
de andere op zijn binnenlandsche politiek. Niettegenstaande de geweldige beroering
die de dertigjarige oorlog ook in Zwitserland teweegbracht, en die het land meermalen
op den rand van den burgeroorlog voerde, bleef men toch buiten dien geweldigen
strijd: in 1648 werd hun onafhankelijkheid door Europa erkend. Maar in de sociale
en economische inzinking die volgde - Zwitserland had de weelde gekend van een
neutraal gebied in oorlogstijd - brak een geweldige burgeroorlog los, die weldra ook
een politieke reactionnaire richting nam, terug naar de oude vrijheden en naar het
meezeggenschap van het volk in het landsbeleid. Protestanten en katholieken sloten
zich aan en verpletterden den opstand. Zurich dacht het oogenblik gekomen om de
onderlinge verhouding te herzien en de kantonale onafhankelijkheid te besnoeien
ten voordeele van een federatie waarin het een aanzienlijke rol zou spelen. Het werd
echter verslagen en de vrede van Baden bevestigde de vrede van Kassel. Bij het begin
der 18e eeuw
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ontstond er een nieuwe crisis door de veroveringspolitiek van Lodewijk XIV en door
de herroeping van het edikt van Nantes: de aanhechting van Fransch Comté, de
bezetting van Straatsburg, de versterking van Hunningen waren zoovele gevaren
voor de Zwitsersche onafhankelijkheid. Daarbij bracht in den beginne het gastvrije
onthaal der protestanten voor Zwitserland vele lasten met zich en was het voor
Frankrijk een rede tot misnoegdheid. Ook in deze alliantie zouden voortaan
protestantsche en katholieke kantons hun eigen weg gaan: de eerste tegen Frankrijk,
de tweede vóór. De tweede oorlog van Vilmergen was er het gevolg van: hij leidde
tot den vrede van Aarau (1712) waar de confessionnelle gelijkheid werd bezegeld:
drie jaren later echter werd door Frankrijk met de katholieke landen een geheid
verbond gesloten om de verloren voordeden terug in te winnen. De eeuw die volgt
is er een van inzinking: het is de eeuw van het patriciaat. Het Zwitsersch verbond is
op dit oogenblik nog een eigenaardig amalgame van landen en steden in de meest
verscheiden verhoudingen tot mekaar, verbonden daarenboven door enkele algemeene
tractaten, maar toch ieder onafhankelijk, met verschillende regeering (democratie,
federatie, oligarchie, aristocratie, monarchie) en verschillende bondgenooten.
Overal echter één gemeenzame trek: de werkelijke regeering van een gesloten
kaste tegen de welke echter de vroeger gescheiden stadsbewoners en plattelanders
hun thans gemeenschappelijken eisch stellen. Overal vindt men aldus dezelfde
standen: een adel zonder invloed, de aristocratische leidende burgerij, de
geprivilegieerde burgers, de inboorlingen, de inwoners en de onderdanen. Per slot
van rekening ‘on n'exagère pas en disant que, vers la fin de l'ancien régime, la
confédération suisse était l'Etat le plus morcelé qui se pût concevoir. Elle reposait
sur une quintuple différenciation. On distinguait: les cantons et les alliés, au point
de vue politique: les seigneuries et les sujets au point de vue social; les villes et les
cantons forestiers, au point de vue économique; les protestants et les catholiques au
poin te vue religieux, enfin les diverses langues’.
In een land echter waar de landbouw bloeiend was en de nijverheid actief, waar
handel en bankwezen bedrijvig waren en het onderwijs in 't algemeen beter verzorgd
was dan in de naburige landen, kon zulk een toestand niet blijven duren. De gansche
eeuw is gekenmerkt door lokale opstanden, die zullen uitloopen op een hernieuwing
onder de Fransche revolutie. Ook dit land zou door den alles omverrukkenden vloed
overstroomd worden, meer echter onder de dijfkracht der Zwitsersche uitgewekenen
te Parijs, dan uit eigen initiatief. Bonaparte gaf den eersten stoot door de annexatie
der Valteline - verbindingsweg tusschen Italië en Duitschland - weldra gevolgd door
de bezetting van het land en door de uitroeping der Helvetische republiek, in 1802,
toen de Fransche troepen terugtrokken, storrte deze echter ineen. In plaats van de
Fransche bezetting schonk Napoleon, door het Acte de méditation (1803) aan de
kantons hun oude onafhankelijkheid weer. Hun vrijheid was natuurlijk maar een
illusie, alleen de creaturen van Napoleon hadden het bewind in handen; en wat de
Zwitsersche onzijdigheid betreft, verklaarde hij dat ‘La neutralité vis-à-vis de moi
est un mot vide de sens, qui ne vous est utile qu'autant que je veux’.
1813 bracht de verlossing, maar geenszins de eendracht, laat staan de eenheid
onder de Zwitsers. Tusschen de meer dan twintig Zwitsersche gedelegeerden op het
congres te Weenen, was niet
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de minste overeenkomst: alleen naijver en onderling wantrouwen. Zoo ook in het
land: bij den terugkeer van Napoleon, kwam, niettegenstaande het verbond met de
geallieerde mogendheden, een deel der troepen in opstand en weigerde op te rukken.
Te Weenen verloor Zwitserland Mulhouse en de Valteline, maar werd officieel
onzijdig verklaard. De reactie was onvoorziende: niettegenstaande de economische
evolutie en den ommekeer in de gedachten bleef men verstarren in oude vormen ‘La
suisse ressemblait, sous le Pacte de 1815, à l'Europe d'aujourd'hui. Les cantons étaient
souverains, maîtres incontestés de leur politique économique. On comptait alors en
Suisse 11 mesures de pied, 60 espèces d'aunes, 87 mesures de grains, 81 pour les
liquides et 50 poids différents. A côté du franc suisse de dix batz, et du billon
helvétique, le franc de France, les écus français de six livres, les écus du Brabant, de
Bavière et de Wurtenberg avaient cours légal. Incapable de s'entendre sur aucune
mesure commune, les cantons multipliaient les mesures offensives, les uns à l'égard
des autres. Presque toutes les erreurs que nous avons vu commettre de nos jours en
Europe ont eu leurs précédents sous la restauration, au sein de la Confédération’.
Ook tegenover het buitenland ontbrak alle eenheid, wat als noodzakelijk gevolg had
een volledig gebrek aan zelfstandigheid. De dienst in vreemde landen bleef bestaan
en diende er als ruggesteun van het absolutisme, terwijl de landsdag onder den druk
der vreemde regeeringen verplicht werd strenge maatregelen te nemen tegen de
politieke bannelingen die er samenstroomden. Het gansche land was onder den
invloed der liberale gedachten in gisting met het uitgesproken doel, het
confederatiepact te herzien en meer eenheid te brengen. De oorlog van de
Sounderbund - een godsdienstoorlog in zijn onmiddellijke oorzaak - zou de oplossing
brengen; de katholieken werden vorslagen maar de overwinnaars maakten geen
misbruik van den toestand: de grondwet van 1848 bracht het land definitief op den
weg van den vrede en van de onderlinge verstandhouding. De verschillende
grondwetherzieningen waren een versterken van de centralisatie: daarbij bracht een
binnenlandsche emigratie en de groote ontwikkeling der verkeersmiddelen de geesten
korter bij mekaar. Zwitserland werd economisch één. Een oogenblik scheen het of
de oorlog van 1914-1918 terug les deux Suisses tegenover mekaar zou stellen; het
kwam echter niet tot een breuk. Uit het Zwitsersch voorbeeld mag Europa zijn
ondervinding putten. ‘Le rôle de la Suisse, qui a en ces matières une expérience de
six siècles, n'est-il pas de montrer aux autres peuples la voie qui, par la collaboration
internationale, conduit à la confédération d'états et à l'Etat fédératif, c'est-à-dire à
une Société des Nations de plus en plus parfaite.’
Dr H.J. Elias.
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Muziek
Evolutie en Revolutie
Aug. L. Bayens: Jazz-fantasia voor klavier. Uitgave ‘De Vlaamsche
Muziekhandel’, Antwerpen.
Ken nieuwe kunstuiting is ‘a priori’ revolusionair. Wie zich ons vorig artikel herinnert
zal inzien dat dit revolusionaire karakter een uiterlikheid is, een schepping van het
instinkt tot zelfbehoud, die geen deel uitmaakt van de eigenlik konstituerende delen
van de psyche der niewe richting, maar slechts het kleed is waaronder ze zich
materialiseert. Het ene werk aksentueert de kleur van dit kleed, het andere schenkt
er minder aandacht aan. Alles hangt hier af van de snelheid waarmede een opgedane
sensatie zich materialiseert. Elke indruk die de moderne artiest opdoet filtreert hij
psycologies door het netwerk zijner esthetiek. Is de neerslag onmiddellik zo zal hij
zijn aanknopingspunt met de materieele verschijning onzer wereld nog duidelik
waarneembaar vertonen; zal hij het felste kontrast vormen met de produksie ener
vorige generasie, zal zijn materialisering vooral geschieden langs de lijn der typies
niewste gegevens. Dergelik werk zal, opzichzelf een verlochening zijn van het
voorafgaande: is revolusionair.
Voltrekt het bezinkingsproces zich langzamer, zo zal zijn vastlegging minder
onmiddellik naar uiterlike tijdsvormen verwijzen, zonder dat de esthetiese waarde
ook maar iets vermindert. De meer voldragen indruk heeft zich ingewerkt in het ons
door tradiesie en opleiding ingeënte materiaal en daaruit vrij gekozen wat hem dienstig
is; zoekend naar de harmonie tussen vroegere en niewe gegevens. De hiergevolgde
lijn is die der evolusie.
Beide richtingen zijn in de niewe muziek even sterk vertegenwoordigd Het zijn
alleen uiterlike tegenpolen; roepen echter geen clans in het leven, daar we bijna ieder
modern musicus nu eens het ene, dan het andere terrein verkennen zien.
Aug. Bayens is hoofdzakelik revolusionair. Dit was hij reeds in z'n ballet ‘De
Dode Dichter’. Dit blijft hij in de vier orkeststukken, uitgevoerd op de
Dierentuinlkonserten - in zijn nog onuitgevoerde Sinfonie, z'n vier kwartetten en ook
in deze Jazz-fantasia. Slechts even ontmoeten we hem nu en dan op het terrein der
evolusie in stukken als Diogenes, voor klavier.
Deze Jazz-fantasia is noch een navolging van Strawinsky's Piano-Rag-Music noch
van Auric's Adieu-New-York (fox-trott voor klavier). Beiden mogen de jazz
vergeesteliken het blijft jazz in wezen, in verschijnen en in aanvoelen. Aan Bayens
leverde de jazz slechts bouwelementen. Niets meer; en hiermee schiep hij zijn
komposiesie, die niet anders is dan muziek, zuivere muziek, zeer pianistiek
geschreven, en die geen andere pretensies heeft. Havens heeft ons van het
jazz-realisme verlost en dit is een prettige overwinning op de Koning van Tumbala.
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Musica Sacra
Met het uitbreken van de oorlog verdwenen, verschijnt tans opnieuw het tijdschrift
der Mechelse orgelschool: Musica Sacra. Reeds 6 afleveringen liggen voor ons (3
Vlaamse en 3 Franse) en hun inhoud geeft enkel genoegen; verheugend verschijnsel:
van 1 tot 3 gaat de belangrijkheid steeds crescendo. We geloven dat dit nummer drie
(zowel het Vlaamse als het Franse) ons een staaltje geeft van de verwachtingen die
we omtrent Musica Sacra koesteren mogen. Op het terrein der kerkelijke muziek
zullen we nu altans een tijdschrift hebben dat we zonder blozen aan het buitenland
tonen kunnen. Want hier wordt gesproken met kennis van zaken. Het terrein zelf eist
beslagenheid en weert dilletantisme van litterators op uitstap buiten hun vak.
Mocht nummer één nog wat hybriedis zijn, nummer drie bewijst dat de schaal
overhelt naar de zijde der ernstige musicologie. Die overwinning werd ingeluid door
een degelilke studie, in nr 2, over Gevaert's ‘Mélopée antique’ van de hand van Dom
S. Caron (waarvan we het vervolg in 3 erg missen), ze wordt tans bevestigd door een
overvloed van artiekelen 18 karaat, die beide nummers 3 bevatten. Citeren we slechts
als voornaamste een buitengewoon klare uiteenzetting over de verdiensten der
muziekgeschiedenis, bewijs van ruime kijk en kennis, getekend P. Bergmans, een
mooie studie over het werk en de persoonlikheid van Kanunnik F. Verhelst, waarin
Dom Jos. Kreps ons niet alleen eerbied voor den priester-musicus weet af te dwingen,
maar er ons ook toe brengt hem, ongekend, te bewonderen, ons een staaltje medelend
van het magiese fluide, dat van zijn persoonlikheid uitgaan moet. Dit voor het Franse
nummer; terwijl we als equivallent haast het ganse Vlaamse nummer aanhalen moeten.
De opstellen getekend Dr A. Weissenbach, K. Mengelberg, E. Van de Velde
(Godsdienstige en esthetiese waarde der XVIe eewse polyfonie); Ch. Van den Borren
(De parodie-mis ‘inclina cor meum’, van Philip de Monte); Kan. Fl. Willems (Liturgie
en Gregoriaans), staan op één lijn met de hoger aangehaalde en geven dit nummer
een biezondere waarde.
Daarbij worden maandeliks muziekbijlagen geleverd, die ons dra een kleine
bibliotheek van liturgiese muziek verschaffen zuilen. Tot heden ontvingen we de
onuitgegeven mis en motet: ‘Inclina cor meum’, van Ph. de Monte, twee
tweestemmige koren van Kan. F. Verhelst, 2 driestemmige konen van L. De Vocht
en de ‘Missa in honorem Christi regis’, van kan. F. Verhelst.
De mis van Ph. de Monte heeft de bewondering der kenners weg gedragen. Ze
vormt een stevige lijnen architektuur, bewijs van grote stijlmeesterschap; haar
materiaal is sober, ze lijkt ons niet de warme kleur, gevolg van rijk harmonies voor
voelen, van een Palestrina te bezitten, maar telkent daardoor juist misschien haar
noordelike afkomst.
De werken van kan. Verhelst spreken vooral door de eenvoud hunner kosepsie en
door de intieme lyriese muziek die er uit opstijgt. Men voelt dat de toondichter eerlik
is, dat hij zijn doel voor ogen ziet en het juist te bereiken weet. Er is niets te weinig,
er is niets te veel. Juist dit harmonieuse evenwicht tussen willen en kunnen maakt
deze komposiesies zo sympatiek.
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De koren van Lod. e Vocht, gelijken op die heiligen beeldekens genre chromo-Liebig.
Je neemt een Latijnsche tekst, smeert er wat siroop over en bestrooit dit met suiker:
je hebt liturgiese muziek: aldus het procédé; pour copie conforme L. De Vocht.
Remi GHESQUIERRE: Meezennestje.
Dit is een klein bundeltje met meer dan honderd liedjes voor de kindertuin.
Sommigen zijn volksliedjes, velen werden door R. Ghesquierre gecomponeerd. De
eerste verdienste van de toondichter is de verzameling teksten, die hij bijeengebracht
heeft. Hierin heeft hij reeds blijk gegeven van goeden smaak en van inzicht in de
kinderpsycologie. Zijn komposiesies blijven op hetzelfde peil: ze zijn eenvoudig,
stemmig en fris. De toondichter voorzag ook de gebaren die bij deze liedjes passen.
Hierin volgt hij de kinderen te ver. Het kind is van zichzelf reeds nabootser genoeg;
dit instinkt is in hem in meer dan voldoende mate aanwezig zo dat de school het niet
aksentueren moet. Soms dringt bij gebarenspel door kinderen de nabootsing zich op;
laten we hun dan dit genoegen maar eens gunnen, maar zelf de materiele geste zoeken,
zoals de toondichter dit soms deed lijkt ons verkeerd. Daarom verkiezen we zijn
liederen met louter ritmiese gebarenbegeleiding, die we interpreteren kunnen als een
voorbereiding tot het abstrakte schoonheidsgebaar dat het doel moet zijn der verdere
lichamelite opvoeding.
Voor het repertorium onzer kindertuinen biedt dit ‘Meezennestje’ een heilzame
verfrissing, en werkelik, hier mocht wel wat frisse lucht waaien want de vogeltjes
zitten er nog altijd gevangen!
Karel ALBERT.

Bouwkunst
Prof. K. Staatsmann: Das Bürgerhaus im Elzasz, Berlin, Verlag Deutsche
Bauzeitung.
Dit boek maakt deel uit van het groote werk ‘Das Bürgerhaus im Deutschen Reich
und seine Grenzgebieten’ waarvan reeds verscheen: ‘Das Bürgerhaus in Schlesien’,
‘Das Bürgerhaus in Würtenberg’, en waarvan ‘Das Bürgerhaus in Schleswig-Holstein
und den Hänsestaedten’ in voorbereiding is. De onderneming is naar een grootsch
plan opgevat en zal later een architektuur-historisch monument van ongewoon belang
blijken te zijn.
Het deel dat wij ter bespreking ontvingen geeft daarvan reeds een beeld. De
historische tekst, die uit het wezen der streek, de invloeden van buiten en de
bestrevingen van vorsten en kloosters, den groei van de steden en den opbouw der
woningen afleid, wordt niet overschat als we hem een voorbeeld van juistheid en
nauwkeurigheid heeten.
Het overzicht van de woonhuiskunst van de vroegste tijden tot in de 18e eeuw is
rijk aan voorbeelden uit elke periode, waarbij uit den aard der zaak de voor het land
zeer typische vakwerkbouw een hoofdrol speelt. Een eigenaardige opmerking
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geldt den overgang van vakwerkbouw naar steenbouw, die vooral onder Franschen
invloed na de 16e eeuw schijnt te geschieden. Toch bieden de menigvuldige
afbeeldingen der Renaissance-huizen hoofdzakelijk typen van Duitschen oorsprong.
Ook nadat in 1681 de Franschen volledig meester werden. Slechts de Louis XV-stijl
laat hier en daar sterke invloeden herkennen.
Een praktisch bezwaar biedt het formaat van dit boek. Een gewoon kwarto ware
zeer voldoende geweest; het folioformaat gebruiken zonder er door groote illustraties
toe verplicht te zijn, lijkt ons niet aan te raden. Toch is dit een boek dat niemand, die
de geschiedenis van den woonhuisbouw wil bestudeeren, kan missen.

Dr Hans Riehl: Der Stephansdom in Wien, Mit 107 Abb. Allgem. Verein
für Christliche Kunst, München, Renatastrasse, 6/11, Mks. 1.65.
Dit boek is Nr 61/62 van de bekende reeks ‘Die Kunst dem Volke’, een uitgave die
spotgoedkoope, prachtig geïllustreerde kunstmonographieën onder het volk verspreidt.
Evenals voor de meeste harer andere uitgaven mag ook voor deze het populaire
niet als gelijk met minderwaardig gelden. Zij is wel eens zóó uitgebreid en diep
ingaande, dat ook de kunstgeleerde er belangwekkende stof tot studie in vindt.
De tekst is er op berekend belangstelling bij den leek te wekken, hem de oogen te
openen voor al het schoone, dat er buiten en binnen dit schitterend bouwwerk te zien
is. Na een algemeene beschrijving en de noodzakelijke, historische gegevens, volgt
een ingaande bespreking van de onderdeelen van den bouw, en de kunstwerken uit
alle perioden der geschiedenis, die er zoo talrijk aanwezig zijn. Maar het waarderijkste
zal voor de meeste de zeer rijke en zeer verzorgde illustratie van dit boek zijn.
Honderd-en-vijf op beste kunstdrukpapier uitgevoerde similiafbeeldingen, geven
iedereen gelegenheid dit Oostenrijksch kunstwerk in al zijn rijke verscheidenheid te
leeren kennen. De onderdeelen van de sierende motieven en beeldhouwwerken zijn
weergegeven tot in hun fijnste bijzonderheden, terwijl de algemeene zichten, genomen
in den Dom, fotografisch tot het beste behooren wat er op dat gebied bereikt werd.
Gaarne noteeren we in de eerste reeks de afbeeldingen der kapiteelen van de
Reuzendeur (afb. 6 en 8), de puntgevels der Zuidzijde (afb. 12 en 13), de borstwering
van den kansel (afb. 47) en in de tweede reeks de schitterende binnenzichten der afb.
31 en 32 en vooral het algemeen binnenzicht (afb. 30). Maar ieder der vele illustraties
is wel een vermelding waard.
Terwijl we dit schrijven, en onze volle bewondering voor deze prachtige bewijzen
van technisch en artistiek kunnen ten dienste van een volksuitgave uitspreken, denken
we niet zonder spijt aan de uitgaven door de stad Antwerpen aan den
Onze-Lieve-Vrouw-Toren gewijd. Ofschoon op zwaar kunstdrukpapier uitgevoerd,
is hier bij vele platen een hinderlijk gemis aan scherpte in de details. Hopenlijk wordt
dat bij een volgende uitgave beter.
Ondertusschen wenschen we een groote verspreiding aan uitgaven als deze over
den Stephansdom.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

106

Bruno Taut: Der neue Wohnbau, Verlag Klinkhardt & Biermann, 1927,
Mk. 5.
Met het verleden moet geheel opgeruimd worden, want zoowel voor het steedsche
huurhuis als voor het kleine éénfamiliehuis moet nog een vorm gezocht worden. De
bestaande architektuur en kunst moeten sterven, en al wat deze levende dooden aan
hun definitief einde helpt, is nuttig. Dat is zoowat het thema waarvan Taut vertrekt.
Uit het eerste hoofdstuk ‘Bilanz’ lichten we het geweldige feit, dat er in Duitschland
op dit oogenblik drie millioen woningen te kort zijn. Verder de vaststelling, dat de
architektuur der laatste jaren steeds in het verleden gekende stemmingsmomenten
opzocht, wat de bijgevoegde illustraties bevestigen. Maar al deze, bij oude vormen
aansluitende woonhuizen, zijn daarom esthetisch nog niet zóó minderwaardig als
Bruno Taut het voorstelt (afb. 2, 5, 6). Al is zijn ‘treppenhausarchitektur’ (afb. 9)
goed te heeten, de belachelijke kleine venstertjes van de woonvertrekken beloven
weinig omtrent de verlichting ervan.
Met veel geest is het hoofdstuk ‘Die Welle’ geschreven, waar de bestendige gang
van de ontwikkeling wordt geschilderd, en waar de kapitale verklaring van Schinkel:
‘Die Kunst ist überhaupt nichts wenn sie nicht neu ist’ het middenpunt van daarstelt.
Waar het over ‘Verunstaltung’ gaat, komt men tot klaarheid waarom het boek ‘der
lieben Baupolizei’ werd opgedragen. De bloemlezing die daar uit de wetteksten en
hun uitlegging, gegeven wordt is wel typisch, maar toch zouden wij er niet graag de
konklusie uit trekken van Taut, die eenvoudigweg de wetteksten omtrent het bouwen
zou willen zien verdwijnen. Het tegenvoorstel van Hugo Hering kan ongetwijfeld
groote voordeelen hebben, maar of ten slotte zonder wetteksten het beoogde doel
zou bereikt worden, blijft een open vraag.
In ‘Die Uberlieferug’ tracht Taut nu klaar te doen uitschijnen, dat versiering en
fantazie daarmede niets te doen hebben, maar wel logische konstruktie. En aan de
hand van zijn illustraties komt hij daar heel goed toe.
‘Die Wendung’ brengt het laatste deel van Taut's betoog. Er wordt in gewezen op
de beteekenis van seriebouw voor de toekomst en op het feit, dat de voorlaatste
generatie voor de ontwikkeling van de bouwkunst van groote beteekenis was. De
verwijzing naar Otto Wegner, Josef Hoffmann, Henry Van de Velde en Frank Lloyd
Wright en de baanbrekers der prachtige Hollandsche beweging: Berlage, De Bazel,
is een erkenning, maar onder al het jongste werk, dat afgebeeld staat, is er toch veel,
dat in zijn modern wezen even zoo slecht is, als al wat op afbeelding 33 onder den
spottenden titel ‘Wo findet die Seele die Heimat... die Ruh...’ te vinden is.
Zoo blijkt het boek van Taut met zijn heftige, prachtige, levendige taal, en zijn
rijk afbeeldingsmateriaal niet voldoende zakelijk, voldoende evenwichtig, ja, ook
niet voldoende nuchter om den opvoedkundigen rol te spelen waarvoor het blijkbaar
de wereld werd ingestuurd. En toch is het en blijft het een werk, waaraan ieder zal
houden, die groei en wording van de nieuwe kunst volgt, omdat er de ziel achter zit
van een levenden mensch met idealen van onzen tijd.
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W. Retera Wzn. P. Kramer, Architekt, Nr 2 in de Reeks ‘Nederlandsche
Bouwmeesters’, onder leiding van W. Retera Wzn., Amsterdam, Van
Minister's Uitgevers Mij. Prijs: Fl. 1.50.
‘De ontwikkelingsgang van het werk van Kramer is gericht naar de verinniging, de
verdieping van het romantische’. Deze zin uit het boekje karakteriseert inderdaad
het heele werk van Kramer, een der Meesters van de Amsterdamsche school, vriend
en medewerker van De Klerk en Van der Mey.
Het blijkt meer en meer, dat het romantisme niet dood is gegaan, noch onder de
nuchter-konstruktieve, noch onder de rein-klassieke stijlopvattingen, die mede onzen
tijd beheerschten. Toch is de romantiek een gevaar voor de bouwkunst: al de
gebouwen twintig jaar geleden en vroeger opgericht, en die romantisch mogen heeten,
doen reeds vreeselijk verouderd aan.
Retera is een bewust verdediger van ‘de geest der Gothiek’, van de romantiek in
de bouwkunst. Zijn bepaling van de twee vormwerelden: klassiek en romantisch in
den aanvang der studie is daarvoor kenschetsend. Typisch en verrassend is de paralele
die hij tusschen den filosoof Bergson en den architekt Kramer trekt. In Kramer's
werk voelt Retera ‘zinnelijke genieting, zwellende vorm, sappige kleur’ naast ‘een
toeneigen naar het irrationeele, alsook een mystische grondstemming’. Verder stelt
hij het intuitieve en het naar het dynamische gerichte van het bouwkundig concept
bij dezen bouwmeester in het licht. De theoretische karakteriseering van het werk
van P. Kramer is uitstekend gegeven. Retera nadert met begrijpend, gelijkaanvoelend
wezen tot de kunst van den bouwmeester.
Het is hier niet de plaats om den bouwmeester van ons standpunt, dat in vele
opzichten niet dat van Retera is, te bespreken, al geven de mooie illustraties wel een
gemakkelijke gelegenheid daartoe. Onder deze zijn bijzonder goed de Boerderij,
Volkswoningen te Amsterdam-West, de schitterende Bijenkorf te Den Haag, dit
beslist mooie en anti-konstruktieve gebouw, en de reeks bruggen.
't Is een prachtig boekje, dat ons met ongeduld naar de volgende der reeks
‘Nederlandsche Bouwmeesters’ doet uitzien.

De moderne Bouwkunst en hare beloften, door M.J. Granpré-Molière
Utiliteitsbouw, door Prof. Ir. R.L. Schoemaker. Reden uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de bouwkunst aan de
Technische Hoogeschool te Delft. Uitgaven van J. Waltman Jr. Delft.
De eerste dezer twee voordrachten behandelt eenige uitzichten van het verband
kunst-techniek en bouwkunst-stedenbouw zooals het zich in dezen tijd voordoet.
Geen voorbeelden of bewijsvoeringen uit de praktijk, slecht filosofisch getinte
beschouwingen. Alles saamgenomen wel een programma inhoudend, een
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leidraad naar dewelke de te geven kursussen opgevat zullen worden.
De rede van Prof. Schoemaker is veel onmiddellijker van opzet. Na een
geschiedkundig overzicht over utiliteitsgebouwen, behandelt hij in groote trekken
het moderne streven naar een verbinding van schoonheid met de utilitaire eischen.
Hij komt tot de vaststelling, dat eenerzijds de utiliteitsbouw de architektuur van dezen
tijd absoluut beheerscht en de sobere konstruktieve vormen van deze gebouwen de
grondgedachte van den modernen bouwstijl leveren. Een saamgedrongen, flink
betoog.
Deze twee boekjes volledigen elkaar prachtig.
E.L.

Nationalisme
Het Friesche cultuurfeest
Al is het reeds een tijd geleden dat de Friezen feestvierden en in
Groot-Friesch-Congres bijeenkwamen om vooral de taalbelangen te dienen, het is
daarom nog niet te laat om een en ander daarover te vertellen, kort en bondig dan,
om het te behouden voor de toekomst. Het kan de Vlamingen er aan herinneren dat
niet zij alleen een strijd voor taal en volksaard hebben te voeren maar dat dit onder
ongunstiger voorwaarden ook nog gedaan moet worden door de Friezen.
Einde Augustus herdacht het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde den dag waarop het, een eeuw geleden, werd gesticht.
Buiten een plechtige herdenking daarvan in de fraaie vergaderzaal der Staten van
Friesland, werd een goed geslaagde tentoonstelling gehouden van Friesch zilver,
waarvoor velen, zelfs de Koningin der Nederlanden, hadden ingezonden.
Tevens werden te dier gelegenheid enkele boekwerken uitgegeven, n.l. een
gedenkboek, een geschiedenis van Friesland tot de 11e eeuw en Oud-Friesche
oorgonden.
Het Friesch Genootschap, dat zich niet direct bezighoudt met de bevordering der
Friesche taal en zich daarvan evenmin als voertaal bedient, heeft goed werk gedaan
met de stichting van het Friesch museum te Leeuwarden en de uitgave van tal van
belangrijke geschriften.
Voor den taalstrijd zelf èn ditmaal voor de eensgezmdheid der Friezen teekenend
en belangrijk was het houden van het Groot-Friesch Congres, waaraan al de bestaande
Friesche organisaties van neutralen, protestanten en katholieken deelnamen.
Verschillende organisaties hielden tegelijkertijd hun algemeene vergadering.
Dit was het 2e Groot-Friesch-Congres dat gehouden werd, want het 1e Congres
van dezen aard was in 1925 te Jever in Oost-Friesland (Duitschland) bijeengekomen.
De betrekkingen tusschen de Friezen van Nederlandsche en Duitsche nationaliteit
dateeren van betrekkelijk jongen datum.
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De zee, die de verbinding tusschen de verschillende deelen van het Friesche land
verbrak, heeft ook den stam der Friezen gespleten en krachteloos gemaakt.
Het 2e Congres nu stond onder leiding van Mr. P.A.N. baron van Harinxma thoe
Slooten, Commissaris der Koningin in Friesland en tevens voorzitter van het reeds
genoemde Genootschap.
In zijn openingswoord noemde hij de geschiedenis van den Frieschen stam een
groot treurspel. Het Groot-Friesland der middeleeuwen is uiteengevallen tengevolge
van den invloed van natuurmachten, vreemde heerschers en ontbindende krachten
in het Friesche volk zelf.
Wij eindigen met den wensch dat de Friezen met het sterke gevoel voor vrijheid,
dat hen immer heeft bezield, trouw zullen zijn aan zich zelven en front zullen maken
tegen de dreigende ontfriesching, om aldus te komen tot een gezonde volkscultuur
nevens den aard van onzen alouden Frieschen stam.
Prof. Theodor Siebs, van Breslau, hield een rede over: ‘Die Friesen und ihre
Sprache’, waarin hij aantoonde op welke gebieden de taal nog gesproken wordt. Hij
verheugde zich ook tot den Frieschen stam te behooren.
De heer J.J. Wof sprak over: ‘De Hollandsche tendentie in de ontwikkeling van
het Westerlauwersche Friesch. De groote gemeenzaamheid van de Friezen met de
Hollandsche taal, heeft deze laatste over het Friesch doen zegevieren.
Nog leeft het Friesch, maar het sleept zijn bestaan voort.
Op den eersten dag sprak ook nog Dr Reimers, van Leer, over: ‘Das Pabittum und
die freien Friesen’, waarvan enkele zinsneden aan de katholieken mishaagden.
Den tweeden dag van het Congres werd geopend met het voorlezen van
telegrammen van gelukwenschen, ontvangen van Mr. Troelstra, en Scheveningen;
Dr Roelofs, Simon Jacobs, te Wijk-op-Föhr, en vele anderen, waaronder ook van
schrijver dezes als stichter van het Roomsch Frysk Boun.
Daarna hield Dr I. Smidt-Petersen, van Bredstedt, een lezing over Ethnographische
Leihwörter, waarin hij liet uitkomen dat de taal het meest karakteristieke van een
volk is.
Prof. Dr Bohrling, uit Hamburg, begroette daarop het Congres uit naam van den
‘Verein für Niederdeutsche Sprachforschung’.
Hierna voerde het woord, Prof. W.E. Collinson, van Liverpool, over: ‘The contact
between the Frisian and English vocabularies’, waarin hij liet uitkomen dat algemeen
een Anglo-Friesche eenheid in het Germaansch wordt aangenomen.
Het Anglo-Friesch vormt een brug tusschen de Noord- en Zuid-Germaanselhe
talen.
Hij besloot met een aanhaling uit een werk van Henri Havart: ‘De doode steden
aan de Zuiderzee’, een werk, dat eens in Friesland populair was, sombere profetie
van Friesland's naderenden dood. Deze profetie, meer dan 50 jaar geleden geschreven,
is totaal gelogenstraft door dit Groot Friesch Congres van 1927.
Als laatste spreker trad op D. Kalma, leider van de Jong-Friesche beweging die
sprak over: ‘Besieljende krêften op de West-Frijske Letterkinde’. Deze bezielende
krachten spruiten voort uit de liefde voor Friesland, uit de religie en den socialen
strijd. Hij hoopte dat alle Friezen hun literatuur zullen steunen.
Aan het slot werd het Congres nog begroet door Dr Muus, van de Nordfriesische
Verein für Heimatkunde und Heimatliebe.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

110
Met den wensch dat allen te samen de Friesche taal- en cultuurbelangen zullen
behartigen, sloot de voorzitter het Congres.
***
Met vernieuwden moed gaan de Friezen de toekomst in. Wat die hun brengen zal?
Een leerstoel in het Friesch aan een der hoogescholen, een Friesche academie, het
Friesch als voertaal bij het lager onderwijs of alleen beter onderricht in de moedertaal?
Er kan veel gebeuren en van harte hopen wij dat het gebeurt, al duurt net ook lang,
maar zonder argwaan zijn wij niet. De Hollandsche taal is zoo onontbeerlijk geworden.
Wat Holland gewonnen heeft geeft het niet gaarne prijs, en het ziet alleen doornen
in het oog van anderen.
Slechts weinig weken tevoren had een medewerker van de ‘Telegraaf’ in een satire
geschreven dat als de Friezen een leerstoel in hun taal verlangden, dieven en inbrekers
met evenveel recht een leerstoel konden eischen in de dieventaal.
Wij hebben dat even voor ernst opgenomen en in een protestschrijven bedankt
voor de vleiende vergelijking. De redactie oordeelde opname en antwoord onnoodig,
de satire mocht haar uitwerking niet missen.
Na het Congres werd melding gemaakt van het verschijnen van een boek bij
Nijhoff, in Den Haag: ‘The passing of the Frisians’, waarin de ondergang der Friezen
aangetoond werd. Langzamerhand worden de blonde bewoners verdreven door het
instroomen der brunette rondhoofden. Alleen het Friesche vee neemt toe.
Dat zal wel een erg wetenscharpelijk boek zijn, dat de Congresleden te laat onder
het oog kregen.
Maar wat nood, als de Friezen uitgestorven zijn; moet het Friesche vee hun taak
maar overnemen!
Maar we hebben al eens eerder iets van voorspellingen gelezen in een op sensatie
belust dagblad en weten wat die waard zijn.
Er is ook een Hollandsche mentaliteit in een Hollandsche zelfoverschatting.
J.J. VAN DER WEY.
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Bibliografie
Jos. Henskens: ‘Voor de mensen’. Brugge, ‘Excelsior’, 1927.
Jos. Henskens is een jong, expressionisties dichter. Dat hij expressionnist is merk je
al dadelik aan de titel ‘Voor de Mensen’. - Wie heeft al ooit tegen de mensen
geschreven? - Je merkt het nadien ook aan omslag en tekening; dat hij een dichter
is brengt de typografie je bij en dat hij jong is, merk je daaraan dat hij ‘kresjendo’
schrijft in plaats van ‘crescendo’; binnenkort krijgen we ‘kommie - vajasjeur’. Maar
waarom ook niet, zijn wij geen Vlamingen, d.w.z. hebben wij geen onvreemdbaar
recht op disciplineloosheid?
Deze gedichten zijn: jong, katholiek, expressionisties. De reeds excessilve pathetiek
van Alb. Servaes nogmaals tot exces gedreven. Het uitstromen van deze excessen
heerst over het gedicht en de dichter, die alle formele bekommernis vergeet: een
gedicht is er dan ook niet, in de zin van een evenwicht tussen de emotie en het instinkt
en een ordenen daarvan door de formule ondervinding; er is nooit een gedicht, zoals
er bij de schrijnwerker een kas klaar staat, waarover hij tevreden blijkt.
Als ‘woord voor-af’. Drie korte bladzijden van Anton van de velde: een
onverantwoordelike woordekramerij. En dat alles, zolang na het duitsche
expressionisme!
v.O.

Theresia: ‘Kinderen van Eenzaamheid’. Gedichten. Antwerpen, Janssens,
1927.
Men denkt eerst, van wege de naam, aan de spaanse mystieke, een momentje. Maar
wanneer men enkele regels heeft gehoord, denkt men al gauw aan Nahon. Dat is een
literair rekord, dat van de snelst afgelegde afstand: Theresia a Jesu-Alice Nahon:
prosit.
Vanwege haar verwantschap met de dichteres van ‘Op zachte’ moeten wij de
aandacht van de heer minister van Schone Kunsten en ook die van de heren vlaamse
juryleden op deze dame Theresia vestigen. Alice Nahon, Theresia: blanc bonnet,
bonnet blanc.
Ik wed op Theresia voor de driejaarlikse prijs van vlaamse letterkunde. Immers
zij is gans perfekt ‘Gartenlaube’.
v.O.

‘De la mattère à la vie’, door Henri Colin (Collection: Science et Philosophie.
Beauchesne, Paris, 1926.)
Wat zijn de tijden van het trotsch materialisme lang voorbij! Toen ging men alles
uitleggen bij middel van brute materiekrachten. Nu is men veel voorzichtiger
geworden. De wetenschap komt tot het besluit dat het onmogelijk is de
levensverschijnselen te rangschikken bij gekende physio - chemische
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reacties. Het problema van het ontstaan van het leven op onzen aardbodem blijft nog
onopgelost voor den wetenschapsman (buiten alle philosophie om). Zelfs het
transformisme moet nog steeds wachten op experimenteele bewijzen. Het boek van
Henri Colin geeft heel klaar en duidelijk aan het ‘status quaestionis’ van de moderne
opvattingen aangaande het leven. In vijf opeenvolgende hoofdstukken behandelt de
professor aan het katholiek Instituut van Parijs: den bouw, de chemie en de physica,
de differencieering en den oorsprong van de levende stof. Het is geleerd
vulgarisatiewerk. Misschien in de eerste hoofdstukken wat al te veel
feiten-documentatie waaruit de oningewijde maar amper thuis geraakt. Werkelijk
een waardevolle samenvatting der hedendaagsche theorieën over 't levensprobleem.
Na elk hoofdstuk een uitvoerige bibliographie.
K.E.

G. Misch. ‘Der Weg in die Philosophie’. Leipzig, Teubner. 1927. 418 blz.,
14 R.M.
Er is wellicht geen enkel Teubner-uitgave, die men onbeacht voorbij mag gaan; er
zijn veel Teubner-uitgaven, die tot het beste behooren dat we kennen, zoowel voor
de innerlijke waarde als de uitwendige verzorging. Tot deze laatste behoort met
onderhavige werk, dat een groot aangelegd leesboek der Wijsbegeerte is. Het bestaat
uit twee scherp te onderscheiden deelen: vooreerst de texten uit de klassieken der
wijsbegeerte (met een groot aantal uit het oostersche denken), en vervolgens het
historisch richtsnoer, waarmede de auteur de texten met elkander verbindt en ze tot
een geheel systematiseerd. Wanneer Misch G. in het voorwoord zegt, dat hij een
dubbel doel nastreeft: een inleiding tot de wijsbegeerte te geven, doch tevens de
vooruitgang der wijsbegeerte te dienen, dan slaat het eerste doel op de texten, het
tweede op zijn architectoniek. Het gaat niet op zulkdanig werk te resumeeren in een
paar lijnen. De keurige uitgave bezorgd den lezer enkele uren van diep genot, want
deze bloemlezing is een vernieuwende en een gunstig vernieuwende daad in de
bloemlezing-litteratuur. Eerstens is de chronologische orde der autoren, waardoor
de citaten een wanordelijk aggregaat vormen, radikaal verwezen en door de
systematische vervangen; de texten volgen de logische ontwikkeling der problemen,
waardoor men vervelende herhalingen vermijdt; en de overgangen, welke Misch
inlascht, en die door kleine letter van de text onderscheiden zijn (er is op die wijze
geen verwarring mogelijk) geven telkens de korte, heldere en zaakrijke band, waarin
de historische bladzijden werden geweven. Op die wijze was het mogelijk in vier
honderd groot octaaf bladzijden de substantie weer te geven van het duizendjaren
menschelijk denken over de nog immer actueele vraagstukken der wijsbegeerte; we
krijgen inzicht in het philosopheeren zelf; het bewaart zoowel voor pedantisme als
voor historisme. Dit geldt vnl. voor 't eerste deel. Het tweede wil den lezer de drie
trappen van het wijsgeerig denken op dezelfde manier binnenleiden: de indische, de
chineesche en de grieksche, waaruit de gezamenlijke europeche wijsbegeerte geboren
is. Niettegenstaande het scherper historisch karakter van deze laatste helft, versaagt
de behandelingswijze, die we voor de eerste zoo levend erkennen moesten,
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geenendeels. We ademen dezelfde atmosfeer, die ons de diepst peilende blikken
toelaat, en die den kenner van de wijsbegeerte haltplaatsen zijn, van waaruit de
vergezichten van zijn philosophische kennis zich tot klaar geordende tafereelen sa-
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menstellen. We kunnen dit leesboek niet dringend genoeg aan het Vlaamsch leergierig
publiek aanbevelen; het werk van Misch is waardig de vrije oogenblikken van alwie
wijsbegeerte mag, te onderhouden.
H.D.V.

Boll-Bezold: ‘Sternglaube und Sternendeutung’. Berlin, Teubner. 1926. 3e
uitgave. 11 Mark.
Voor de ontwikkeling der kultuur aller werelddeelen is de sterrekunde- en -wichelary
van groote beteekenis door haar onlosbare vervlechting met godsdienst, wetenschap
en folklore; ook is ze een der oudste elementen, welke we over de beschaving bezitten.
De geschiedenis van dit kultuurmoment gaat met groote bezwaren gepaard juist door
den ouderdom der gevens, de weinig talrijke en niet gemakkelijk te interpreteeren
berichten en door de verscheidenheid, welke ze in hun ontwikkeling vertoonen. Voor
deze geschiedenis zijn Bell en Bezold de twee groote au tors, wier bekendheid geen
verdere kennismaking noodig heeft. Deze geschiedenis ligt voor ons in korte,
schematische hoofdstukken, noodzakelijk geworden door den vooruitgang der
litteratuur, sedert de eerste uitgaven, en sedert de dood van de twee geleerden. Het
is bijgevolg een autoriteitswerk, dat we niet hoog genoeg kunnen schatten,
niettegenstaande de zaakrijke bondigheid, die wellicht voor een oningewijde de
lezing op enkele plaatsen bemoeilijkt. Het werk is schematisch aangelegd als gegroeid
uit conferenties: het geeft de algemeene trekken der ontwikkeling en zal op die wijze
iedereen - vakgeleerden zoowel als eenvoudige vrienden der beschaving - de grootste
diensten bewijzen bij de ontsluiering van een tot op onze dagen nog geheimnisvol
gebied. De wetenschappelijke stand laat niet toe de oorsprong der astrologie veel
hooger op te voeren dan tot de babylonische semieten, alwaar ze een hieratisch
karakter vertoont, zoodat ze waarschijnlijk door een priesterkorps onderhouden werd.
Maan, planeten, sterrebeelden en astrologische geographie vinden hun bevestiging
reeds tusschen Tigris en Euphraat. De overdracht naar Europa sluit het ingewikkeld
probleem in der betrekkingen van Griekenland met het Oosten: de kretische en de
vroeggrieksche tijd, evenals de periode, die ons voert tot aan de eerste stappen der
philosophie zijn eer arm en meer nog vijandig aan de astrologie; de ionische
wijsbegeerte vestigt het louter wetenschappelijk karakter van het grieksche denken;
de godsdienst is anthropomorphisch. De pythagorische school bereidt de wegen, die
Plato verdiept, die Aristoteles intoomt, die het hellenisme en het neoplatonisme te
Alexandrie codificeeren, die het stoïcisme als levende waarheid zal omdragen.
Alexander de Groote maakt dus het transformatiemoment uit. Het orphisme en de
kultus van Mitthra, de religieuse gnose, de kultus van Isis zijn de hoogtepunten der
grieksche astrologie. De officieele vijandelijkheid van het Christendom vermocht ze
niet te weren; de eerste apologisten, dan de byzantynen, later Thomas van Aquinon,
R. Bacon onder araabschen invloed, zelfs het hof der pauzen tijdens de Renaissance
en sindsdien onafgebroken deelen alleen in meer of mindere mate de levendige
belangstelling voor de hemellichamen en hun invloed op de gebeurtenissen der aarde.
In het tweede deel geeft Bell een overzicht van de leering der astrologie: haar
geocentrisch wereldbeeld, afkomstig uit de grieksche wetenschap, haar methode,
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haar beteekenis. Vervolgens een vijftal speciale textstudies en een veertigtal
afbeeldingen van astrologische figuren. Voor wetenschappelijk geschoolde lieden
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dragen de Nachträge de grootste verdienste van het werk weg; voor wie enkel met
een belangrijke factor uit de beschavingsgeschiedenis der menschheid kennis wil
nemen weze het werk van de groote kenners der oudheid, envnl. der antieke astrologie
zeer warm aanbevolen om verschillende redenen. Ten eerste om de betrouwbaarheid,
waardoor de studie van Bell zich van veel andere onderscheidt op dit gebied, dat een
zekere fantasie welkom is; ten tweede om de lichtvolle zakelijkheid van deze
bladzijden, die de wetenschappelijke zijde van het vraagstuk scherp afteekenen. Ten
derde door zijn talent van samenvatting, waardoor een synthesis van een zoo
ingewikkeld en moeilijk gebied duidelijk voor oogen komt, niettegenstaande enkele
duisterheden, welke moeten toegeschreven worden aan de knappe samenvattingen
van een oneindig aantal gegevens, die voor iedereen niet even klaarblijkelijk zijn.
Voegen we eraan toe, dat de firma Teubner, gespecialiseerd op het terrein der antieke
wereld de uitgave op alle gebied, text, illustratie en uitvoering zeer verzorgd heeft.
H.D.V.

Reininger S. Kant, München. Reinhardt. Bd. 27-28. Kafka, Gesch. d.
Philosophie.
In de overproductie, die de studie van Kant te voorschijn roept, moet een nieuwe
monografie doortastende eigenschappen vertoonen om ons aandacht waardig te zijn.
We denken dat Reiniger's Kant wel die aandacht waardig is. Als onderdeel der groote
Geschichte der Philosophie welke onder leiding van prof. Kafka verschijnt en die
op 40 deelen berekend is (waarvan een 22 verschenen) deelt het de algemeene tendenz
der reeks, n.l. een middenplaats tusschen de populaire expositie in te nemen en de
streng wetenschappelijke factuur. Reiniger's Kant leunt nochtans meer bij de laatste
aan. Elke systematisatie van Kant's philosophie roept een kritiek te voorschijn, omdat
de wijsbegeerte zoo verdeeld is omtrent de juiste interpretatie van de vrij duistere
tekst. Daarom is de interpretatie zaak van standpunt nemen en geen artikel van
beoordeeling. In korte, gedrongene paragrafen ontrolt de schrijver de ideeën van den
grooten denker op alle gebied; meermaals een onduidelijkheid, de beknoptheid
natuurlijk laat welke voor den oningewijden lezer een schrikbeeld wordt. Ook zijn
het de kenners en niet de onwetenden, die iets hebben aan zulke monographiën,
evenals het een bewijs van ernst is, dat men zich de moeite getrooste zich in Kant's
ideeën in te werken. Een specialiteit, eigen aan deze monographiën is hun laatste
hoofdstuk, waar we een overzicht krijgen van Kant's vrienden en vijanden, wier
namen zoo dikwijls in zijn leven voorkomen en waarover we niet altijd gemakkelijk
nadere inlichtingen kunnen inwinnen. Het is per slotsom een knappe synthesis van
de grootsche leer van den Königsberger, die de professor van Woonen voo rdeze
geschiedenis der wijsbegeerte leverde, en een der best geslaagde onderdeelen van
deze grootscheepsche onderneming.
H.D.V.

‘Cahiers de la Nouvelle Journée’. L'âme russe. Parijs, Blond, 1927.
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Het achtste nummer der katholieke reeks, waarover we in het eerste nummer van
dezen jaargang een uitvoerig overzicht hebben gegeven. Het voorliggende houdt
zich op het goede peil van de voorgaande; vier uitgebreide studies over de russische
gedachte: de godsdienst-conceptie door den bekend geworden Berdiaef, de
vergelijking tusschen oud- en nieuw Rusland,
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door Boulgakof, het dualisme in de russische godsdienstconceptie van Zoziochowski
en de russische emigratie, door Miroglio. Misschien heeft de gewettigde sympathie
voor de slachtoffers der omwenteling deze Cahier een aanschijn van manifest tegen
het bolchevisme gegeven. Een politieke bedoeling is niet uitgesproken, doch voelbaar.
De bijdragen moeten dus cum grano salis opgenomen worden, doch bevatten zeer
goede, en wat meer is, vaak zeer duidelijke aperçus over het ons nog tamelijk
ongenaakbaar domein der russische ziel. Het nummer besluit met de gewone kritische
bibliographie, en met een blief, welke de houding der Cahiers bepaalt in de zaak der
Action française. De gansche reeks blijft immer aanbevelenswaardig.
H.D.V.

Buonatti, ‘Le Modernisme catholique’. Parijs, Rieder, 1927.
De achtbare professor der hoogeschool van Rome biedt ons een beknopte geschiedenis
aan van het modernisme, van uit een scherpen kerkvijandigen hoek bekeken. We
willen niet oordeelen of de geweldige toon van zijn oppositie tegen Rome, of het
ietwat naïef enthousiasme iets ten voordeele van het modernisme zullen vermogen.
De historische gegevens liggen schaarsch verspreid doorheen de polemiek, en meer
dan eens missen we de noodige aanduidingen om de ontwikkeling van deze
gedachtenbeweging te begrijpen. Is de veroordeeling van het modernisme door de
encycliek Pascendi doeltreffend geweest of niet? Is de beweging nog van actueel
belang? Zoo ja, in hoever? Daarop krijgen we geen voldoende antwoord. Buonaiutti's
overtuiging is in korte woorden. geschetst, de volgende: Pius X en de encycliek
Pascendi heeft de katholieke ontwikkeling retug de archaïsche banen van de
natrentinische theologie opgeworpen; door haar numeriek overwicht en spijts hun
intellectueele minderwaardigheid heb ben beide de eerste slag thuisgehaald, en zijn
ze er in gelukt het modernisme te remmen. Doch de stilte is bedrieglijk; in de rangen
van leeken en geestelijken - hij schrijft v.n.l. voor Italië - smeult de beweging, bereidt
ze methodisch haar nieuwe heropleving, die definitief zou kunnen zijn, die definitief
moet worden, want zonder de inoculatie van het modernisme is de toekomst van het
katholicisme verloren. Wat we v.n.l. missen in dit werk is de klare en degelijke
vaststelling van de modernistische principes, die eer methodische punten dan
uitkomsten schijnen te wezen, en waarover we nog niet goed ingelicht zijn, ook niet
in de kerkelijke dokumenten de beweging betreffende.
H.D.V.

Goblot, ‘Logique des Jugements de valeur’. Parijs, Colin, 1927.
Voorwaar een wonder boek. De grijze hoogleeraar van Lyon leidt ons in een gebied,
waar de logica zich nog maar pas heeft doen gelden, n.l. in het axiologische; de
nieuwheid van het vraagstuk is wel de eerste oorzaak van onze verwonde ring. In dit
werkje, buiten den suffen toon der gewone logica geschreven, past de schrijver de
methode, welke hij vroeger in zijn overbekend handboek; van logica uiteenzette, toe
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op de waardeoordeelen, de laatste in datum om onder de logica begrepen te worden.
De theorie verdeelt zich over drie hoofdstukken, de drie waarde-typen: de
volmaaktheden (die in en door zich zelf alleen waarde hebben), de middelen (wier
waarde in een betrekking tot iets anders gelegen is), het doel. Het eerste type kent
twee historische fixatie's,
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n.l. de platonische thesis van het goede op zich zelf, die Goblat verwerpt, en de
cartesiaansche thesis van de volmaaktheid, die hij mits eenige wijzigingen aanvaardt.
De logica van de waarden, die alleen als middelen waarde hebben, berust op twee
eigenschappen, die elk middel bezitten moet: de zekerheid en de vruchtbaarheid. In
dit hoofdstuk ontmoeten we het omineuse nummer II, dat eigenlijk de heele
wijsbegeerte op den kop stelt. Eindelijk de waarde, welke we het doel heeten, en
waarin Goblot de notie der moraliteit ziet zooals ze bij Kant en bij Bentham, als twee
antithetische vertegenwoordigers der moraal voorkomt, aan strenge kritiek onderwerpt.
Zijn persoonlijke uitkomsten willen betoonen dat geen enkel deductie in staat is het
einddoel te bepalen, en dat alleen op een empirische wijze kunnen vaststelenl welke
doeleinden worden nagestreefd. Als laatste doeleinden, welke zelf geen middel tot
dieper liggende verzuchtingen zijn, ontdekt hij het leven, het vermaak, het geluk, de
waarheid en de rechtvaardigheid. Met een woord over de onmogelijkheid het
waardeoordeel met een juiste maat te onderzoeken, sluit de theorie. Het tweede deel
licht ze toe met een reeks voorbeelden, waaronder de waardetheorie van K. Marx,
het utilitarisme en de waarde van het leven de voornaamste zijn. Een bonte wemeling
van interessante en raak geteekende onderscheiden, doch ook van een aantal
philosophische onnauwkeurigheden is de sommaire indruk, welke we uit het werk
medegedragen hebben.
H.D.V.

St Thomas, ‘Somme théologique’. Vert. Perrin. Ie deel. Parijs, Rieder, 1927.
Een niet-katholieke vertaling van Thomas' Summa. Een woord der inleiding licht
ons over het doel in: ‘Pie XI dit au monde entier: “Allez à Thomas”. Déférons à son
invitation. Etudions saint Thomas.’ Deze vertaling vormt het eerste meerbandige
nummer van een nieuwe reeks: les Textes du Christianisme, voor dewelke nog in
bereiding zijn, de brieven van Ignatius van Antiochië, de Philosouphema van
Hypolitus van Rome en de pauzelijke dokumenten omtrent het vraagstuk der
demokratie. Deze Summavertaling zal zoowat vijf of zes deelen bevatten, waarvan
het eerste de 26 questiones behelst (gelijk de Nederlandsche); het gaat dus niet verder
vooralsnog dan de theodicea. De vertaler wil in zijn uitvoerige inleiding bewijzen,
naast de onontbeerlijke tijdelijke en plaatselijke omstandigheden der Summa, dat
deze geen dor en vervelend leerboek is, en vrij revolutionnair was voor zijn tijd; de
laatste paragrafen lichten de voornaamste data uit de vernieuwingsgeschiedenis van
het thomisme in de laatste vijftig jaren. De vertaling is volledig voor al de artikelen,
die Perrin van eenig philosophisch belang toeschenen; de andere heeft hij
geresumeerd; een vertikale lijn omlijst de persoonlijke verwerkingen van den vertaler.
De korte voetnota's geven gewoonlijk een persoonlijk getinte interpretatie van den
tekst. De modernistische gedachten wereld, waarin de inleiding zich beweegt, kan
aanstoot geven; over het wenschelijke der beknopte samenvattingen kan men tot in
het oneindige twisten, dat zich opdringt zelfs aan middens, die van natuurswege er
niet toe geleid zouden worden. Het zou de katholieke wijsbegeerte niet gunstig
teekenen, wanneer ze die vreemde middens niet met rustigen blik het thomisme
bestudeeren liet.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

H.D.V.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

117

A. Cresson: ‘Les courants de la pensée philosophique française’. (Colin,
Paris. vol. 1927.)
Cresson behoort tot de weinige trouw gebleven aanhangers van het primitieve
positivisme, en die standvastigheid te midden der algemeene desertie toont duidelijk
de oprechtheid van zijn convictie's. Hij meent nog met Littré dat de wetenschap door
de methode onvereenigbaar is met de philosophie. Met A. Rey is hij het unicum
onder de produceerende auteurs over wie de antiscientistische tij gegaan is zonder
vernietigende gevolgen. Meest het moreel probleem houdt hem op evenals A. Comte.
In een geschiedenis der wijsbegeerte, zooals ons hier geboden wordt, komt natuurlijk
die tendenz niet dogmatisch werk; toch onderzoo sterk naar voren als in gaan de
beoordeelingen den onafwendbaren invloed van de gedachte. Cresson bepaalt zich
bij het Fransche ‘apport’ in de philosophie. Zijn exposé is helder en duidelijk,
eigenschappen van de Fransche eruditie; soms is de drang naar duidelijkheid
schadelijk aan het gehalte, doch over 't algemeen lijdt zij er niet onder. Natuurlijk
moeten we het werk lezen zonder een oogenblik de opinie's van den auteur uit het
oog te verliezen en van hen uit onze kritische lezing aanvangen. Anders moet men
eenvoudig veroordeelen wat niet volmaakt met ons eigen meening overeenstemt. Dit
gaat niet op en voert tot onvergeeflijke onrechtvaardigheden, vnl. wanneer het, lijk
in dit geval, een auteur geldt die met zijn opinie, welke altijd eerbiedwaardig is, in
de huidige wereld alleen staat. Het is een goede inleiding tot het Fransche
geestesleven, en is vooral suggestief wanneer Cresson het heeft over de positieve
richting. Ook de tijd rond Descartes is goed uitgewerkt. De sympathie van den auteur
voor de Fransche 18e eeuw zal wel niet in zoo een mate als voorheen door den
huidigen lezer gedeeld worden. Doch ik moet wijzen op een idee, dat ik voor de
eerste maal in Cresson's werk aantrof en dat me volledig juist schijnt te zijn nl. dat
alle philosophische richtingen: traditionalisme, spiritualisme en positivisme afgericht
zijn op het loskomen van de ideologie der Fransche omwenteling. Zoo helder is dit
idee nog wel niet uiteengezet geweest. En wie op den dag van heden een nieuw idee
aanbrengt moet welkom geheeten worden. Niettegenstaande de tijd de combattieve
hoedanigheden zeer gekortwiekt heeft, blijft de vitaliteit van den auteur merkbaar;
we herinneren ons de lezing uit vroeger dagen van Cresson's Morale de Kant, door
de Academie bekroond, en we hoeven den indruk, toen opgedaan, niet te wijzigen.
H.D.V.

R.N. Roland Holst: ‘Over vrije en gebonden vormen in de plastische kunst’.
Amsterdam, P.N. Van Kampen en zoon, 1927.
In deze voordracht, te Amsterdam bij de aanvaarding van het directoraat der Rijks
Academie van Beeldende Kunsten gehouden, gaat R.N. Roland Holst na in hoeverre
de vrije schilderkunst van de decoratieve en monumentale schilderkunst verschilt,
en waarin dat verschil feitelijk bestaat. Op synthetische wijze betoogt hij hoeinnig
kunst en leven verbonden zijn en dat iedere verschillende kunstvorm een andere
menschheid veronder-
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stelt; hoe in onzen tijd, die aan geen onbeperkte vrijheid meer gelooft, de
gebondenheid, de synthese weer ideaal wordt en de kunstenaarsstand die als
slachtoffer van de onbeperkte vrijheid weerloos geworden was, alleen nog te redden
is door het afleggen van artiestenhoogmoed en het streven naar vakkundig
meesterschap.
O.D.

Otto Karrer: ‘Die grosze Glut’. Textgeschichte der Mystik im Mittelalter.
In-8o, 532 Seiten Text und 17 Bilder in feinsten Kupfertiefdruck. Leinen
Mk. 6.80. Verlag ‘Ars Sacra’, Jozef Müller; München.
Onder bovenstaanden suggestieven titel verscheen het tweede deel van Karrer's hier
vroeger aangekondigde tekstgeschiedenis van de Mystiek. Het bevat de schoonste
en verhevenste getuigenissen van de middeleeuwsche vroomheid zooals ze
weelderig-hartstochtelijk opbloeide in de Duitsche, Italiaansche en Engelsche
gewesten. Het doet goed zich te koesteren in die zielestralen uit den gouden tijd van
de Mystiek en langs de streving van hun zuiver licht uit de versplintering van het
tijdelijke op te klimmen tot de klarende kimmen van de eeuwige Gods-Zon.
Want dit is hun beteekenis, dat de mystici ons ontrukken aan het neerdrukkende,
zichzelf verterende leven van onze troebele tijden, ons optillen in de klaarte van de
goddelijke beschouwing en ons vervullen mei de gistende energieën van een nieuwe
wereldjeugd; ze maken ons bewust van de gemeenschap met de goede krachten in
de schepping en versnellen het tempo van onze levensetape naar de Eeuwigheid, die
we nu reeds door al onze vezels zinderen voelen in de cirkelende deining van al het
geschapene.
Otto Karrer nu heeft de verspreide gensters van het mystieke vuur tot één grooten
gloed vereenigd en we mogen er hem dankbaar om zijn. Echt meesterlijk weet hij
alle mystieke erschijningen en toestanden te belichten en zijn ruime kennersblik
beheerscht ten volle dit uitgestrekte, bonte landschap.
Iets moet ons nochtans van het hart, daar hij ons, Nederlanders, onrecht aandoet.
Hoe is het mogelijk, dat iemand die zoo veelzijdig is als O. Karrer, zoo onvolledig
over de Nederlandsche mystiek ingelicht is dat ze niet eens in zijn algemeene indeeling
voorkomt; dat hij noch Hadewijch, noch Bertken kent; dat hij Ruusbroec en Thomas
a Kempis eenvoudig in de rei van de Duitsche philosophische mystici inschakelt?
Dat verder de Leuvense tekstuitgaven hem onbekend zijn en de voortreffelijke
geschriften van Pater Van Mierlo en Reypens niet eens tot hem doordrongen? Hoe
jammer dat zij van de inlichtingen over Nederlandsche Mystiek, welke wij hem
onlangs verstrekken; ook geen gebruik meer kon maken voor het derde reeds
afgedrukte deel van zijn geschiedenis, aan het slot waarvan een bibliographie van
de Mystiek gegeven wordt - dat ze hem ten nutte komen, zal later werk van hem
echter wel bewijzen.
Het is echt ontmoedigend te bestatigen hoe weinig het buitenland op de hoogte is
van wat er in Zuid-Nederland verschijnt. (D.A. Vorster's ‘Mystick’. Zeist, J. Ploegsma,
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1926 bewijst het eens te meer.) Waar die verwaarloozing aan toe te schrijven is?
Uiterst nadeelig is ongetwijfeld het feit dat we over geen goed ingerichte Zuid-Neder-
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landsche bibliographische centrale beschikken, die zich bij het catalogeeren van
nieuwe boeken niet beperken zou, maar een echt cultureel uitzendstation behoefde
te zijn. Het is genoeg dit hier even aangestipt te hebben: duidelijk zal het eenieder
die zich met de zaak wil bezighouden blijken, hoe alles nog te doen is op dit gebied.
Intusschen wenschen we Karrer's ‘Grosze Glut’ een even gul onthaal als zijn
‘Mystische Strom’. In alie opzichten is het tweede deel het eerste waardig.
O.D.

Augustinus: ‘Das Religiöse Leben’. Gesammelte Texte mit Einleitung von
Otto Karrer. II. Teil: Gemeinschaft. Taschenformat, 235 Seiten Text, mit
10 Bilderbeilagen in feinsten Kupfertiefdruck. In Geschenkband Mk. 4.80.
Verlag ‘Ars Sacra’, Jozef Müller, München.
Behandelde het 1e deeltje het verkeer van de ziel met God (Die Seele u. Ihr Gott),
dit is aan de christelijke gemeenschap gewijd en volledigt aldus én het beeld van de
Augustinus-leer én dit van onzen eigen levenscyclus. Het doel van deze keur is het
blijvend boventijdelijke van den genialen kerkvader te benaderen door zijn
verwoording van goddelijke beschouwing en eigen innerlijk leven.
Hoe dit rusteloos leven bewoog tusschen persoonlijke vroomheid en
gemeenschapsliefde, hoe het christelijk individualisme verzoende met de gemeenschap
van het mystieke Lichaam van Christus wordt ons geopenbaard in deze kern-keur
uit de overwegingen van den grooten biddenden philosoof.
Onder alle opzichten is deze prachtig verzorgde uitgave warm aan te bevelen.
O.D.

Dr O. Dambre: De dichter Justus de Harduijn (1582-1641). Een
biographische en letterkundige studie in den universitairen wedstrijd
1922-1924, met goud bekroond.
Dit lijvige boekdeel van 552 bladzijden vormt het ‘58e fascicule’ uit het ‘Recueil de
travaux publiés par la faculté de Philosophie et Lettres’ der ‘Université de Gand’. Is
de Hoogeschool van Gent zoo tweetalig dat een Nederlandsch werk onder dit fransche
opschrift moet verschijnen?
Onze verwaarloosde Zuid-Nederlandsche Renaissance literatuur wordt stilaan in
eere hersteld. Het boek van Dr O. Dambre is een nieuwe en belangrijke bijdrage
daartoe. Het wordt van langs om meer duidelijk dat na de politieke scheiding van
Noord- en Zuid-Nederland in de 16e eeuw, het literaire leven nooit ophield in
Vlaanderen en er heel wat waardevols werd voortgebracht. Justus de Harduijn, de
priester-dichter, is ‘de laatste en merkwaardigste vertegenwoordiger van de
Hoog-Renaissance in Vlaanderen’.
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Om den dichter en zijne werken volkomen te doen begrijpen heeft Dr O. Dambre
hem in zijne milieu geplaatst en het uitzicht geopend op de literaire, politieke,
godsdienstige en algemeen-cultureele toestanden van den tijd.
Na het levens-overzicht volgt de bibliographie der werken die elk afzonderlijk
ontleed en besproken worden. Wij krijgen ook het oordeel van anderen omtrent den
dichter, waarna de schrijver zijn persoonlijke conclusies trekt.
Er dient gezegd te worden dat dit boek vele uitwijdingen bevat die niet zoo
splinternieuw mogen worden genoemd en die gaan over dingen die de schrijver bij
het ontwikkeld publiek waartoe hij zich richt als zijnde bekend mocht veronderstellen.
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Maar de grondige studie van het werk zelf van Justus de Harduijn maakt dezen bundel
toch tot een der belangrijkste bijdragen tot de kennis en de waardeering van een al
te lang verwaarloosd tijdvak onzer nationale literatuur.
J.M.

Maurice Roelants: Komen en gaan, Rotterdam Nygh & van Ditmar's
Uitgevers Mij.
Het mag een zeldzaamheid heeten in de Zuid-Nederlandsche literatuur de verschijning
van een boek als dat van Roelants, waar wij een zielkundig konflikt behandeld zien
worden op zoo pregnante wijze dat het ontstaan, de ontwikkeling, het hoogtepunt en
de oplossing van dat konflikt het uitsluitend en boeiend onderwerp blijven van het
boek.
De kaap van het objectief realisme wordt hiermede volledig en gelukkig omgevaren.
De Wandelende Jood, van Aug. Vermeylen, en Het inwendig leven van Paul, door
Karel van den Oever, waren, elk op zijn manier, een wijsgeerig of theologisch
onderzoek naar den ondergrond van het leven, maar de bespiegeling geraakte er nooit
los van de werkelijkheid. Deze toch bleef het hoofdbestanddeel van het letterkundig
gewrocht en het eenig verschil met het in Vlaanderen algemeen-gangbaar objectief
realisme was dat het tastbare, zichtbare werkelijke werd aangewend als symbool
voor het onzichtbare geestelijke.
Hier wordt de realiteit van plaatsen en toestanden en uiterlijke verschijningen
gedurig teruggedrongen, tot een uiterst minimum herleid om al de aandacht te
concentreeren op wat er in de ziel van drie, van vier menschen gebeurt: een man,
zijn vrouw, een jonge mooie logee en een priester. Er is de zinnelijkheid en de
behaagzucht van den man, er is de koelheid van de gehuwde vrouw met haar
twijfellooze religieuse moraal, er is de verzoeking bij den, priester en er is het
eeuwig-vrouwelijke, de passiviteit die onbewust den demon wekte. Maar het wordt
geen enkel oogenblik een uiterlijke intrigue die banaal zou geweest zijn. Alles wordt
herleid tot een louter geestelijk ingredient van het psychologisch proces dat wij met
ons verstand bijwonen, door den ik-vorm waarin dit boek gesteld is krijgt het de
kracht van een eigen belijdenis en oordeel. Het getuigt van een stoere, zedelijke
gezondheid.
J.M.

Reinhard Johannes Sorge: Unser Weg von Susanne M. Sorge. Mit einen
nachwort von Karl Muth. (8o, 135 Seiten, 1927. M. 3.60. Verlag Josef Kösel
und Friedrich Pustet, München.)
In het nawoord op dit schattig zieleboekje, waarin Susanne M. Sorge met innige
liefde en ingehouden smart de intieme plooien van de won der vol-begenadigde ziel
van haar gesneuvelden echtgenoot blootgelegd heeft, schrijft de Hochland-gids, Karl
Muth, dat hij in de Duitsche literatuur geen even kost, baar dokument weet aan te
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wijzen en het verschijnen van een gelijkaardig boek in Frankrijk, een heele gebeurtenis
zou zijn. En inderdaad, er is geen persoonlijkheid die zoozeer de hoogere hartstochten
en strevingen van den jongsten tijd belichaamd heeft als de in 1916 aan de Somme
gevallen nobele jonge dichter, apostel en mysticus die, in den gloed van ontluikende
zeldzaam-innige liefde tot een uitverkozen levensgezellin en in de wieling van
hartstochtelijk opspiralen naar het Hoogere en
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Eeuwige, van Nietzsche-dweper tot vurig Christus - belijder groeide en op vier jaar
tijds een oogst van geniale scheppingen leverde, die ontroeren door oprechtheid en
verbazen door ruimte en diepte in hun ontwikkeling van visionair expressionisme
tot objectief symbolisme, in hun harmonische versmelting van leven en kunst. En
daarenboven, er vaart een adem van liefde door dien fijngestemden en strakgespannen
zielezang ‘Unser Weg’, zoo innig ontroerend en verteederend dat het overvolle
gemoed tot tranen toe bewogen wordt en tevens doorlaaid van een
goddelijk-verterende vlam.
Het zieleschrijn, dat Susanne Sorge voor haar beide zoontjes aaneensmeedde, zal
ook de Vlamingen dierbaar zijn: innerlijk zullen zij er zich over verheugen dat de
katholieke genade den sympathieken dichter in de O.-L.-Vrouwkerk te Antwerpen
geopenbaard werd.
In langen tijd ontroerde mij geen boek zoo diep; over het leven en de werken van
Reinhard Johannes Sorge hoop ik later meer te kunnen zeggen.
O.D.

Johann Christian Günther von Enrica Von Handel-Mazzetti. (8o, 362 Seiten,
1927. Mk. 6. Verlag J. Kösel und Fr. Pustet, München.)
De tragische laatste oogenblikken van den eenigen echten dichter, dien Duitschland
in het begin van de 18e eeuw bezat, Johann Christian Günther, (1695-1723) heeft de
bekende romanschrijfster, Enrica von Handel-Mazzetti op ontroerende en boeiende
wijze geschilderd in dit nieuwe boek. Meesterlijk schetst zij er hoe de laaggezonken
dichter, over wien Goethe schreef: ‘Ein Poet im vollen Sinne des Wortes... aber er
wuszte sich nicht zu zähmen und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten’, zich
loutert op zijn lijdensbed en hoe innig kunst en leven zich dan verzoenen. In een 214
bladz. lange inleiding op het eigenlijk verhaal ‘Günthers Tod’ geeft zij ons een
interessante kijk op de wijze waarop het verhaal in haar gegroeid is, zoodat dit boek
als een buitengewoon belangrijk literair- en cultuurhistorisch dokument mag
beschouwd worden.
O.D.

Edgard Lemaire-Dens: Rahij's gebeden en gezangen. Eerste
woordsymphonie. A'dam, van Kampen & Zoon, 1928.
De gebeden en gezangen van Rahij vormen te zamen een woordsimfonie, ja
uitdrukkelik: een eerste woordsimfonie. Zooveel te beter dat de auteur reeds vooruit
weet dat er nog zullen komen van dezelfde soort, van de soort der simfonieën dus.
En zoals de tietel, zo ook verder de gedichten, ja zo ook het motto dat, hoeft het
gezegd, van Ruskin is. Een bundel met reusachtig veel goede wil en evenveel slechte
smaak. Ik had het liever andersom. Maar voor Lemaire-Dens is het met de
verhoudingen stellig anders gesteld: goede wil en sentimentaliteit motiveren voor
hem voldoende de dichter en het gedicht. Wie weet is de vorm een stukje spielerei
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voor rijmelaars die wellicht niets beter te doen hebben. Maar die met het ‘eeuwige’
leeft en met het ‘eindeloze’ heeft andere zorgen.
De oorspronkelikheid van deze dichter moge aan enkele van zijn kwalificatieven
worden getoetst. Ik schrijf over: ‘pure klaarte’, ‘zilverende uchtendschijn’, dicht
besneeuwde velden’, goddelik lied’, ‘hemelse muziek’, ‘teer geprevel’, ‘'t fijn geluid
der vogels’, ‘'t
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groots gedruis van de zee’, ‘een eindeloostapijt vol wonder volle bloemen’ (blzn
13-17).
Maar, meen ik, er is weinig tegen een dichter in te brengen, die oordeelt:
‘dat 't al te vol gemoed zich uiten moet. in tranen’
en verder zich de vraag stelt:
‘Waarom ben ik uitverkoren.’
Overtuigingen eerbiedigt men zoveel het gaat. En men vraagt zich bijgevolg, met
de dichter, af: Ja, waarom is Edgard Lemaire-Dens uitverkoren?
v.O.

Henri 't Sas: Rymelarij. Serie I. Brugge, Excelsior, 1927.
Deze rymelarij loopt over het algemeen nogal vlot en soms zijn er aardige rijmen.
Zeker er is beter in dit genre, zo niet hier, dan elders. Als hekelaar heb ik toch nog
maar liever Tailhade en als chansonnier Couté of Bruant, vooral de eerste. Maar de
schuld van dit tenachter-staan valt wellicht maar voor vijftig procent op de auteur
terug: immers, wat zou men in ons ‘Nederlandje’ beginnen met de verve van een
Tailhade, de mildheid van een Couté? Neen, het kan heus moeilik anders: de
nederlandse chansonnier of rijmelaar-zegger moet de degelike nederlandse wolletjes
bezingen en zich daarover verwonderen, zo niet ergeren, dat ‘de boeven bioskoop
en staatspensioen krijgen’, want Kees moet tot Jaap kunnen zeggen (je weet wel
Kees de prokuratiehouder van Schimmelpenninck & Co, en Jaap van de firma
Daendels, import-export en gros): ‘raak gezegd wat? heb je dat gehoord over de
hoeven?’ Henri 't Sas kent deze grenzen en hij eerbiedigt ze. Ja, hij overdrijft zelfs
een tikje: waar het, voor het genot van de nederlandse toehoorder, zou volstaan een
ode op de pantoffel te horen, schrijft Henri 't Sas er een over de warmwaterkruik.
Het is waarachtig al te veel vlijt.
Wat zijn parodie op de moderne lyriek betreft, de rijmelaar mag ons geloven: er
zijn heel wat aangenamer en treffender pastiches op deze lyriek mogelik dan dit wat
hij ons biedt, d.i. midden het woord aan de regel te gaan, een paar hoodletters en een
spatiëring of twee. Een beetje dun, is 't niet?
v.O.

Joris Caeymaex: Vertoeven.
Proza en poëzie, van Joris Caeymaex zijn gewoonlijk van een overtuigende
natuurlikheid, die zich overigens goed verdraagt met een tikje maniërisme, een niet
onaardige gekunsteldheid. Waarom niet? Met beide, schijnbaar tegenstrijdige
elementen maakte de barok meesterwerken. Het proza van Caeymaex is goed, zolang
de auteur zich buiten het specifies West-Vlaamse estheticisme weet te houden dat,
uit het proza van Gezelle afgeleid, langs Verriest en Caesar Gezelle, nog altijd en te
ongekontrolleerd, het ideaal blijft van onze priesters-prosateurs. Er is bij Caeymaex
een goede en een slechte overvloed. De goede dat is zijn brabants levensgenot, een
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zeker (Rubensiaans) gevoel de heer-der-schepping te zijn en dit gevoel wordt natuurlik
met eene zekere tendens naar het barok uitgedrukt, het is dus naar brabantse wijze
natuurlik. De slechte overvloed bestaat in het bijna klakkeloos overnemen van de
west-vlaamse woordkunst-methode. Tot de eerste soort hoort proza als dit: ‘en 's
anderendaags, schittert en glinstert en bakert zonnezat en blij het heerlik Haslindal
vol romanties rotsespel, fraai gewas en opene dorpen; en de
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slingerende weg voert u tussen twee kristallige bergwanden, witbepluimd met
vluchtende wolkjes, en ge rolt kletterend langs de goudkoepels van Wellen Wetterhorn
de brede zonnepoort der vlakte binnen, onder den helderen welkomsgroet van hutten,
boomgaarden, koeien en boterbloempjes. ‘(14) Dat is overtuigend en aangenaam van
ritme. Doch daar na ast zijn er afwijkingen als b.v. dit: ‘Midden in de lichtvloed uit
de ramen, op de ronde tafel, torenend als een pagode, en overhangend als een korf,
prijkt de fruitschaal met blauwglanzende eipruimen, perzikballen en slankzoete peren’
(12) De tegenwoordige deelwoorden ‘torenend’ en ‘overhangend’, betekenen
onhandigheid, het beeld ‘torenend als een pagode’ is te gezocht en, in deze
gezochtheid, te simpel, en ten slotte is het bijvoeglik naamwoord ‘slankzoet’ van
een onmogelike estheterij. Zijn deze peren slank omdat ze zoet of zoet, derwijl ze
slank zijn? Bestaat er een wisselwerking van bepaling tot bepaaldzijn, is daarmee
van het eene element tot het andere een nuance uitgedrukt? Neen, dan is de koppeling
slecht. In dezelfde zin horen tot deze slechte overvloed werkwoorden als: spokespelen
(13) en reebokken (15). Huiverhijgen is reeds een beetje meer aanvaardbaar.
Joris Caeymaex is geen mystikus, zeker, maar de eenheid die er bestaat tussen het
geschapene en de Schepper wordt in zijn natuurbeschrijvend proza schoon en
gewoonlik aanvaardbaar uitgedrukt en met deze aanvaardbaarheid meen ik dat het
aanvoelen van deze eenheid organies gegroeid is, zonder opzettelikheid. Maar van
een dieper schouwen is zeker dit: ‘Juist in het midden der wouden is er als uit de
hoge - zoals een schaduw der klampers die daar zweven - een grote kruisvorm
neergevallen (24).
Te midden van de baldadigheden van het jong-katholieke expressionisme (altans
men noemt deze literatuur expressionisties), is dit toch een aangename verpozing.
De houding van deze priester, die ook nog een goed woordje vindt voor het zo oude
vadertje Pan en die wenst:
toch moet ik, Wereld, uw geleide niet missen op mijn hemelbaan... is niet onaardig
en, meen ik, in onze letteren vrij oorspronkelik.
v.O.

J. Mathijs Acket: Jacques Perk. A'dam, S.L. Van Looy, 1926.
Dit is een uitmunde studie over Perk. Zij is daarbij met zoveel kennis en beheersing,
naar een deduktieve methode, geschreven dat men ze leest als een vlot verhaal. Van
de algemeen lyriese ontroering naar de algemeen poëtiese ontroering en van daar
naar de verbiezondering bij Perk en deze weer in zijn elementen verbiezonderd, om
dan eindelik op de kongruentie van deze elementen te wijzen, ziedaar een methode
langs dewelke men snel en op de gemakkelikste wijze de dichter bereikt en die ons
verklaart wat, redeliker wijze, bij een dichter verklaarbaar blijft. Het is dus een
methodiese reis tot vóór de poort van het imponderabele. Daarenboven weet J. Mathijs
Acket de algemeenheden, de lyriese postulaten zo niet axiomen die hij voor zijn
betoog nodig heeft, op slagende wijze voor te dragen. In die zin, zijn de zes blazijden
van zijn inleiding fris en doeltreffend. Niet minder voortreffelik is daarna zijn
weliswaar beknopte analyse van het woord-techniese aspekt in de gedichten van Perk
en het opsporen van de verwantschappen van Perk in de 17e en 18e eeuwse literatuur.
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Ernst Krauss: Tirol A'dam, Meulenhoff, 1926.
Het is mogelik dat deze lyriek wel aan een fris natuurgevoel beantwoordt, zoals
sommige beoordelaars van de dichter het hebben willen, dat neemt echter niet weg
dat deze gedichten er erg verliteratuurd uitzien. Wanneer dus Georg Hermann schrijft:
‘literair waardevolle prestatie’, dan heeft hij, zo of zo, in elk geval gelijk. Maar deze
zin is niet zonder ironie. Het mag literair niet slecht zijn, het blijft jammer dat het
uitsluitend dat is, literair namelik.
v.O.

‘De reis van den Sint-Carolus, 1724, door Floris Prins (met teekeningen
van M. Pauwaert.) N.V. Leeslust, Antwerpen (25 fr.).
De stadsarchivaris rust niet. Uit den rijken schat van zijn papieren haalt hij nu dit
reisverhaal. Van belang voor de economische geschiedenis en voor de philologie.
We vinden hier de 18e eeuw met haar Oosstensche Compagnie, met haar handelsgeest,
met haar coloniseerende ruwheid. We vinden hier ook de schippertaal zooals ze
leefde op de lippen der achttiendeeuwsche Vlaamsche menschen. Veel materiaal
brengt Floris Prims aan. Maar ik betwijfeld of het genoeg verwerkt is om tot een
verhaal gegroeid te zijn. 't Lijkt meer documentarisch dan wel letterkundig werk.
K.E.

‘In 's Konings dienst’, door A. Decoens (Excelsior, Brugge, 6 fr.)
Een uitstekend meditatie-boek voor katholieke onderwijzers. Ze zullen er in leeren
dat zelf-opvoeding de eerste taak is van den onderwijzer, dat de ziel van alle
opvoeding is de opvoeding der ziel, en dat hij zelf niets is dan een schakel tusschen
God en zijn kinderen!
K.E.

‘Le souffle qui manque’, door Louis Van den Bossche (Cahiers de la
renaissance spirituelle, 7, Longue de la Rame, Bruges.)
Een noodkreet voor katholieke werkers. Brunetière heeft eens verkondigd van op de
daken: ‘La faillite de la Science’. Ook Van den Bossche ziet het ontoereikende in
van de Wetenschap om de katholieke werking vruchtbaar te maken. Katholieke actie
moet de vrucht zijn van overvloedig inwendig leven. Mag wel eens gezegd worden
met nadruk!
K.E.
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Mietje Mandemaker's en Cie, door Edm. Vermeulen (N.V. De Standaard,
Brussel, 1927.) 15 frank.
Pas Julien Benda's ‘La trahison des clercs’ gelezen. Na die zwartkijkerij, het
optimisme van Vermeulen! Dat is jong, dat is frisch, dat is gezond. Ik weet wel, daar
zijn romans kloeker gebouwd, zwaarder wegend van literatur, maar géén waarin de
geestelijke waarden duidelijker taal spreken. Voorwaar, er zijn nog klerken in ons
Vlaanderen die 't houden voor: ‘La primauté du spirituel’! Wie over landelijke
letterkunde spreekt of schrijft mag Vermeulen niet meer voorbij. Een heel dorpke
leeft in dees boek. De gebreken zijn misschien wel wat weggedoezeld en de
hoedanigheden wat verfraaid. Maar het vroeger naturalisme had zoo dikwijls het
tegenovergestelde gedaan, dat we nu wel eens mogen juichen over een blije
werkelijkheid. Vermeulen kan typen schilderen, sappig sprekend in
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hun sappig West-Vlaanderen en sappig handelend in hun primitieve ‘doenwijze’.
Het slot lijkt me een mislukking. 't Valt plat uit de hoogte: alle daags gewoon. 't Boek
in zijn geheel leert het leven liefhebben... en de menschen.
K.E.

‘Het voornemen der eeuwen en de gemeente der verborgenheid’, door
Aristarkos.
Protestansch propagandaboek. Knipsels uit den Bijbel heel tendentieus aaneengelijmd.
K.E.
Bij Wolters (Groningen) verschenen:

‘Oefeningen bij de beknopte Nederlandsche Spraakkunst’, door DrC. De
Baere (1e deeltje, 3e druk; 2e deeltje, 2e druk).
‘Eerste Frunsche Letters’, door L. Breckx en L. Goemans (1e deel, 3e druk;
3e deel, 2e druk).
Beide werkjes bezitten veel pedagogische waarde voor het klassikaal onderwijs.
K.E.

Zuid-Afrika, door E. Hullebroeck (N.V. De Centrale-Boekhandel, Brugge,
1928.) 7 frank.
Een heel interessant boekje, waarin over land, volk, taal en kunst van Zuid-Afrika
gezegd wordt wat zooal iedereen weten moet die iets voelt voor het broedervolk.
Wij kunnen bij de helden van ‘Ons Afrikaanse Natie’ misschien wel wat
hardnekkigheid leeren.
K.E.

J. Jacobs. Het Westvlaamsch van de Oudste tijden tot Heden. (De
Nederlansche Dialecten in den loop der Eeuwen I), Groningen, Wolters, IX,
311 bladz. en uitslaande kaart; prijs fl. 6.50.
De eerste plaats in deze rij van historische dialect-bloemlezingen kwam onbetwist
toe aan het Westvlaamsch, de taal van Maerlant en Gezelle, waarvoor meer dan voor
eenige andere streektaal belangstelling mag verwacht worden, ook buiten, haar
beperkt eigen gebied en buiten de enge kring van eigenlijke dialectbeoefenaars. Toch
is het geen letterkundige bloemlezing die ons hier gegeven wordt, de samensteller
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heeft alleen materiaal willen leveren voor de geschiedenis van de volkstaal, met de
bedoeling die zoo dicht mogelijk in haar natuurlijke, gesproken vorm te benaderen.
Als er hier en daar een brok literatuur tusschen sluipt, dan is dat alleen maar om het
aandeel van de volkstaal daarin aan te toonen. Verreweg de hoofdinhoud wordt
gevormd door een reeks taalproeven van allerlei aard en herkomst, waarin alles
behalve aan kunst gedacht is, dissectiemateriaal voor de dialectvorscher. Ook voor
verwante takken van wetenschappelijke bedrijvigheid, ik noem maar de
plaatsnaamstudie, is er heel wat uit te halen. Maar is er niet meer dan dat?
Niettegenstaande al het philologische apparaat kunnen die teksten misschien ook
wel zoo maar gewoon ‘gelezen’ worden. En werkeijk ze blijken, met een beetje
oplettendheid vanwege de taalmoeilijkheden,waarbij ons overigens de nota's ter hulp
komen, een heel leerrijke en vaak boeiende lectuur te zijn. Ze geven ons een kijk in
het dagelijksche leven van onze voorouders, zoo tusschen de veldslagen door, van
welke laatste alleen we maar steeds op school gehoord hadden, en we voelen ons
wat meer eigen met
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die stoere bevechters van alle dwingelandij, ontdaan zooals ze hier voor ons
verschijnen, van het wel wat mythische waas waarin ze anders voor ons gehuld
blijven. Die dialecthistorische bloemlezing is ook een historische bloemlezing zonder
meer.
L.

Pallieterkalender. Uitgave De Sikkel, Antwerpen, 1928.
Leuk is deze kalender met zijn twaalf ‘beeldekens’, door Felix Timmermans gemaakt
en die voor elke maand een blij gezicht zijn in de huiskamer met hunne heldere
kinderlijke kleuren die het sprookje van het Liersche begijnhof oproepen. Elke maand
een nieuwe stemming, elke maand wat van den tijd van het jaar: winterhoornen op
een lucht vol lentbeloven, de processie die uitgaat, de pastoor die van de begijntjes
een korfje met vruchten krijgt, de kleine huisjes onder sneeuw... Volksche kunst om
te bewaren nog als de maand reeds voorbij is en het kleurige blad moest worden
afgeplukt.
J.M.

De Ferde, roman door Ward Auweleer. Uitgave De Sikkel, Antwerpen.
Ward Auweleer is een nieuweling in de Vlaamsche letterkunde maar een
welgekomene. Hij heeft vier jaar lang aan dezen roman gewerkt, maar het boek draagt
niets, geen spoor van een moeizamen arbeid. Het is jong en frisch en heel doordrongen
van een gezonde levens wijsheid. Het banale geval van een jonge man die een meisje
bedriegt en daarna van zich afstoot en hoe dit meisje gaat dolen en vroegtijdig sterft,
wordt voor den schrijver gelegenheid tot een diepgaand gewetens onderzoek van
zijn held. De slechte daad is blijven vast zit ten in zijn geweten, Lieneke ging dood
door zijn schuld. Dat is de onafwendbare marteling van zijn verder leven.
Onafwendbaar? Ja, zoo zou het vooroorlogsche pessimisme het hebben gewild. Hier
tegenover stelt de schrijver de onverwoestbaarheid der hoop, het eeuwig verlangen
naar geluk. Waarom moet het kwaad fataal het kwaad baren wanneer de opstanding
mogelijk wordt door een nieuwe en schoone liefde? Het aarzelen en tobben zou de
voortzetting zijn van het oude kwaad. Die aarzeling moet overwonnen worden. De
strijd om het leven, de strijd om de liefde wordt gezegend door een nieuw geluk. Die
overwinning van het leven geeft die jeugdige frischheid aan het boek dat vol
menschenkennis is en ragfijne gevoels- en gedachten ontleding. De natuurbeschrijving
die er in voorkomt is niet meer als een hors-d'oeuvre behandeld maar vormt een
integraal deel van het zielsgebeuren. Het onweer op de heide werd alleen wellicht
wat al te romantisch verwerkt met de gewetens vroeging van de Ferde. Dit is dan
ook het eenig bezwaar tegen dezen eersteling die meer dan een belofte is.
J.M.
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H. Grosemans: De Azurenkust. De Provencaalsche beweging. Korsika
(uitgave Libertas, Brussel).
Dit boekje heeft geen literaire pretenties. Het is een reisgids die zakelijke en
betrouwenswaardige inlichtingen verstrekt. Voor al wie het Zuiden bezoekt een
gemakkelijk en goed geïllustreerd handboekje.
J.M.
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Dr D.A. Stracke S.J.: Over Nederlandsche letterkunde en mystiek. (Uitgave
Centrale Boekhandel Neerlandia, Antwerpen.)
Deze brochure bevat de inleiding van een door Pater Stracke in het leven geroepen
tijdschrift Ons geestelijk erf dat voor doel heeft het materiaal te verzamelen dat zal
moeten dienen voor den opbouw van de Geschiedenis der Nederlandsche vroomheid.
Hier worden vele vragen gesteld die den horizont onzer vroegste letterkundige
geschiedenis aanzienlijk verruimen en tevens een onafzienbaar arbeidsveld
openleggen. Schrijver beweert ‘dat enkel de Vlamingen, over de Middeleeuwen in
samenvattende synthese kunnen schrijven, inzonderheid als er spraak is van de
vroegste eeuwen tot en met de XIVe’ en terecht omdat de Zuid-Nederlander zich
alleen ten volle kan inleven in de geschrevene mystiek die de literatuur is onzer
oudste tijden en bij ons haar ontstaan vond. Schrijver wil het gebied van de
Nederlandsche vroomheid en van hare betrekkingen met de godvruchtige stroomingen
in omliggende landen bewerkt zien worden. Met de volledige bibliographie en de
wetenschappelijke studie der ascetische en mystieke werken moet worden begonnen.
De medewerking van Noord en Zuid is daartoe reeds verzekerd.
J.M.
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Letterkundige prijsvraag
De Noordstar
Door de naamlooze vennootschap ‘De Noordstar’, moedermaatschappij van den
verzekeringsgroep ‘Noordstar-Boerhaave’, wordt eene letterkundige prijsvraag
uitgeschreven. Het bedrag van den prijs is 10,000 frank. Gevraagd wordt: Een boek
of uitgebreid essay over Guido Gezelle.
Eerlang zullen nadere schikkingen, meer bepaalde omschrijving der prijsvraag en
aanstelling van de jury door de bladen bekend gemaakt worden.
Thans reeds zij megedeeld dat evengoed Noord-Nederlanders als Vlamingen kunnen
mededingen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

129

[Nummer 3]
Paul van Ostayen en de Stad
Paul van Ostayen werd gevormd door den oorlog. Het is de toen heerschende
geestelijke atmosfeer die op hem inwerkte en zijn vorm heeft bepaald.
Nu wij zijn werk, zooals het door den dood werd afgesloten, in afstand van tijd
beschouwen, komt hij ons voor als de heraut van een nieuwe generatie.
Hij was meer wellicht nog dan Rodenbach het vroeger geweest was, de stem der
jeugd die met het oude had afgerekend en een nieuw geluid bracht in dit land. Hun
beider vroege dood en de heerlijke belofte die in hun werk besloten lag zal deze
dichters in lengte van jaren een zelfden ietwat legendarischen roem in de geschiedenis
der Vlaamsche letterkunde verzekeren.
De geweldige en door niemand ooit voorziene gebeurtenissen van den langen
wereldoorlog, het faillissement der machtsidealen op materialistischen grondslag
gevestigd, de onbevoegdheid van de staatslieden en de regeerende wereldwijsheid
die het cataclysme hadden ontketend of niet bij machte waren het te verhinderen, de
matelooze zedelijke en stoffelijke misère die in de oorlogvoerende landen vooral
door de jeugd werd geleden, de algemeene Europeesche ontreddering, deze en meer
andere oorzaken hebben voor gevolg gehad dat het aankomend geslacht overal,
scherper dan ooit te voren, tegenover de oudere generaties gekant stond zóo dat alle
eerbied voor het bestaande en ook alle tucht verloren gingen. De nieuwe betrachtingen
konden niet meer tot uiting komen langs geleidelijken weg, maar namen als spontaan
eene revolutionaire allure aan die in de literatuur voor gevolg had dat de vorm werd
gewijzigd, dat de klassieke volmaking van de zich van het leven afzonderende poëeten
misprijzend werd verworpen. De metriek kon toch bezwaarlijk van toepassing blijven
op het eindeloos lamento dat door het aandachtig toeluisterend medelijden over heel
de wereld bij voortduring kon worden vernomen. Het verlangen om uit de misère
los te komen, de hoop op een nieuwe en betere menschheid, de drang der jeugd om,
waar de ouderen gefaald hadden, een betere leiding te geven, leende aan elke
belijdenis een ernst en een diepte van doorleden menschelijkheid en tevens een
hoogspanning van ideaal. De beschouwing van het eigen kleine
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levensgebeuren, en de ontginning van de eng-persoonlijke zielsontroering, waar de
dichters zich vroeger met welgevallen in verdiepten, tot de uiting ervan een wel
overwogen evenwicht werd van beeld, rythme en gedachte, was nu vervangen door
het vizioen van het wereldgebeuren en het lijden der gemeenschap, waar geen
verouderde beeldspraak nog langer van dienst kon zijn wanneer er noodkreten werden
geslaakt en de stuiptrekkingen van de dood reeds werden gevoeld.
Reeds in Music-Hall, dat in 1915 verscheen, kon men zien dat Paul van Ostayen
geen dichter meer was die over zich zelf gebogen de omgevende wereld zou vergeten.
Hij had aandacht voor wat onder zijne oogen gebeurde. Toch leeft er in dit boekje
nog iets na van het dandysme van overbeschavingen en zij die hem toen gekend
hebben weten ook dat hij in zijn uiterlijke verschijning, in zijn verbizonderde
klederdrachten en allures, naar het type van den jongen dandy streefde. Hij moest
nog meer loskomen uit de afzondering.
Het Sienjaal dat op den vooravond van de activistische revolutie verscheen bracht
de bevrijding. Hier heeft hij voor goed afgebroken met alle romantische verlangens,
met het zich-wegdroomen in een ideaal land van schoonheid. Zijn land is de
werkelijkheid geworden, het hem dagelijks-omringende leven. Hij heeft dat leven
leeren aanvaarden als het eenig materiaal van zijn dichtwerk. Hij geeft niet meer de
vertolking van eigen-beleefde gevoelens en sensaties. Wanneer hij een avond tot het
onderwerp van zijn dichtwerk maakt dan is het niet meer een naturalistische avond
gezien door zijn oogen, een avondstemming in eenzaamheid genoten, maar de avond
zooals die ontvangen wordt door al de menschen, de meest verschillende die er elk
op hunne beurt volgens de eigen gesteltenis op reageeren.
De gemeenschap waarmee P.v.O. in voeling kwam, waar toe hij zich aangetrokken
wist en die hij met liefde in zich opnam was deze van de stad en - voor wie de nuances
ervan zien kan - meer bepaald van Antwerpen. De oorlogsomstandigheden - het
Sienjaal verscheen in 1918 - hadden gedwongen begrenzing en concentratie gebracht.
Door die van buiten opgelegde beperking was het verlangen om in het menigvuldige
leven van de stad te dringen als het ware verhevigd. Het was een drang geworden
om er zich in te verdiepen, er zich heel en al aan over te geven.
P.v.O. is aldus geworden de eerste volledig zich uitsprekende stadsmensch in de
Vlaamsche letterkunde. Hij was de Ruskiniaansche opvatting te boven gekomen die
de stad zag als een vloek tegen de ongerepte schoonheid der natuur. Hij had de Stad
leeren aanvaarden. Hij had hare eigen schoonleeren zien. ‘Leeren zien’ is eigenlijk
onjuist gezegd. Hij
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moest het niet leeren. Het was voor hem natuurlijk. Hij was een stadsmensch. Hij
was uit de stad geboren en er mee vergroeid. Hij was een denkend en voelend deel
ervan geworden. Zijn gedachten bewogen met het leven en de uitzichten van de straat
en het plein. Zijn beeldspraak was aan de bestandsdeelen van de stad ontleend. De
natuurverschijnsels - zon, regen, - zag hij in het landschap van de stad. De regen was
‘reiniging van de straten, alle dezelfde, minnaars die lang gewacht hebben naar dit
overvloedig zoenen’. De boomen der boulevards zag hij, na een vlaag, als de ‘herauten
van de levende zege, rein van reiniging’. De menschen en de dingen uit de straat
waren voor hem even aandoenlijke verschijnsels geworden als de bloemen en de
kruiden, de vogels en de dieren het geweest waren voor Guido Gezelle en de vroegere
dichters.
Avondlied uit Het Sienjaal is wel een der treffendste voorbeelden van dat
aanwenden van nieuw en ongebruikt dichterlijk materiaal, als ik het zoo nuchter weg
mag noemen. Want er is niets stelselmatigs in het gedicht. Het is zwaar van gevoel
dat blijkt niet uit een individueele emotie, maar uit het innerlijk geladen-zijn met
ontroering van menschen en dingen zelf in de stad.
De avond... het is de kamer die langzaam door de duisternis word veroverd en het
gas- of elektrisch licht dat een nieuwe innerlijkheid ontsluiert, de klank van een
theekop op het ondertasje en het meisjes-solfège-zingen dat klinkt door den wand
van uit het buurhuis. Het subjectieve ondervinden van den avond is geworden een
zich-indenken in de stemmingen van de medemenschen. Want de avond is anders
voor de kantoorklerken die huiswaarts keeren, voor de kinderen die blijven talmen
na school, voor de nachtmeisjes die ontwaken. Door de straten vaart een sneller leven
vóor de avond valt volledig. De trems, zijn als gejaagd in de wordende duistenis
waarin de winkels nog aarzelen het licht te laten gulpen, tot de twijfel van den avond
eindelijk overwonnen wordt door de schittering uit alle ramen, ‘het diadeem van
lampefestijn’. De dichter hoort de geluiden van de straat: den roep van den
krantenventer, het tremsignaal, het zweepgeklets, de autosireen, al klanken die
schamel en verlaten slaan tegenover de grote éenklank die niets minder is dan des
avonds adem’. Hij hoort die geluiden als de bespeelde instrumenten van een symfonie,
‘de geweldige fatumsymfonie’. Want de avond is zwanger van de troebele en verholen
tragiek der losgelaten driften: de vleeschhouwer die uitgaat ‘met
maagdekeslijfbegeren’, de zwerftocht der rasta's die begint door de restauraties en
de tingel-tangels, de souteneurs die loeren, een meid die slentert rond een gaslantaarn,
een lachende neger
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naast een avondslet. Naar mate de avond vordert trekt de ‘tentaculaire groot-straat’
alles naar zich toe. Zij wordt het abattoir van al de illusies: vrouwen, meisjes door
haar minnaars verlaten, farandool der gebroken harten. De muilen van tingel-tangels,
schouwburgen, music-halls spuwen de volksmassa's. Het laatste uur der jacht begint.
Vereenzaamd zit een liefdepaar in een nacht-restauratie.
Zoo sterft de avond van de grootstraat
tuimelt de avond in d'armen van den nacht
enkel de nachtwaker of het straatskruispunt wijkt niet, blijft op wacht
en terwijl hij de grendels der deuren keurt
sluit hij de avonddeur onbewust, zelfvergenoegd en hij lacht.

Naarmate men voortleest uit Het Sienjaal ziet men het stadsbeeld zich volledigen.
Elk gezicht, elk geluid, elke overweging doet het onder onze oogen en voor onze
verbeelding groeien, chaotisch. De stad was voor hem het liefdeverlangend meisje
in de eenzaamheid van de nachtkamer, maar ook de handelsreiziger die een koffiehuis
binnenvlucht voor den regen, zoowel als het leger van het Vlaamsche volk dat groeit
tot een wil en tot een daad bij de herdenking van de Guldensporenzege. De stad...
hij zag er dokken, den stroom en kanalen. Zij was het geluk dat lacht uit de
stapelhuizen, dat speelt over de blinkende rails van den spoorweg, de ijzeren bruggen
en de elevators, dat klingelt uit de danszalen of dwaalt om een liefdepaar door de
verlaten straat. Zoo leende hij het eigen geluk van een vluchtig oogenblik aan al de
dingen die hij zag.
Maar op dagen van spleen voelde hij het nawee uit het tingel-tangel leven en de
halfschuine etablissementen waar zijn leven te zieltogen lag. Dan zat hij in een hoekje
van een koffiehuis vol gedwarrel van stemmen en een geweldig koperen orkest. In
zijn vereenzaming luisterde hij naar het rollen van de dobbelsteenen uit den koker,
gesmoord in de stof van den speelbak, de billartballen die snel tegen elkaar aanbotsten,
het zijpelen van water door het suiker van een oxygénée vóor hem op de marmeren
tafel en het bevende snikken van den orkestrion. Wanneer de straatdeur even openging
hoorde men de trem of 't geroep van een venter onheimelijk. De stad... hij liep er te
dolen in uren zonder hoop met zijn zwak hoofd en uit de vensters der kantoren raast
het getik der daktylografen, krantenjochies draven voorbij. Hij dwaalde er als een
vreemde kluizenaar, het hart vol verzoeking. Het licht in de danszaal werd een kleed
om zijn leed. Maar zijn stad was ook Antwerpen en de volle bries die blaast van den
stroom en met de torens speelt, de adem van de lente over de huizen het land in, ‘de
wind van onze haven die al de volkeren verfrist’ en in
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dagen van vreugd en absolute liefde voelde hij zich een schepper die een warme golf
over heel de groote stad liet varen.
In Bezette Stad is Antwerpen-tijdens-den-oorlog het uitsluitend onderwerp
geworden van het dichtwerk. De uiterlijke verschijning van dit boek, dat, voor het
typografischpictureele in samenwerking met Oscar Jespers is ontstaan, zal nog
geruimen tijd menig bourgeois afschrikken en beletten door te dringen tot de innerlijke
waarde van wat wij gerust mogen noemen het beste, het volledigste en het meest
suggestieve oorlogspoëma dat de Vlaamsche literatuur heeft voortgebracht. De
afwezigheid van alle zinteekens, de teekens der wiskunde die hier en daar worden
gebruikt om een zin te vormen, de beelden die soms in wanorde elkaar volgen, de
klanknabootsende woorden die de geluiden van het moderne leven moeten weergeven,
de verschillende lettervormen die op een zelfde bladzijde gebruikt worden, de letters
van sommige woorden die dansen, gescheiden woorden van elkaar, onduleerende of
schuinsche lijnen vormen, deze en andere louter uiterlijke nieuwigheden zijn slechts
een late naklank van de manifesten door Marinetti in 1911 aan de letterkunde gewijd
en werden nog vóor P.v.O. door Guillaume Apollinaire in zijn Caligrammes gebruikt.
Dat futuristisch karakter is echter niet het wezenlijke van dit boek en het zou niets
van zijn naar vorm en inhoud vernieuwende beteekenis inschieten indien het op een
normale manier ware gedrukt geweest.
Het is de tijd zelf die het innerlijke wezen van dit poëma heeft bepaald. De beelden,
de gedachten, de notities van feiten en gevoelens die wanordelijk naast elkaar staan
uitgedrukt, komen niet voort uit een wanorde van den scheppenden dichterlijken die
niet tot klaarheid kwam met zich zelf, maar zijn de noodzakelijke en eenig-passende
uitdrukking van het chaotische en monsterachtige van de gebeurtenissen zelf die hier
vaak met een epische allure door den dichter worden verhaald.
Wanneer wij lezen:
Visé marsj Luik mortieren
marsj mortieren
Puppchen du bist mein augenstirn
Puppchen mein lieber Puppchen
Heil dir im Siegerkranz
défilé van een dag en een nacht door Brussel
Armee von Kluch
Jef Jef Jef 'n Zeppelin
kruipt algauw de kelder in
eins zwe eins zwei eins zwei eins zwei
Pruisies Pruisies
marsj mortieren
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dan wekt elk woord als het ware een vizioen van den plotsen overval van het Duitsche
leger, zijn verbazend-snel voortrukken met een ontzagwekkend materiaal, de
stemming van den ‘frisschen vroolijken oorlog’ der eerste dagen, het massale, het
machinaal-gedisciplineerde van het defileerende Duitsche leger en het
klein-Antwerpsch-provinciale van die stem uit het volk tegenover het voortdurend
gedreun der voetzolen en het ijzeren geweld der mortieren.
In Het Sienjaal werd de stad gezien en aangevoeld van uit een lyrisch-gestemd
gemoed en van uit een mystieke gesteltenis van den geest. Bezette Stad blijft meer
bij het uitzicht der dingen en de in den tijd zich opvolgende gebeurtenissen. Wanneer
de verlatenheid der ‘holle haven’ de herinnering opwekt aan de vroegere bedrijvigheid
dan zijn het geluiden die worden genoteerd: het kalfateren van scheepskarkassen, de
hamerslagen op de metallieke koepels van omgedraaide stoomketels of geuren: de
bijtende scherpte van vellen en wol, de olie, de oliënoten, de kokosnoten, de smeerolie.
Namen van verre bestemmingen: Kaapstad, Kongo, Kaïro, Patagonië worden
opgeroepen. Het zijn vage reminicensies geworden in de doodsrust die de bezetting
bracht. Nutteloos en absurd zijn ook de Engelsche opschriften voortaan op
uithangborden en schilden: Dispach, N.D. Lloyd, Steels & Iron, Liebig, Great Eastern,
Antwerp-Harwich die den dichter doen denken aan het Engelsch aksent van het
haven-patois, het geroep van stouwers en foremen op en rond de steamers. De
eentonigheid der bezetting wordt slechts verbroken door het oorlognieuws dat
doordringt van buiten: Petrograd, Parijs, de berichten uit de frontstreek, een
Zeppelin-aanval op Londen. De bioscoop is leeg, de Zondag is dood. Antwerpen is
een rouwstad geworden en de dichter geeft in korte en bondige noteeringen al wat
hij ziet en hoort in de volledig duistere straten die schuil gaan tegen
vliegers-aan-vallen. De kaffees lijken onbewegelijke pantserauto's, al de vensters
zien op de straat door kleurglasbrillen. Rond elke lichtende trem is er een
meeschuivende duisternis, de zeldzame lantaarns in den mist zijn omhangen met een
fluweel van donkerte. Een gil in den nacht, een spokende gestalte wekken angst. De
nachtbar wordt een oasis in de woestijn van duisternis: warm licht, reuk van guitaren,
horen van whisky en verwelkte roos en het lief dat wacht op het rendez-vous in de
warmte van het binnenhuis.
Er is met het beeld van de bezette stad te veel van het tijdelijke verbonden. Men
kan hier tegen zeggen dat het een tijdgedicht is dat zijn waarde krijgt uit het
oogenblikkelijk gebeurende. De vraag kan echter gesteld worden of de naam van
Asta Nielsen over 50 jaar nog genoeg bekendheid zal
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hebben om aan de letters van dien naam dezelfde evokatieve kracht te geven die zij
thans hebben in het stuk aan haar gewijd. Zal men dan nog meê kunnen voelen wat
haar verschijning op het lichtdoek was voor menschen die het moesten stellen met
oorlogsberichten in een bezette stad? Wie zal er nog iets van de vele music-hall-liedjes
afweten die in dit boek de atmosfeer helpen scheppen van menig gedicht
Ik wil mij echter niet verder aan kritiek wagen waar het doel van dit opstel enkel
was de beteekenis van de stad in het werk van P.v.O. te doen uitkomen. Zijn twee
prozabundeltjes ofschoon zoo niet rechtstreeks stadsbeelden oproepend dragen toch
erkennelijk den stempel van den schrijvenden stadsmensch. Hij openbaart er zich
als een satirische, spotzieke geest. Die werkjes zijn een zeldzame uitzondering in
den overvloed van onze folkloristische landelijke novellistiek. In De Trust der
Vaderlandsliefde haalde hij het schandelijk exploiteeren van de patriotische idee
over den hekel. Wanneer men bedenkt dat dit boekje verscheen toen de aktivistenjacht
hier nog niet had uitgewoed en de ruchtbare vonnissen over Borms, Jacob, Vos,
Rudelsheim, Dosfel, Dr de Gruyter, Mr Henderickx nog aan de orde van den dag
waren, mag het wel als een moedig pamflet beschouwd worden dat in de hitte van
den strijd werd gelanceerd. Maar het was meer dan een pamflet op het tijdsgebeuren.
Het is en blijft uitstekende literatuur. Men zou het kunnen vergelijken met sommige
hoofdstukken van Anatole France's L'lle des Pingouins, waarin deze op luchtige
wijze den draak steekt met de voornaamste gebeurtenissen uit de historie van Frankrijk
en de affaire Dreyfus. P.v.O. had het land aan alle gewichtigdoenerij, aan alle
rhetoriek. Op elke bladzijde voelt men het speelsche van zijn geest en de bijtende
satire.
Het bordeel van Ilka Loch voert ons weer midden in het stadsleven met het verhaal
van een ontuchthuis waar de patronne aan haar klanten wijsmaakt welke vrouw zij
elk voor zich noodig hebben en met zulke kracht van overtuiging dat zij op den duur
als eene autoriteit geldt die niet mag worden tegengesproken. Het gewaagde van het
onderwerp kan geen enkel lezer eenigen aanstoot geven omdat het heele geval
behandeld wordt in een soort van wijsgeerige terminologie die van dit boekje een
geestig spel maakt van ideeën en spitsvondigheden.
Van zijn later werk hoeft in het raam van dit opstel eigenlijk niet meer gesproken
te worden. Het zijn verzen en kronieken over recente literatuur en die alle nagenoeg
in dit tijdschrift werden opgenomen. Die kronieken vooral zullen van blijvende
waarde blijken. Zij behooren tot het sterkste wat door het theoretisch expressionisme
werd voortgebracht
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en hebben daarbij een stevigen wijsgeerigen grondslag. De gedachten-arabesken die
er in ontwikkeld worden zijn aldoor van een uitnemende voornaamheid. Stijlvol is
de verwoording en de uiting van een scherp-afgeteekende persoonlijkheid die niets
prijs geeft van de eens aangenomen kunst-opvatting.
In zijn poëzie was hij luchtig en speelsch geworden. Zijn eenvoud benaderde het
primitieve volkslied waarin niet zoozeer de zin als wel het aardige woord en het
rhythme belang hebben. De fijne prozastukjes die hij in den laatsten tijd ook in
Vlaamsche Arbeid liet verschijnen, waren steeds vol geestige vondsten. Onder het
luchtige, speelsche van den gedachtengang kon men den schrijnenden weemoed
aanvoelen van een die vroeg zal sterven. In het aanschijn van den dood krijgen zij
thans een bijzondere beteekenis.
Het zal wel altijd jammer blijven voor de gezetelde kritiek in Vlaanderen dat zij het
werk van dezen uitzonderlijken dichter op zijn tijd niet naar waarde heeft weten te
schatten. Wanneer Karel van de Woestyne in Juli-Augustus 1921 over de ‘Jongere
Vlaamsche Letteren’ schreef in de Nieuwe Rotterdamsche Courant dan citeerde hij
de namen van Marnix Gysen, Paul Verbrugh (sic), Frank van den Wijngaardt en
Burssens, maar scheen niet eens het bestaan van P.v.O. te vermoeden die toen reeds
Music-Hall, Het Sienjaal en Bezette Stad had uitgegeven, en in ‘De Stroom’ van
1918, hij was toen 22 jaar, de kapitale studie liet verschijnen over Expressionisme
in Vlaanderen. Toen de Van Loon-prijs - door zijn stichter speciaal bestemd voor
het werk van jongeren - voor het eerst zou worden toegekend in 1922, meen ik, was
ik toevallig lid van den jury en deed mijn best om het werk van P.v.O. te doen
bekronen, maar ik stond hopeloos alleen en noch Buysse, noch Stijn Streuvels, noch
Herman Teirlinck, noch Vermeylen wenschten den dichter van
‘Visémarsj-Luik-mortieren’ au sérieux te nemen. Aan De zilveren Vruchtenschaal
van Fernand Toussaint van Boelaere werd toen de prijs gegeven. Ik werd sedertdien
voorzichtigheidshalve uit den Van Loon-jury geweerd om de prerogatieven der
Brusselsche literatoren voortaan buiten gevaar te stellen.
Ik was gelukkiger bij C. Huysmans. Van dezen minister is de eenige officieele
erkenning aan P.v.O. toegekomen in den vorm van een toelage van 2000 frank. De
arme dichter was toen reeds stervende in het Sanatorium te Miavoye-Anthée. Maar
het mag ter eere van C. Huysmans hier gezegd worden.
Wanneer het verzamelde kritisch werk van P.v.O. zal zijn verschenen, zal men
pas goed inzien wat hij geweest is en blijven zal voor de cultuurontwikkeling in dit
land. Hij was
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de allereerste die de jongste Europeesche kunst hier in ruimeren kring bekend maakte.
Hij was de eerste in Vlaanderen die aandacht vroeg voor de kunst van Oscar en Floris
Jespers en Paul Joostens en bewees hoe Vlaanderen door deze jonge artiesten pikturaal
en plastisch aansloot bij de expressionistische beweging uit dewelke naar zijn meening
eindelijk de nieuwe Europeesche cultuur-eenheid zou groeien.
Met zijn verzen, zijn grotesken, zijn kritisch proza heeft P.v.O. bewezen te zijn eerst
en vooral de fijnste geest van het jongere Vlaanderen. Wat hij reeds verwezenlijkte
- en het is quantitate en qualitate niet gering wanneer men bedenkt dat hij op
33-jarigen ouderdom reeds het werk moest laten liggen - laat vermoeden wat hij nog
hadde kunnen geven indien hij niet zoo vroeg den dood ware ingegaan.
Hij blijft een mijlpaal in de geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde. Met hem begint
een nieuwe tijd. Hij gaf waarlijk het sienjaal. Of zijn taak zal worden voortgezet
blijft zeer de vraag, maar van hem toch kan in waarheid gezegd worden dat ‘he left
his footsteps on the sandes of time’ en dat men zijn spoor zal blijven erkennen in de
verdere ontwikkeling onzer cultuur.
*

**

Ik leerde hem persoonlijk pas in 1922 kennen. Hij had vernomen in den boekhandel
dat ik vruchteloos naar een exemplaar van Het Sienjaal had gezocht. Hij was toen
uit Berlijn teruggekeerd en had zijn militairen diensttijd uitgedaan. Hij bracht mij
spontaan het onvindbare boekje. Ik verzocht hem toen de kroniek der Nederlandsche
Letterkunde in V.A. te willen redigeeren wat hij met genoegen aanvaardde. Ik ben
er thans gelukkig om want zijn beste productie is uit die medewerking ontstaan. Zijn
kronieken waren telkens uitvoreige studies die steeds met groote belangstelling door
onze lezers werden onthaald. Tot in zijn geringste boekbespreking wist hij iets van
zijn zeldzame persoonlijkheid neer te leggen. Wel had hij eens het verlangen om
zich van dat regelmatige en bindende werk te ontlasten, maar toen ik hem schreef
dat ik V.A. alleen om zijn kronieken in stand hield, dan liet hij zich weer dadelijk
overhalen. Zijn laatste schrifturen ontving ik uit het Sanatorium. De proeven van de
in ons vorig nummer verschenen stukjes gingen nog naar Miavoye-Anthée maar
kwamen niet meer terug.
Wanneer hij naar ginder vertrok op het eind van Juli 1927 kwam hij mij vaarwel
zeggen op het museum. Het was hem niet aan te zien dat hij zoo dicht bij het einde
was. Hij
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had niet het uitzicht van een teringlijder. Hij was klein, slank en bleek van wezen
maar van geen ziekelijke, eerder een voorname bleekheid die den intellectueel
verraadt. Hij was vol hoop dat het ginder zou beteren, dat hij heelemaal ging
opknappen. Zijn donkere oogen waren schitterend van een fel licht. Ik deed hem
uitgeleide door de zalen tot aan den hoofdingang van het museum. De bedienden
aan de controle sprongen recht meenend dat ik een hoogen bezoeker buiten liet. Zij
wisten niet dat ik den prins der jongere Vlaamsche dichters voor het laatst de hand
drukte. Hij daalde de trappen af tusschen de hooge zuilenrij. Ik zag hem niet meer
weer.
Jozef MULS.
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In memoriam Paul van Ostayen
Een heraut is gevallen. Door de roezige lentemorgen heen werd hij de eeuwigheid
ingedragen, en vreemde aarde dekt zijn laatste rust.
Wij die aantreden, smartelik bewogen door dit mensverloren uitgeleide, vinden
in het perk, waaruit de dood hem roofde, zijn blazoen. En, laat de sterfelike baan van
hem die het hooghief weggeschemerd zijn aan horizonnen zonder wederkeer, laat
de hand die het beurde door de laatste aanslag zijn verdord, er is een glanzing aan
dat schild, die door de tijd nooit wordt ontluisterd.
Paul is niet meer. Er was de naakte draagbaar door het heuvelland, het onbebloemde
graf. Zo moest het dan geschieden, dat een der uitverkorenen ter aarde ging, zonder
rouwhulde, zonder opperst reisadieu bij de gedolven groef.
Hij bracht zijn volk een tuil immortellen.
Zal ooit zijn volk de weg naar de geringe, grootse tombe vinden?
***
Dit zal een avend zijn van wijding, al breekt zo wrang de verbittering om de
onverschilligheid en het vaak gefingeerd meewaren, die rond het heengaan van deze
godgetekende pionier werden betoond, om het macaber merkantilism, dat zijn
verscheiden als een gerede aanleiding benuttigt, en een groteskenbundel van zijn
hand drie dagen na zijn dood op de mart werpt zoals dat heet, dan als van Ostayen
nog in leven een vol jaar op publikatie had gewacht.
Het gaat nu eenmaal zo. De bouwers gaan. De katedraal blijft. Ik zal niet in
bizonderheden afwijken omtrent de wederwaardigheden, die het stoffelik leven van
de aflijvige hebben beheerst, noch de nekrologiese curiositeit bij dit geval met
anekdotiek aanvoeden. Hij zelf, zo duizelhoog ontheven aan het aardse en zijn
aksidentele verschijningsvormen, zo helemaal uitgestegen naar de zone der volstrekte
imponderabilia, hadde, toen reeds de dood als een zendeling uit het rijk der schaduwen
hem wenkte, de aandoening die zijn krank gestel doorteisterde kunnen
commercialiseren, zoals hem dat werd voorgedaan, met goed gevolg en bevredigend
rendement.
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Hij heeft echter de harde konsekwentie van zijn steil gedacht ten einde toe gevolgd,
zonder versagen in het aanschijn van het hiernamaals, dat zich aan hem openen ging.
Zijn geesteshouding werd gesteld. Hij zou geen duimbreed van zijn inzicht uitwijken,
ook al ging hij eraan ten grond.
Zo levendig staat hij nog in mijn gedachtenis gebeiteld die Aprildag van voor een
paar jaar, toen wij beiden door de voorjaarsregen, een huldeblijk gingen bijwonen
aan een der grootmeseters van het plaatselik literatendom. Van Ostayen parodieerde
paradoksaal de dodelike ernst, in feite de blaaskakerige grootspraak ven de lofredenen,
die als goedkoop vuurwerk werden afgestoken. Toen zei ik: ‘Over 20 jaar ben je d'er
even erg aan toe Paul: als gevierd lid van de akademie zetten ze je dan in de
blommetjes.’ Zijn lach vlood weg. De diepe, vermoeide plooi winkelhaakte aan zijn
mondhoeken, en nooit zag ik zijn ogen zo intens doorschitterd. Stil riposteerde hij:
‘Je revendique le rôle plus effacé!’
Dit woord werd het panacea van zijn dichterschap der laatste jaren. Hij die, het
heugt ons allen nog, het poeties vertrekpunt aanlegde in een luchthartig, semi ironies,
gedesabuseerd dandysm, zou uitmonden in algehele ontindividualisering, schier tot
het naamloze toe. Van het extravagante, koorddanserige vernuftspel uitgegaan, zou
hij op het hoogtepunt van zijn kreatief vermogen extaties neerzinken in gebed en
kontemplatie.
De stereotype geschiedschrijving houdt niet lang stand bij zijn geval. Wat
commemoratieve woorden, leedwezen om een gebroken belofte en de balans is
afgesloten, niet zonder dat daarbij, getoetst aan gangbare stelregels en geijkte
kunstinzichten, eerder zijn zgn. tekortkomingen worden beklemtoond, dan zijn
verdienste naar waarde gemeten.
Zo staat daar dat omzichtig in memoriam uit de Rotterdammer, dat wemelt van
historiese onnauweurigheden, die wij niet het releveren waard achten want ten slotte
bijzakelik. Maar waar steller zijn kunstkritiese taak volbracht meent, door apodikties
te verklaren, zonder zelfs een schemer van bewijsmateriaal, dat van Ostayen een
epigoon, laat zijn dan een talentvol epigoon van buitenlandse voorgangers was,
moeten wij de goede trouw van zijn betoog betwijfelen. Het getuigt van een absolute
onkunde betreffend de reële aandriften die het leven van deze dichter heben bewogen,
zijn expressionistiese kunst voor te stellen als een imporartikel dat bij de val van
Antwerpen door de belegeraars in hun ransel werden binnengebracht.
Wij zijn het de nagedachtenis van van Ostayen verschuldigd, nu de commentatoren
vierklauwens op zijn oeuvre neerstrijken, zowel een biografiese kenschets als, met
afleg-
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ging van alle Hineininterpretierung een totaalbeeld van zijn werk aan het zo
bontgeschakkeerd glossarium van voormelde commentatoren tegenover te stellen.
Dit te betrachten is ondoenlik, zonder een historiese reconstructie van het tijdsbeeld,
waarop van Ostayen's leven zich heeft afgerold, tijdsbeeld waarvan hij, en in niet
geringe mate, de medeontwerper worden zou.
Zo staan we dan aan de vooravend van 1914 en het groot gebeuren, dat een
beslissend keerpunt in de orientering van ons geestesleven zou aanleggen. Het
toevallige staatsverband, waardoor Vlaanderen als ethniese entiteit wordt omraamd,
geraakt in de snelloop van de gigantiese machtverschuivingen die lobreken ontwricht.
De vooroorlogse flamingantiese ideologie, strikt afgeperkt in het denkbeeldige,
zonder terugslag op de werkelikheid, bleef als heilmiddel voor de Vlaamse noden
ontroereikend. Opgegroeid als wij waren in het teken van blauwvoeterij om niet te
zeggen nationaal autogobism, geestelik gespijsd als wij werden door de romantiese
kultus aan een roemrijk verleden, dat gelukkig zeer ver lag begeesterd door leuzen
als: de taal is gans het volk, verstrikt als wij lagen in de nasleep van overleveringen
sedert het onzalig jaar 30, het jaar nul voor Vlaanderen, kwam met één slag de
uiteindelike lotsbestemming van ons volk zich onthullen. Het verworven inzicht
manifesteerde zich tweeërlei: allereerst kwam het besef, dat de tot dusver gevolgde
strijdwijs aan de bazis zondigde, dewijl zij teerde op een patriarchaal-naieve
taalverering, die, helemaal ins Blaue hinein, veel meer bestemd leek een regionaal
curiosum te worden, dan wel op de feitenwending, waar in eerste en in laatste instantie
ons bestaan als volk wordt beslecht, in te grijpen. Tweedens, het oorzakelik daarmee
geconnecteerd kultuurprobleem, dat ons ertoe bracht de Vlaamse lotsbestemming,
die voorlopig nog te veroveren viel, niet als einddoel maar als middel te beschouwen.
Door de loop der gebeurtenissen vermochten wij aan de hand van natuurrechtelike
zelf beschikking, de Vlaamse staatsossatuur te vestigen, waardoor onze
levensvatbaarheid als natie zou worden geschraagd. Maar dadelik, doordien wij de
staatkundige waarborgen voor kultuurontplooiing in ons bereik vonden grepen wij
naar een reactief om de particularistiese verafzondering te voorkomen.
De uitbloeseming van onze kultuur, nu de voedingsbodem daarvoor ontvankelik
lag klaargedolven, zou slechts haar algeheel potentiaal bereiken, als ze harmonies
met het geestesleven van over de grenzen kon saamstemmen en daarmee gelijke tred
houden. In de wordingsdynamiek van dit geestesleven werden wij ingeschakeld, en
ditmaal niet op grond van een hersenschimmige ideologie als het ‘alle vensters
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open’ van Vermeylen, maar als natie, met de volstrekte inzet van alle mobielgemaakte
krachten, harmonies losgekomen in machtheffing tot het wonderbaarlike bereid, over
het Vlaamse leven in al zijn geledingen. Het werd een kwestie van ‘Alles of niets’
een ‘Enweder Oder’.
Dit histories wendpunt onbenut laten, het tot een uitzichtloos doodpunt laten
vervallen, zou meteen alle aanspraak op een autochtoon kultuurpatrimonium hebben
verbeurd.
De momentane stilstand van de uitheemse kultuurevolutie onder druk van het
oorlogsgebeuren gaf ons de mogelikheid het op ons behaalde handicap in te lopen,
om eenmaal de toestanden weer normaal geordend, na afloop der moerlemeie,
gelijkberechtigd, paraat op heel de linie, de voeling met het internationaal kultuurleven
duurzaam te bestendigen.
Het kon eindelik in vooruitzicht gesteld worden, geen nodeloos intellektueel
krachtverbruik te moeten aanwenden aan massapropaganda. De krachten, die eerst
waren toegespitst op de bij uitstek utilitaire taak, de gedachte over de schare te
verspreiden zouden vrijkomen van wat streng cultureel beschouwd, een vroondienst
was, een subliem verraad der clercken, en zich wijden, los van alle buiten-kulturele
factoren aan het volbrengen van de hen voorbeschikte zending in de rij der volken.
De grondslag was gelegd. De opbouw kon aangevat. Tijdsdocumentaries is er
naast de ‘Kritiek der Vlaamse Beweging’ een kantschrift van Paul van Ostayen te
leggen; ‘Over het Tragiese in de Beweging’, verschenen in het jubelnummer van De
Goedendag, dat evenals de beschouwingen van zijn voorganger, de geestesgesteldheid
der betrokken generatie weerspiegelt, en een programmaties hecht geconstrueerde
richtlijn uitstippelt, langswaar onze kultuurevolutie zou worden afgebakend, wilde
ze niet in regionalism en dode insolering vervlakken. Het A en Z van de Vlaamse
beweging lag voor ons niet in en exalteren van de natuurrechtelike
eigendommelikheid. Wij leerden de Nederlandse taal niet simpel daarom
hoogschatten, omdat ze ons door oorsprong en afstamming werd voorbeschikt. Een
Vlaamse Paul Deroulède, een Vlaamse Maurras, die door de hypertrofie van een
nationalism, dat in kiem imperialism zijn zou, het prioriteitsrecht van het Nederlands
op andere talen elders dan in Dietschland wou bepleiten, zou ons voorkomen als een
merkwaardig exemplaar van ethniese teeltkeus.
De Nederlandse taal leerden wij, ontbolsterd uit alle sentimentbetrachtingen,
eenvoudig beschouwen als een voertuig, een uitingsmiddel, dat niet daarom moest
worden verheerlikt, omdat het ons over de geslachten heen werd voortgereikt met
een nasleep van overleveringen.
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Waar evenwel dit voertuig, dit uitingsmiddel ons door de gecoaliseerde machten van
de eenheidsstaat België dreigde te worden ontrukt, werd het een verdoemde opgaaf
de stortvloed die ons ging verzwelgen, uit louter zelfbehoud te moeten afdammen.
U ziet we staan ettelike boogscheut verder dan de Blauwvoeterij en ook de diepe
differens met het anarchisties kosmopolistim van Vermeylen treedt hier schriller aan
het licht. Want, waar Vermeylen het sociale quietism beleed en eraan verzaakte zijn
ideaal ruimtelik te verwezenliken - hij vond het heil in een onreële zone buiten het
aanschijn der dingen, - beoogde onze streving de konkreetwording van het ideaalgebod
in de verschijnselen zelve. Wat bij Vermeylen bespiegeling bleef, met als enige
wenkkracht een schijn, zeer schoon maar ook zeer ver, werd bij ons daad. Vermeylen,
d.i. de individueele onthechting aan een onvolkomen orde, zonder bekommernis deze
orde anders dan speculatief om te scheppen. Bij ons het geloof aan de vormwording
der Idee in de ervaarbare wereld, in casu dus de inlossing van ons streven buiten de
nevel der denkbeeldigheid, op het voetvast veld der feiten.
Het richtsnoer dat daarbij werd voorgehouden, was zoals reeds gezegd, niet de
nationalistiese zelfidolatrie, die ons ertoe zou aandrijven Vlaanderen te stellen als
een uitgelezen land boven alle andere en ons doen pratgaan op zulke ethniese en
eigendommelike distinguos, die dit land van de overige onderscheiden. Wij
bestreefden niet de dienstbaarheid van onze kultuurkrachten aan om het even welke
staatsidee zij die dan ook een Vlaamse. Want daar zou het sublieme verraad der
clercken verraad worden zonder meer. Wel moest het elaboraat van de staatsidee en
haar overgang tot konkrete gestaltenis een wegbereider worden voor de uitgroei dier
kultuurkrachten.
Verpolitieking van alle intellektualiteit, de nationalisering van de geesten, in
Duitschland, als grootgermanendom, in Frankrijk, als panlatinism aanwezig en
laakbaar, omdat een kultuurmens niets met Reichstag of Palais Bourbon te maken
heeft; werd in Vlaanderen een noodzakelik kwaad. Right or wrong, my country!
Flamingantism mag in de storm en drang periode een zeer vruchtbare
wekkingskracht zijn, begeestering kan deze gevloekte karwei bijster weinig bij ons
oproepen. Stamtrots, geen rijker kroon dan eigen schoon, gij zult Uw vaderland
beminnen en zijn taal en zijn roem, dat alles zijn slagwoorden, waarvan de magiese
aanklank op ons teloor ging, en die wij desniettemin moesten blijven hanteren. Want
de uiteindelike oogmerken, en die zijn in essens kultureel, stelden ons voor dit
gevaarlike dilemna, dat moest overschreden,
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wilden de voorsprong van andere kultuurvolken worden ingewonnen: de
deelachtigheid aan het wereldgebeuren, die enkel verkregen wordt door kultuureel
sterk opgetuigde volken, wilde de voorsprong van andere kultuurvolken worden
ingediese optuiging van een verachterd intellektueel leven. Het was een uitkomstloze
kringloop waaraan wij trachtten te ontspringen: het inleven roepen, het in aktie stellen
van die verdoofde volkskracht, en haar meteen openstellen voor rasvreemde kultuur
toevoer, daarbij het gevaar voor opslorping neutraliserend tot wisselwerking. Het
kan gevaarlik uitvallen, een lamme dadelik na zijn genezing tot stormpas te dwingen.
Het was niettemin de énige uitweg om aan de wedloop deel te nemen. Laat ons
bekennen dat de koers door Vlaanderen hoopvol werd ingezet, al heeft de brutale
ommekeer de gebeurtenissen de hoop op suksesvolle aankomst misschien voor goed
omgeworpen. Wij behoren niet tot degenen, die na het activism neerzonken met een
troosteloos Finis Flandriae! De tekenen, die zich nu openbaren, de constructieve
kracht, die in het bedrijfsleven, in kultureel opzicht en op politiek terrein manifest
wordt is zekerlik een heugelik verschijnsel, maar het ware grove misrekening zich
te paaien met die schijn schone passus uit ons nationaal lied: een volk zal nooit
vergaan!
Van Ostayen nu, gevormd door de tijdgeest die ik zeer schetsmatig heb pogen te
belichten, was van meet af de aanvoerder, die het objectief niet wil benaderen, maar
recht in het hart treffen. Hij zou zijn gaven niet losmaken van de gemeenschap waaruit
hij stamde, maar hij vorderde daarbij het onverroerbaar beding, dat wie met hem
meewou, niet halfweg bleef staan pleisteren. Ik zeg dit ter intentie van de zgn.
schrijvers voor het volk, die het splinternieuwe slagwoord gemeenschapkunst op hun
manier interpreteren, en die hem, aan de hand daarvan zijn onbegrijpelikheid als een
doodslager voorwierpen. Hij was wars van alle halfheid, kende geen transigeren. De
litteratuur die op de mart komt onder de dekmantel van dit relativism: voor Vlaanderen
een hele prestatie, inachtgenomen de legendariese achterlikheid etc. etc. ontmoette
bij hem een kordate weigering.
Hij misprees hartsgrondig en terecht de middelmaat die uit eigen armoe schuilgaat
in de zwartgele vaandelplooien en zich bijna als een excuus beroept op de liefde voor
het volk om een kultureel tekort te vullen. Het kon bij hem niet volstaan een Vlaams
nationalistiese geloofsbelijdenis af te leggen, en als ruilprijs het recht op te vorderen
slechte verzen te schrijven. Er bestaat nu meer dan ooit, in de gistingperiode van de
Vlaamse bewustwording een neiging elk teken van geestelik leven zonder meer te
aanvaarden als een heilbood-

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

145
schap als dit teken zich maar in een Vlaams kader vertoont. Dit verraad der clercken
zou van Ostayen nooit ratifieren. Men heeft het hem ook nooit vergeven. Want, laat
ons het niet ontveinzen, ons literair satellietenwereldje, dat graviteert rond de komies
kosmiese wet van dienst en wederdienst, onder motto Sparen om gespaard te blijven,
heeft hem, die was l'incorruptible, ook al kon de nationalistiese corruptie hem een
gemakkelike uitkomst zijn, botweg uitgestoten. Ik wil niet het ongelukkige twistpunt
opwerpen, zoals dat tactloos allereerst zijn nagedachtenis tegenover werd gedaan,
betreffend zijn verstoken blijven van officiele aanmoedigingen, liefst in kontanten,
maar ik moet de waarheid dienen en hier luid verklaren dat van Ostayen bij zijn leven
werd miskend. Hij werd gevreesd, dus genegeerd. Zodoende kon de literaire
onderlinge bijstand maatschappij ongestoord haar functie uitoefenen.
Wat in dit wonderland als de pest wordt geschuwd, is gedegen kritiek. De goede
gemeente, in haar ijver tot opbouwen en constructief werk te leveren, geeft geen acht
op het gebezigde materiaal. Men leeft in hoge verwachting voor de komende oogst.
En ieder gewas dat oprankt wordt onthaald op een zegenend Godlof. Wat straks als
de maaiers komen en zij vinden meer onkruid dan aren? Zal men het niet bejammeren
dat de man met het snoeimes buiten de landouw werd gesloten en als een ongewenste
voorbijgezien? Zal men de begane misslag inzien, die ons deed verklaren: Maurice
Maeterlinck is een slecht artiest want hij is een franskiljon, of Dr. de Gruyter is een
groot modern toneelhervormer want hij is een Vlaams nationalist.
Een scherpe schifter van kaf en koren was van Ostayen. Zijn kritiese geschriften,
dialekties volgehouden van aanvang tot einde, helder belicht over heel hun
ontwikkelingslijn, met een betoogtrant terminologies feilloos tot in de laatste harde
konsekwentie, ook op hemzelf, dat heet in Vlaanderen betweterij, bedilzucht,
boosaardigheid sarcasm, dus afbrekerswerk vormen zoveel lichtpunten waarover de
zoektocht naar een nieuwe ars poetica zich voortbeweegt.
En waar ik het verwijt hooghartigheid aan zijn adres vind neergeschreven in een
los anoniem krantartikel, weze dit gezegd, dat deze kritiek op anderen niet de
twelingbroer was van ijdeltuiterij en grootheidswaan maar dat zij als een vlijmend
alaam lag aangescherpt alleerst op eigen poetiese voortbrengst.
Van Ostayen was niet de zelfingenomen bewieroker van eigen talent. Hij luisterde
niet naar het lijze loze gespeel van graaggestreelde eigenliefde. Meer dan wie ook
had hij het pijnbesef dat ieder vers hem terugstelde aan de meet van het
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gestadige herbegin. Elk vers was hem een verovering op het niet. Waar de
letterbeoefenaar en de rederijker genoegen nemen met een vondst, een klaterbont
beeld, een kadans, die zij als virtuozen in zelfschabionering dan uitspinnen tot in het
infinitesimale, en door de diversiteit van modulaties de armoe aan innerlijke thematiek
trachten te verhelen, stond van Ostayen na de veruitwendiging van zijn lyriese emotie
steeds weer in drang naar concipiering. Er is de paardetemmer die een beest mak
maakt om het daarna placied als een Zondagsruiter te berijden. Zulke bonhomie over
eigen talent was van Ostayen vreemd, omdat zij hem voeren zou naar de regularisering
van zijn poetiese aandrift binnen verworven vaardigheid. Hij was de steigeraar op
wilde paarden. De stijgbeugel naar een tamme Pegasus was geen tuig voor hem. Hij
was niet de delver die een ertsklomp ophaalt en hem aanslijpt met het inzicht een
fonkelend kleinood te leggen in een uitstalkast aan de hoge weg. Hij wist zich de
zending toebedeeld maagdelike mijnschachten in het licht te voeren.
Dit teruggrijpen naar de creatieve functie van poezie die zich door haar eigen
ontdekkingen heen metamorfoseert was het hoofdkenmerk van Paul van Ostayen.
Men heeft het natuurlik gedoodverfd als theoreties bloedloos gezwam rond
experimenten, en de invaart naar poezie als een uittocht van de poezie bepaald. Als
poezie betekenen moet een kultus van het woord om het woord (Le verbe c'est le
mot) zeggen hier de pozitivisten der poezie, maar reeds Victor Hugo antwoordde:
Le mot c'est le diable, of wat dythirambies geparafrazeer rond
humaniteitsbetrachtingen, of nog het op prosodiese maat klaarsnijden van een ethies
boezelaartje voor de pfui zo naakte Muze, of nog berijmelde stijloefeningen en
mooizeggerij, dan hebben deze beschermers van het kunstdeposito volkomen gelijk.
Is poezie echter een extaties versmelten in het object, een organiese harmonie tussen
de fenomenen en de dichterlike sensibiliteit, waardoor het algemeengeldige,
bovenzinnelike uit de verschijnselencyclus wordt gepuurd saam met de kwintessens
van de poetiese belevenis, dan trok van Ostayen een nieuw spoor. Want verder dan
het impressionism, dit behagelik verwijl aan het oppervlak der dingen, rende van
Ostayen kernwaarts. Hij verwierp de sensitivistiese stippelstijl, die het gedicht herleidt
tot een agglomeraat van zintuigelike percepties met plus minus wat ambachtelike
handigheid aan elkaar geregen.
Wij willen trachten de ontwikkelingslijn door zijn werk stapvoets te volgen. Het
drieluik, dat ons gebundeld nableef, situeert evenveel stadia in de evolutie van zijn
dichtershap, die in zijn latere tijdschriftproduktie tot definitieve vormwording uitpuren.
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Er is eerst Music Hall. De nog jonge van Ostayen gaat zijn geesteshouding bepalen
ten overstaan der werkelikheid die hem omsingelt. Dit werk resulteert hoofdzakelik
uit tijdkomponenten. Maar er is toch bestendig in aanwezig die verborgen veer die
er het leven van aktiveert, die wijze van zien, die reeds boven het bloot reflektieve
impressionism uitreikt. Het bleef niet bij een enregistratie-apparaat voor indrukken.
Het realiteitsbeeld stormt op de dichter aan, beindrukt zijn ontvankelikheid en wordt
buitenwaarts geprojecteerd, met een addendum, een toevloed van sensibiliteit,
waardoor het platte namaakprocédé wordt bezijdigd. De tegenwaarde van het geziene,
van het doorleefde, veruitwendigt zich in een poetiese cyclus, waarvan de toversleutel
ligt in ieder woord. Laat zijn, dat af en toe de separaatindruk te zeer relief krijgt door
detailaksentuering zonder diepgang, die niet vermag boven de Einzelfall uit te groeien,
alreeds voelt men de wording van een stijltrachten, dat zich een eigen
zeggingsmogelikheid op de chaotiese warrelkrachten van de tijdsambiance wil
veroveren. Laat ook zijn, dat invloeden van buitenaf duidelik herkenbaar zijn - de
fanatieke plagiaatspeurhonden krijgen hun zin - en wij zullen hen de pas afsnijden
door al dadelik Jules Romains op het tapijt te werpen - toch uit zich hier een jeugdfris
temperament, dat receptief staat te midden van de deining der sensibiliteitsgolven,
waarvan de woeling opstuwt achter de technies misschien stramme tekst. Het moge
dan waar zijn, dat het hoofdvers Music Hall met al dan niet medeweten van de steller
- m.i. liep het processus onbewust - aanrakingspunten vertoont met een vers van
Jules Romains ‘Le Théâtre’, dit toegegeven stemmen wij toch niet er toe, hier een
volgzame reminescentie zonder meer te releveren. Want wie, laat ons zeggen het
origineel met van Ostayen's Music Hall vergelijkt, zal dadelik, als hij zijn poeties
gehoor aanscherpt, en zich niet blindkijkt op de begripsinhoud der woorden, maar
meer attent is op hun heimnisvolle verwantschapswerking, hun mutuele
interpenetratie, merken dat Jules Romains niet over de blote weergave heenkomt, en
er uit zucht naar natuurgetrouwheid en vooral exacte uitbeelding in berust, het
onderhavige vers aan te schakelen over een trits van narratieve notities heen. Zijn
schildering is een lapidairprozaiese realiteitsimitatie, een dood diorama van
onbewogen snapshots, die zich ontrollen zonder oorzakelik poetiese bindlijn. Het
blijft beschrijving met woorden, die niet poeties geladen zijn, die zich niet
saamdringen of ontspannen op de gedragenheid van een ritmus, niet te bepalen, maar
aanwezig. De beeldenreeks schuift voorbij, hopeloos egaal als een zichtkaartenalbum,
waar alles op de kiekjes gelijkwaardig blijft, waar niet het hoofdkenmerk vooruit-
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springt en het bijzakelike naar de achtergrond terugvalt. Er is bij Romains, die
gelijkberechtiging van de zinexistens op heel de lijn, waardoor de onderlinge
spankracht der woorden wordt uitgedund, omdat de schrijver de beeldingspregnans
offert aan syntaxisbouw in de gangbare betekenis van het begrip.
Met van Ostayen, laat ons van de technies formale vormgeving opklimmen naar
het hart zelf van zijn vers, vinden wij bij de aanvang reeds de breuk met een te starre
syntaxis, wijl deze de uitvloeiing van het poeties fluidium belemmert. Er komt een
woordenrij, waarvan de afwenteling niet meer met grammatikaal voorgeschreven
stelregels kadert. Taalpuristen roepen: 't Is een gruwel! en akademiese
schoonheidsmagisters jeremieren: de Muze verbergt haar gelaat en weent. Zij die de
ratelmolen der rhetoriek ingangzetten opperen de bedenking. Infantiel gestamel,
onmacht!
Onmacht? Welzeker. Onmacht vooreerst om de gegeven zeggingsmogelikheid
van het woord in zijn redematig-spraakkunstige zinsordening, en als resultante van
dit besef als reactief tevens, het begeren naar een autochtone zichzelfbestemmende
lyriese zeggingsmogelikheid, die afwijkt van het ontoereikende in opgang naar het
volstrekte, daartoe aangedreven door eigen scheppende wetmatigheid.
Reeds in Music Hall is deze bestreving werkzaam, alle de lyriek tegenover vreemde
elementen te weren, het gemeenplaatselike woordbeeld waar buiten het eenmaal niet
anders gaat, door emotief-vizionnaire affektering het lyriese merkteken in te prenten,
uit het woord, dat pasgeldig is onder zijn geijkte stempels, het grootst mogelike
percentage muzikaliteitsgehalte te ontschalen, en zijn legering met verstandassociaties
te ontbinden.
Was deze eerste poging onbeholpen en haar tastzin ongewis, er blijft die aanwinst
ongetwijfeld, dat zij niet in het realisties euvel van Jules Romains terugviel, en de
poezie gered heeft van de handslag diergenen, die haar vlucht naar het gelijkvloers
der redematige vatbaarheid wilden verlagen. Zover voor het ambachtelike. De
parcellering in separaatindrukken zonder samenhang, de negatie zelf van alle
scheppingsimmanentie, was dus een bezworen gevaar. Dan is de kritiek, die op dit
ijsglibberige domein haar toetsstenen was kwijtgespeeld, en haar tuighuis van
gemeenplaatsen onbruikbaar had bevonden, op zoek gegaan naar een pasklare formule
om de nieuwlichterij te onderscheppen. En zeer serieus werd afgedrukt, dat de tijd
van vliegmachines en gewapend beton zijn dichters hebben moest. Trouwens waren
daar niet de futuristen met hun ploegbaas Marinetti voorop, dei het dichterlike luidium
zeer ersatzmatig door benzienvergassing vervingen?
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De giftmengerij rond de omwaarding aller waarden ging haar gang. Van Ostayen
werd en fonction van het tijdsdecorum geinterpreteerd. En zie, de dwaalleer vond
aanhang. En volgelingen doken op, met de rotsvaste overtuiging, d'être plus catholique
que le Pape.
Vooral het katholiek expressionism is daarvan een zo teugelloos als merkwaardig
bewijs. Er was een grote schoonmaak in de stapelplaats der metaforen. Oude rommel
van parnassiaans fabrikaat werd opgedoekt, fonkelnieuwe beeldclichés kwamen in
voorraad.
Zuiver estheties had deze bij uitstek symboliese omstelling niets te betekenen.
Omdat, spijts de toevoer van zgn. modernism het stijldefekt bestendigd bleef, een
verouderde, geijkte beelspraak tegen een contemporaine te verruilen.
Het metaforiese, het overdrachtelike in de poezie kan slechts de zelforganiese
ontwikkeling van een vers schaden, omdat het wisselspel dat daaruit naar
voorballoteert, een rechtstreeks inbreuk pleegt op het oermotief zelf der poezie: het
ritmus. Het telkens verspringen bij wijze van vergelijking, tussen twee
grondverscheiden gebieden, dat der zuivere bezieling en dat der preexisterende
herinneringswaarden, brengt de gaafheid van het vers in gedrang. En het koppelwoord
‘als’ dat hier als middelaar fungeert hakt het ritmus telkens doormidden. Symboliek
is uiteraard ornamentaal, nooit creatief. Waar dit valse Sesam open U als een parool
wordt voortgeseind is geen heil te verwachten.
Van Ostayen zelf zette zich reeds in 1917 schrap tegen dit apostolaat van het
modernism, waarmee men hem gratis wilde bedelen. Aan de uitwendige panegyriek
van het moderne tijdsdecorum heeft van Ostayen zich nooit vergrepen. Omdat hij,
de brenger van een nieuwe schoonheid, deze niet moest najagen op het hoogterras
der wolkenkrabbers, aan reklaamborden voor vulpen Onoto, of in het tentaculaire
grootstadsverkeer, maar haar bronader ontginnen kon in zichzelf. Dààr was haar
opfonteining, nergens elders. Hij zou het in een privé-brief met de hem eigen drastiese
duidelikheid ongeveer als volgt formuleren: een Rolls Royce is zo modern als een
koe. Jean Cocteau heeft het hem nagezegd: Dire nous autres modernes, c'est dire,
nous autres chevaliers du moyenâge.
De tijdsfactoren, zo blijkt daaruit, hebben op de dichterpersoonlikheid geen
absolute, enkel een zeer relatieve invloed. En de vroegere manenachtpoeten, die de
kenspreuk ‘ons eigen leven leven’ uitwisselen tegen het nieuwe slagwoord ‘van zijn
tijd zijn’ hebben pozitief ongelijk. Welke is dan deze zeer relatieve invloed van het
tijdsdecorum op de dichter? Enkel deze: uit de versnelling van het levenstempo,
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die op het gemoedsbeweeg van de dichter overslaat, komt voor hem de noodzaak
zijn stijl, zijn uitingswijs daarbij adekwaat aan te passen. Van dit postulaat tot de
bewering der moderne dichters nu voortaan lak hebben aan natuurpoezie van de oude
stempel om het met de gemoedelike kritikaster te zeggen, is er warempel een heuse
marge.
Evenzeer moeten wij de formule keren, zij werd van Ostayen andermaal in een in
memoriam artikel in de schoenen geschoven, dat de dichter het moderne leven moet
nakonterfeiten. Al wat onze omgeving aan nieuwheid biedt, aanvaarden wij als
zodanig. Wij bepaalden reeds naar aanleiding van Jules Romains, dat het vulgair
boerenbedrog zou betekenen, als wij in ons werk enkel de tegenwaarde van deze
nieuwheid zouden willen construeren en verheerliken. Bitte schön! Al wat dienstig
zijn kan om het naar buiten keren van de bij uitstek innerlike emotie bevorderlik te
zijn en haar scherpste pregnans aan te slijpen is welkom. De rest is rubbish.
In Music Hall ageren twee goed te differentieren geesteshoudingen, zonder dat de
schrijver, te dien tijde altans bepaaldelik naar éne daarvan overhelt.
Er is vooreerst het luchthartig dandysm van de out sider die zijn omgeving bekijkt
door zijn lens en humoristies of melankolies wéérkaatst. Het is die wezenstrek die
van Ostayen voeren zal naar zijn latere grotesken. Embryonnair beweegt hij in Music
Hall, en ligt er ten grondslag aan enkele der olikste verzen.
Anderzijds gaat zijn poeties bewustzijn zich verwijden, tot kosmies algevoel en
saamhorigheidbetrachting, zoals die vorm krijgt in het Sienjaal. Het unisono van alle
dingen op helalritmus, de weidse, grootse versmelting van alle fenomenen in het
hoogkoor der schepping, in kiem aanwezig in het vers Herinnering uit Music Hall
zou intenser uitgroeien in het onmiddellik daarna gepresteerde oeuvre.
Hier menen de marginalienschrijvers de oppervogel te treffen en komen met een
hele trits buitenlanders op de proppen, waarvan van Ostayen het werk zo maar zou
hebben gepasticheerd. Eens en voorgoed. Een zuiver toevallige onderbewuste
uitingskoincidens kan niet als beredeneerde navolging worden gemotiveerd. Op een
amerijtje scharrelt de kritikasterkliek een hele collectie representatieve namen bij
elkaar om van Ostayen schaakmat te zetten. Figuren waarvan hij misschien de
geestverwant, de weggenoot zijn kon, maar stellig nooit de sleepdrager, de epigoon.
Zo wriemelt het door elkaar potsierlik en onkrities. Wij horen citeren zo maar als
onafscheidbare twelingsbroeders Walt Whitman en Franz Werfel. Zij zouden reeds
veel vroeger gepresteerd hebben wat door van Ostayen tweedehands werd nagegaan.
Laat ons
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even een paranthesis openen en nagaan in hoever deze klakkeloze bewering opgeld
doet.
Walt Whitman en Werfel. Eerst dit: meer antipodiese dichters dan deze beide zich
wederzijds verhouden, zijn nauweliks denkbaar. Walt Whitman, de gigant, de zoon
van Manhattan, die in zijn Grashalmen zich ontbolstert als een algehele natuurbarbaar,
wie de geur der moeder aarde roezig naar het hoofd stijgt en hem bezielt tot een
rhapsodiese wildheid, oerkrachtig maar disparaat en lyries ongepuurd in zich. Hoe
legt men het er op aan hoe deze hoogvervoerde natuurhymnen, zo bandeloos en breed
vleugelig, aan het zgn. soortgelijk verschijnsel Werfel te toetsen? Werfel toch, de
bewuste ethieker, die de vroondienst aan de sociologie poeties tracht te vermooien,
en de ketting van een beredeneerde mensheidzending als een guirlande wil opnemen.
Werfel toch die het lyriese beleven in zich kanaliseert naar een doelbewustheid van
oogmerken, die eenmaal gesteld, de lyriek in haar ontwikkeling en openbaarwording
- dat is van het onderbewuste uit naar een extatiese object-subject eenheid, reeds aan
haar oorsprong terugslaat en stremt. Werfel, die zijn poetiese aandrift, gesteld dat
zij er zijn zou, met begrippentoevoer uit een vast gelegde maatschappijleer wil spijzen
en de gewelde bron in metaphysies zand laat verdorren. De juxtapozitie Whitman
Werfel is op zichzelf reeds een kunstkritiese misslag van bedenkelik allooi. Ik hoef
niet nader te verklaren dat dit heterocliete twemanschap zonder een zweem van
bewijs aan van Ostayen wordt tegenovergesteld. Hoe hij zelf over deze opzoekingen
naar het vaderschap oordeelde blijkt uit zijn getuigenis, die ik uit een privé-schrijven
loshaak: In 1917 zei ik reeds aan Paul Verbruggen, dat ik Werfel een schoolmeester
vond. Dit moge de paranthesis met betrek op de libbelenschrijvers sluiten. Nee, noch
de anarchistiese, lyriesbandeloze natuurbezetenheid, die bij Whitman kataraktkrachtig
opstuwt, noch de stichtelike goedheidkultus door Werfel zo devotelik maar in eerste
instans utilitair beleden, laten bij van Ostayen enig spoor. De analogie doet geen
opgeld.
Want Het Sienjaal, dat tijdsaksidenteel samenstemt met een kosmies
gemeenschapsideaal, en, dit is essentieel, het op geen andere adn zuiver lyriese wijze
aanvoelt en veruiterlikt, heeft niets van de begripsmatige programdichting, zoals de
sociologen die graag zouden aan huis krijgen ad usum populi. Ook zoeken wij
tevergeefs naar de Whitmaniaanse superbia, dit woordfestijn vol uitspattingen, met
tussendoor de profetiese afkondiging van een komend Nieuwland.
Men zal opwerpen: de lyriek waarvoor hier met een klaarblijkelike voorkeur een
lans wordt gebroken, staat of valt
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toch met het ideaal dat ze zich stelt. Want wat is lyriek zonder ideaal? Een boom,
die niets geeft om de vruchten die hij dragen kan. Ik keer de beeldspraak naar mijn
overtuiging om. Wat wordt er van de vruchten als op de stam een vreemde twijg
wordt ingeënt? Zal dan het verbruikte sap tot botten uitzwellen? De lyriek situeert
haar ideaal in zichzelf en daaraan heeft zij genoeg. De dichter inlijven bij een
welkdanige utilitair sociologiese of politieke doelstelling, hem voeren vanuit de vrije
vlakte naar het forum, is een variante op het verraad der clercken, die hem aflenkt
van zijn waarachtige roeping, ten bate van een parool, een generaalkommando, dat
hem verhindert de stille stemmen van zijn innerlik leven te beluisteren. Stellen wij
daarmee als norm, dat de dichter het politieke indifferentism moet bijtreden? Helemaal
niet. Hij kan een politiek credo belijden, evenals een schoenmaker of een
duivenmelker dat doet, maar deze omstandigheid zal nooit de kernwaarde van zijn
werk bestemmen.
Poezie is in eerste instans belevenis. Enkel over de sensibiliteitsgronden heen, waarin
de belevenis zich manifesteert kan de kurve lopen, die een differentiering, binnen
de poëzie zodus, in aanverwante of antipodiese strekkingen aflijnt.
Hier bepaaldelik in Vlaanderen is men het criterium voor het waarde-oordeel gaan
verleggen, uitmiddelpuntig naar gebieden, die vanuit poetiese gezichtshoek
ballinglanden zijn, voornamelik de politiek en de toegepaste of toepasbare ethica.
M. a.w. men vindt het heel normaal dat een politieker zich niet met poezie inlaat,
maar men kan een gelijkaardige gedragslijn voor de dichter die natuurlik in
omgekeerde richting uitloopt, onmogelik billiken, hoe ongerijmd dit ook zij. Wij
gewaagden herhaaldelik van het verraad der clercken, en bedoelden daarmee het
uitreiken van een politieke rol van gedienstigheid aan mensen, die door geaardheid
en innerlik sediment op de kultus van het louter geestelike zijn aangewezen. In de
deemstering der XIXe eeuw is deze drogstelling, die loopt van het bourrage de crâne
in de hitspers tot aan het hogeschoolkatheder waar men de wetenschap gaat indelen
volgens het nationaliteitenvraagstuk, haar hoogbloei tegemoet gegaan onder filozofies
peterschap van Fichte en Hegel, waarbij zich aan de overzijde der grens de literaat
Maurice Barrès kwam aansluiten. Ik hoor graag praten over Nederlandse
bloembollenteelt, omdat deze nijverheid aan geografies en klimaatvoorwaarden
vasthangt. Waar evenwel gesproken wordt over Nederlandse wetenschap, zijn mij
deze landskieuren te gebarioleerd, want in het rijk der wetenschap bestaan geen
toltarieven. Daar is het wetenschap tout court.
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Halverwege vindt op de grens van het praktiese leven de vaandelvluchtige die een
nationaal vaandel draagt, en die het geestesrijk voor stoffelik existerende goederen
omruilt, zijn tweelingbroeder, nl. de politieke daadmens, die zijn machtbeluste
realiteitszin aan geestelike drijfveren tracht vast te knopen, en zijn moraal afleidt uit
de politieke ervaring, instede van zijn politieke normenstelling af te leiden uit een
opperst moraalgebod. Deze laatste kategorie, de muntschroders der moraal onder
politiek dwangregime, vertegenwoordigt even merkwaardig als haar siamese
tegenhanger, het verraad der leken. Hier te lande is natuurlik de specilisatie niet zover
toegespitst, en zien wij beide gevallen vaak tot een hybridies mengtypus
saamstrengelen.
Men is het gaan betreuren, dat van Ostayen het getrokken spoor van Het Slenjaal
verlaten heeft. Het hoeft niet gezegd dat, van spoor gesproken, de kritiek ook in dit
oordeel het spoor bijster is. Want zij interpreteert deze Sienjaalperiode enkel onder
het beding van een postulatief gesteld gemeenschapsideaal, waarvan de poezie zowat
zou dienen te zijn een zangerige volmachtdrager.
Dit herleiden van de dichtkunst tot een wezensvreemde buitenissigheid is lyries
beoordeeld doodzonde, en wie ze bedrijft komt niet in de hemel.
Doorloop heel het Sienjaal, en nergens zal het U treffen dat van Ostayen gepoogd
heeft een maatschappelik ethies credo te verwoorden. Wel was hij op een trefpunt
beland, waar zijn subjectieve wezenheid saamstemde met de tijdresonans en daarop
een zuiver lyries echo uitzond. Het systematiseren van deze toevallige harmonie tot
een leidend beginsel, tot theoreties apriorism is, par définition même, fout aan de
lijn van heel de redeneerbouw waar men de poezie in een opkamertje wil
onderbrengen en zoet houden met een voorgeschreven kantate aan de grote Zoendag.
Het Sienjaal is een openwaaien van het Ik naar alle horizonnen, een verglijding
van de individuele impulsen in het fenomenritmus, de ononderbroken eenklank, de
rijke bloedslag van dit grootse dubbelhart: de wereld en het Ik, samen vervloeid,
onscheidbaar, in aanvoeling van de zijnsheerlikheid die zich openbaart.
Eén distinguo, het drijft de wig tussen gedachtewerelden die verwentelen uit elkaar,
willen wij beklemtonen.
In Nieuwe Liefde zingt van Ostayen:
‘Het geluk is tussen de lippen van dit kind en de gepletterde kers gelijk het is
tussen de kerslippen van mijn lief en van uw lief, o jonge man, die ginds gaat, o
broeder mijn gelijke.’
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De evengelies-methodiese dichter zou deze intense belevenis pasklaar verwoorden
met een stijlbloempje in rethorika rond het moraalvoorschrift: Bemin uw evennaaste,
ongeveer aldus:
‘Laat ons gaan bij de geringen en breken het brood met hen in de schijn
der vesperlamp.’
Hij zou aldus leveren beredeneerde didaktiek en ons terugvoeren naar de vercatsing
der belevenis. Van Ostayen bracht niet zo 'n wanprodukt, maar gaf gehoor aan zijn
lyriese Inbrunst, die onstuimig naar buiten drong in een bezieling te spontaan, dan
dat zij zich door het verstand, die dorre bruid, zou laten leiden.
Deze uitbloei van grootmenselike verwantschap, deze inelkaarsmelting van
mikrokosmos en makrokosmos, die zich wederzijds doordringen in albetrachting,
deze verheffing van de creatuur, die het aardse ontstijgt juist door haar onderwerping
aan de schepper, ligt meesterlik verwoord, lyries doordesemd in menig vers van het
Sienjaal. Ik citeer als zodanig: Zomerregenlied, Avendlied, Februarie en het Siertjaal
zelve.
Er is daar het absolute uitdeinen van het sensibele fluidium, dat alle rationele
dammen breekt, en zijn ritmus uitstuwt volheerlik krachtenrijk.
Als een boek blijven zal uit de periode van 1880 tot nu is dit het Sienjaal.
Het impressionism, dit overwonnen standpunt, dit levenloos enregistratie-apparaat
voor de roeringen der sensitieve zone, werd onbruikbaar. Van Ostayen had zich in
de banaalste fenomenenronde aan de overzij der zinnen een wondercyclus zien
onthullen, schichtsnel maar met in de plotse flits der openbaring een afglans der
eeuwigheid. Hij gaat de aksidentvormen van het realiteitshuls verbreken, peilen naar
essentie, de saamhorigheid vestigen van het leven dat rond en boven hem is met het
leven dat in hem is.
Te midden van de gestadige wisselwerking dezer krachtpolarisering, te midden
van dit bestendige fluks en refluks, waarop de dichterlike ontvankelikheid zich
voortbeweegt, opent zich aan het zienersoog de duizeldiepe steilheid van het
zijnsmysterie, dat de dichter begenadigt met verrukking.
De eerste ontwikkelingsmogelikheid, die van de burleske outsider, die nog in
Music Hall aanwezig was, wordt bereids uitgeschakeld.
Van Ostayen volgde de weg, waar de zintuigelike waarneming, die de objectiviteit
der dingen aan de uitwendige zijde opneemt en redematig naar sensoriele indrukken
ordent en ontleedt, plots overgaat, zonder dat deze overgang hem die het ervaart
kontinueerlik bewust is, naar een gebied dieper
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dan het vizueel schouwbare, dit van de kontemplatie, van de extaze. De pozitivisten
van de begane grond, zozeer begaan met het eerstgeboorterecht van de rede, en die
de ondoorgrondelikheid van het Zijn veilig stellen in bereik van een homocentriese
denkfunctie, zowat het Mysterie toegankelik voor alle beurzen maar liefst aan halve
prijs, of nog de paradijstuinen aangelegd als openbaar wandelpark, schokschouderen
hier en noemen als stipte kommiezen al wat niet langs de verstandelike tolbarrière
doorwil ipso facto kontrabande. Het zal niet baten. De poezie laat zich door de
slagboom niet weerhouden, en staats plots aan de andere zijde van de grens. Wat wil
je d'er aan doen: Poëzie zweeft. Zij is nergens en overal, en hij die ze met de logge
Logos meent te vatten speelt ze dan juist kwijt. Als wij ingaan tot het arkanum der
poezie worden de geheimsleutels der syllogistiek beter weggeworpen, omdat wij
stappen naar een terrein waar met induktie of deduktie bijster weinig wordt
opgeschoten. In deze zone van volstrekte nevel de lichtpunten ontdekken kan de
intuitie, niet de discursieve rede in haar behoedzaam opklimmen, kontroolvast, van
oorzaak tot gevolg. De opponenten van pozitivistiese huize mopperen en opperen
als dadelik de bedenking: wij worden in de maling genomen door mystagogen en
eenmaal onze houvast, de dierbare rede weggevallen, hebben zij maar eerst voor
goed vrij spel. Daarom, wat niet tot onze bevattelikheid doordringt weg ermee, dat
is duisterdoenerij of cabotinage of allebei.
Ik geef mijn zegsman toe dat het aanleggen van een scheidingslijn naar vastgestelde
schoonheidscanonen tussen geintentionneerde grappenmakers en laat ons pro forma
zeggen serieuse lui, zeer moeilik is, omdat de enige mogelikheid tot demarcatie wordt
bezijdigd, door het feit dat wij weigeren het voertuig voor demarcatie nl. de rede,
als een talisman mee te dragen. Maar voor literatuurliefhebbers is het inzake poezie
zeer treurig gesteld. Immers je hebt het, of je hebt het niet. Heb je het niet, dan kan
geen bondgenootschap hoe machtig ook, zelfs al wordt het bezegeld sous la Coupole
er iets aan verhelpen.
Wij willen naar het Noorden uitzeilen, tussen de verraderlike metaphysiese riffen
door, zonder loods en dat op een zee waar de poolster slechts zeer zelden zichtbaar
is.
In de richting van de lichtpunten, die verschemeren aan het overaardse is het elan
van de dichter een blinde tast. Hij moet geduldig zoeken naar het magies woord dat
de toverberg doet openwijken. Ieder vers is alzo een muziekberg met een daaraan
adekwaat Sesam open U.
Het is een magistrale verdienst van van Ostayen, dat hij reeds in het Sienjaal zulke
toverwoorden deed verluiden. De
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fenomenaliteit spiegelt zich af in het onderbewustzijn, met opheffing enerzijds van
het verstoffelikte huls waarin zij zich openbaart en anderzijds van de zuiver
zintuigelike vermogens via dewelke ze wordt ondervangen. Na dit ideele moment
van concipiering, na de volstrekte eniging van het suprasensibele en het onderbewuste,
komt voor de dichter de taak deze extatiese vizie om te zetten in het woordbeeld, en
stapt hij over naar het domein der feitelike techniek, der formale vormgeving.
Ik beweer niet dat in het Sienjaal de bakens op heel de lijn reeds werden aangeplant
als hoger theoreties omschreven. Maar de eerste phase van deze zoektocht werd er
ingeluid. Het allereerst zou zijn zich kenbaar maken als een pogen, de ritmiese
tegenwaarde van het imponderabele, dat ver lag en onvatbaar, voetvast te volgen en
in explozief pathos saam te ballen. Het is nog de periode van chaoties bewegen, die
haar definitieve harmoniese aanzuivering afwacht, de eerste verkenning in dadaistiese
en surrealistiese richting, die moeilik nog zich uit de abstraherende schematakunst
van expressionistiese scholing kan ontlarven.
Want de vergeesteliking, dit slagwoord van de expressionisten, bleek meer te zijn
een reactief op het sensitivistiese in de kunst, dan een betrouwbaar gids om zonder
verdorring in cerebraliteit de wezenskern der dingen te kunnen benaderen. De
synthesebetrachting liep er veelal dood op de alleenheerschappij van het verstand.
Een schommelmeid die met de zondagskleren van Mevrouw uit paraderen gaat en
over haar eigen sleep struikelt. Zo zijn legio de verzen van Theodor Däubler, Johannes
Becher en tutti quanti, die door overkristallisering in de cerebrale pletkom, de
schittering van hun glansvlakken breken, en leggen als dood gesteente in het
woordenschrijn. Het schrijn is voorbeeldig geconstrueerd, maar het aanslijpen der
kleinodien is verwaarloosd geworden, zij geven geen irradiering.
Van Ostayen daalt af naar de krater zelf der poezie. En ongedeerd te midden van
het vlammentumult boetseert hij in de lava beeltenissen.
Het Sienjaal heeft bij zijn verschijning, één maand vóór de vreemde bezetting hier
werd geheven, niet dat interesse gevonden, waartoe het gerechtigd was. En bij de
hervatting van het intellektueel leven heeft de kritiek verzuimd het boek zelfs maar
te vermelden. Anderen hebben zijn banier weer opgenomen en kregen als brengers
van nieuwheid burgerrecht. Vlaanderen werd met een soort hybridiese moderne
poëzie begiftigd en vergiftigd waar de laatgekomen epigonen het hoge woord voerden
terwijl de kritiek haar Barnumgeroffel voor deze imitatieclowns aanhief. De moderne
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Vlaamse poezie. Zij staat met één woord gekenschetst. Vroeger, onder inspiratie van
het bittertafelflamingantism zongen de stamgasten uit de nationalistiese afspanning:
Harop, harop de trompe steekt. De moderne variante maakte daarvan: Harop, harop
de autotrompe steekt! Dat is alles.
Het Sienjaal heeft allerwegen navolging gewekt, en zoals dat gaat, moest de
voorloper het ontgelden voor de excessen van zijn navolgers. Hij zelf was er steeds
op bedacht, de illusie - het was er een, - van een solidair jongerenfront de bodem in
te slaan, omdat zij in wezen fiktief was en niet tegen bewijsmateriaal in casu
aanverwante literaire produktie kon aanleunen.
Wij schreven dat de overgang van het creatieve Ik in het ritmus der verschijnselen,
het unisono van mens en omwereld met het Sienjaal werden gevestigd. Dit zou van
Ostayen allereerst voeren naar een algehele omwoeling van de techniese
uitingsmogelikheden en hij kwam alzo tot een verwerping van de geijkte prosodie,
die verruild werd voor het dynamies beginsel. De ambachtelike versbouw van metriese
herkomst zou voor de veruitwendiging van zijn lyries beleven stremsel worden, geen
stimulans. Van Ostayen ging daarom afwijken van de jamben of dactylenmonotonie
die, eenmaal bij de aanvang van een vers ingevoerd, het hele ritmiese verloop
eenzelvig tot afgemeten tijdsintervallen sakkadeert. De algeldigheid van metriek,
die de uitlaat van innerlike roerselen bepaalt volgens een formale stelregel in de tijd,
is een rem, geen dienstregelaar. Van Ostayen ging betrachten, de formale
konkreetwording adekwaat bij het ritmus in zijn stuwing buitenwaarts aan te passen.
M. i. is het een oppervlakkige bepaling hier te gewagen van verslibrism. Want bij
de grootmeesters van het vrijvers, denk hier aan Verhaeren, bestaat een neiging tot
ongebondenheid die in volslagen bandeloosheid omslaat, zonder inachtneming van
de organiese wetmatigheid, die het vers in zijn wording, in zijn zelfgenesis meedraagt.
De verslibristen gaan van het naieve standpunt uit, dat de hoogste eigenschap van
de dichter daarin bestaat, te zingen zoals hij is gebekt, op goed geluk, luk raak. Het
hoeft niet gezegd dat een zulke verleiding door de vrijheid voor anarchistiese
temperamenten welgekomen is. Maar, n'en déplaise de theoretiese aanhangers en de
praktiese beoefenaars van het vrijvers, dit onstuimig uitlopen in de tijd ontheft het
vers van een der standaardvoorwaarden waaraan het zich heeft te onderwerpen.
Jacques Perk, die andere vroege dode, die door heel de Tachtigersgeneratie werd
nagekwinkeleerd, heeft het zeer terecht bepaald:
‘De ware vrijheid luistert naar de wetten!’
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U ziet, wij zijn zo passeisties, deze uitingsvoorwaarde nog nu te onderschrijven.
Alleen, hier dringt het distinguo door: deze wetten lagen voor Perk vastgeklemd in
de strenge praal van het gebeeldhouwde sonnet. Van Ostayen nu, luistert naar wetten,
die niet deze zijn van het gebeeldhouwde sonnet, maar het zijn wetten. Welke wetten?
De nieuwe dynamiese ordeningswetmatigheid, waarbij de poetiese aandrift, die
omhoogwoelt in bruttostaat, tot haar ultiemste sublimering wordt uitgepuurd en dan
pas haar formale omzetting krijgt. Versdynamiek is de vormgeworden resultante van
de emotiestolling, niet een gegeven maat of tempocriterium zoals dat in de prosodie
vooraf wordt gesteld, en waaraan de dichter zich zonder meer onderwerpt. Ritmus
volgens de dynamiese opvatting, is een integrerend element binnen de versgroei,
geen vreemde factor die als zodanig wordt erkend en ingevolgd.
Deze rehabilitering van het ritmus dat aldus zijn oorspronkelijke functie herovert,
wordt door van Ostayen doorgedreven in Bezette Stad, met toepassing, met ontginning
van al de geboden mogelikheden, en als uitloper daarvan de rytmiese typografie.
Ook hie is het verkeerd de ‘Caligrammes’ van Appolinaire als originaal voor te
houden. Want, waarin bestonden de typografiese fantasias van Appolinaire
voornamelik, welke was hun specifieke eigenschap? In het vizueel-natekenen, met
daartoe geeigende lettertypen, van het waargenomen realiteitsbeeld: zuivere
nabootsing dus. Niet alzo van Ostayen. Het aanwenden van drukvarianten geschiedde
onder leiding van het ritmies beginsel. De aksentuering van de tekst werd typografies
aangedikt. Het ritmies verloop van het vers zonk niet in de egaalheid van evengeldige
lettertekens, maar kreeg relief. De deining der kadansen sprong uit de effen bladspiegel
de lezer tegen.
M. i. was het een onnodige zichtbaarmaking van een ritmiese bewogenheid, die
zich bij lezing door eigen dominante kracht in stemintonatie en geluidspatiering zou
ontspannen. Het is de verdienste van een vers, dat de woorden waarin het vorm krijgt
hun klankwaarde saam het de rytmiese gebaldheid onderling op elkaar afstemmen.
De toevlucht tot drukkunstige aksentlegging wordt ‘des Guten zuviel’.
Wat brengt, afstand gedaan van zijn uiterlike verschijning Bezette Stad aan
essentiele waarden die het van vorig oeuvre differentieren? Een plotse terugval in
de oerwoeste chaos van het niet-zijn. De bodemloze saamstorting, de uitzichtloze
Zusammenbruch van eens gekultiveerde waarden, die op hun eigen broosheid puin
worden. Het smartelik besef van onmacht tegenover de obsedante baaierd der
verschijn-
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selen, en de vertwijfeling ooit daaruit een schoonheidsmotief te kunnen redden.
Ondergang op heel de lijn, en weemoedige berusting in onbereikbare realisering.
Soms bij wijlen sarcastiese morbidezza om de grondeloze neervaart en het verloren
geloof in heropstanding. Een dadaisties tabula rasa, dat het zelfbehagen van estheterij
rond zijn eigen loos gespeel omneerhaalt en hoonlacht om de prostitutielokroep van
de ethica in heilslegeruniform, die onder haar schuithoed prevelt: Langs hier droeve
speleman, ik zal uw Weltschmerz sussen, want ik ben Belladonna, de Muze.
Het dadaisme en zijn zo destructieve beeldstormerij zou voor velen een eindpunt
worden zonder dageraad, een doodloop in blinde stegen waar de klaagmuur wacht.
Het liet De Profundisgezang ophelmen van desperados in Avendland. Maar bracht
een grote verovering voor hen, die na de katastrofale zinking ongedeerd bleven: nl.
dit besef, dat poetiese schepping niet een produkt zijn kan van esthestiese
gebruiksaanwijzing, niet een toepasbaar recept, maar de functie is lexen te wekken,
schoonheid op te roepen ex nihilo. De toonbank in de esthetiese warrelwinkel werd
omgekanteld. De dichter stond met zijn ongestilde drang naar uiting, met zijn
voorbestemdheid tot zingen voor het Niet. Konkluzie: poezie is alomtegenwoordig.
Wie ze vindt is dichter. Te midden van zijn ultieme verlorenheid, weg van het zinnelik
symposion en zijn overdaad van weeldetafelen, weg van de dorre zavelstreek waar
de rede door het telkens en telkens weer vullen van haar zandloper de eeuwigheid
tracht te meten, uitgeweken van de ervaringswereld en haar schijngestalten, in de
absolute nietnacht gaat de dichter, anoniem. Zijn eigen eenzelvigheid, met al de
graaggekoesterde herinneringswaarden van vroegere schoonheid, met al die rijkdom
van het reeds verworvene dat hij niet verwoekeren wil, want dit is het verzaken van
zijn zending, vielen teloor. Hij weet, het is een tocht op ongewisse banen en het
laatste licht viel ver. Maar in de siderale verten der onbewustheid springt eens de
gloed van vreemde sterren op hem over. Deze momentonthulling vol intuitieve
vatbaarheid, toont hem een facet van de steen der wijzen. De opsprong van zijn
sensibiliteit opent voor hem de extaze, werpt de aanschouwing over binnen het
vizioenaire en wekt in hem een bezetenheid de openbaring uit haar nog overwaasd
kernwezen te ontsluieren. Deze extaze is niet de passieve beatitude van de gaper,
maar de aktieve attitude van de ziener die zich naar het hart der schouwing inwerpt.
Aan de fantasmazijde der dingen, in een staat van begenadiging loopt zijn weg.
Het zal hem niet volstaan, de inspiratie onwerkzaam neutraal, hopend op zijn goed
gesternte af te wachten, en uit de extaze te vernuchteren naar zijn normale
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identiteit. Aan het chaotiese, waar hem één lichtpunt trof, moet hij al maar door de
donkerte wegwoelen, en er de volle klaartekern van zijn extaze ontvroeten. Deze
pelgrimagie in het onbewuste kan alleen besloten worden en de terugkeer aangevat,
als de dichter de onverminderde resonansvolheid van zijn verrukking heeft vernomen.
Daar bij de aanvang, onuitgedrukt, enkel aangevoeld en ritmies afgestemd, ligt de
schoonheid van zijn dichterschap. En de ongerepte heerlikheid, die zich openbaren
kwam onder woorden brengen, is hem haast een schennis. De zijdeworm wikkelt
zijn draad niet rond een larve. Hij spint zichzelve in. De mooiste verzen blijven
ongezegd. Het geschreven gedicht is, wanneer het wordt geboekstaafd reeds een
souvenir. En de dichter werd bijster karig bedeeld, waar men hem als enig
uitingsmateriaal, als enige sensibiliteitsmiddellaar het woord meegaf. Het woord dat,
naast zijn primitieve klankvaleur, met zijn begripsinhoud vastzit in de geijkte,
geperimeerde omgangstaal. Dit laatste kontakt lossen, het woord als redeneerfactor
bezijdigen is de hoofdopgaaf voor de dichter die de drang naar uiting in zich voelt.
Let wel, de dichter wil zich niet uiten. De wil naar uiting impliceert een neiging naar
oefenkunst. Verzen die de resultante zijn van een eenvoudig wilsbesluit zelfs na
inspiratie, zijn veroordeeld tot gekunsteldheid waar de cerebraliteit vooral de grootste
bekoring is.
Een vers zal dan de sensibiliteit die uit haar latent staat opsprong het meest
benaderen, en er een approximatieve tegenwaarde van veruitwendigen, als simultaan
met de emotiebewogenheid het woord de directe doorbraak van het onderbewuste
huwt, de emotie draagt en erdoor gedragen wordt.
Hiermee is gezegd dat het de dichter of gevaar van vulgair zelfbedrog verboden
is aan de woordereeks die hij in scheppingsdrift op papier zet, te tornen, en dat hij
in de quasi algemeenheid der gevallen, bij vergelijking achteraf van de schriftstelling
enerzijds met het impuls dat hem leidde anderzijds, om te oordeelen of het nu
‘werkelik zo geweest is’ tussen de regels het poeties substratum niet terugvindt en
de beschreven velletjes ontgocheld verscheurt.
Simultaneiteit van gewaarwording en zegging, het is een scherp conditio sine qua
non, waarbuiten geen oplossing wordt geboden tenzij een hybridiese: of een hopeloos
trachten om de gevloden sensibiliteit, die terug onder het bewustzijnsvlak zonk op
te halen met woorden die het fluidium vasthouden zoals een zeef het water, of een
terugtocht naar het rationeel-verklaarbare met redding van zoveel mogelik
sensibiliteitsaffektering die er bliksemsnel aan vervluchtigt.
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In beide gevallen onvoldragenheid, schoon surrogaat dat de organiese gaafheid van
het vers breekt en uitloopt in halfheid, waaraan noch de meest toegespitste
bezintuiging, noch de meest geschakkeerde materiaalvoorraad iets kunnen verhelpen.
Daarom, een dichter die produceert ‘à jet continu’ is als zodanig reeds verdacht.
De scheppingsgenade onderscheidt de schrijvende dichter van de stille dichters.
Maar deze scheppingsgenade is een te zeldzaam goed, dan dat ook de schrijvende
dichter er zo maar mee zou sollen. Waar is deze uitingsbegaafdheid, formaal
evenwichtig met de intuitie aanwezig? Bij sommige Middeleeuwers, in kinderdeuntjes
van de straat, af en toe bij Guido Gezelle, bij Paul van Ostayen in zijn nagelaten
verzen. Welke kunstopvatting staat antipodies tegenover de hier aangehaalde? Die
van Karel van de Woestyne.
Over de tijdsorde gesitueerd is van Ostayen de opnemer van een traditie die
aankoppelt bij mystiek. In een extazemoment vol illuminism binnen het absolute zal
de dichter concipieren en onbewust verwoorden. Al wat daarbuiten ligt is voor hem
ongeldig. Dit is de grote ontdekking na Karel van de Woestyne, die weidse uitzegger
van neo-helleens schoon, waarvan de uitingsgamma loopt op een trits sensaties: walg,
lusteloosheid, daadloos verdromen, passie, pijniging, die in ultimo immer tot een
sensualistiese levensbeschouwing - dit niet uitsluitelijk bedoeld binnen het louter
erotiese - zijn terug te voeren. Van de Woestyne is hij die ondergaat in de tortuur
van zelfvertering. Het is volstrekt onhoudbaar en onvolledig het onderscheid tussen
hem en de lateren die niet getafeld zitten aan zijn zangzwoel dodemaal, enkel te
leggen op het individualism bij hem en de gemeenschapskunst bij de anderen. De
bepaling gemeenschapskunst is een te wijdlopig en onprecies parool, om er van
Ostayen onder te kunnen rubriceeren. Zijn poezie is geen openbare spreekcel waar
men zó met de centrale wordt aangesloten. Zij brengt een geesteshouding, die buiten
de zintuiglikheid zonder meer en de rede als vrijgeleide naar het zijnsmysterie de
zin der dingen langs de weg der innerlike schouwing, der bespiegelende introspektie
wil nabij komen.
Van Ostayen bracht in Vlaanderen, na onheugelike tijden waarin hij als een ontsierd
kleinood wegzonk, weer die kontemplatieve zin naar het ultieme ratio der dingen,
dat niet na wijsgerige vorsing, wereldstelselbouw of kennis voor het sterfelik oog
blootkomt, maar hem is gegeven, die aan zijn eindig wezensdiep de golfslag van hel
eeuwige murmelen hoort. Hij was een kind der goden, en kon het literaire emeritaat
volgens de talentcodex ontberen. Zijn eigen vervuldzijn moest niet wachten op
gevestigde kriteria zoals de Rotter-
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dammer-recensent dat doet, om als onnozel of geniaal te worden gekwoteerd.
Zijn vers is het gebed dat hij in verrukking voor de over hem vaardig geworden
vizioenen uitzegt, zonder waarom, omdat het zijn eigen existensrechtvaardiging in
zich meevoert. Nu de evangeliese wonderdoenerij, het demoeddillettantism en de
mirakelmanie tot een nieuwe gemeenplaats werden opgeschroefd, dient dit gezegd:
van Ostayen is de énige die de stemmen van de ongeschouwde Overzij ver maar
klaar hoorde verluiden. Hij gaf niets om het gezwam rond het fraaie pleonasme
‘zuivere poezie’ omdat zijn werk poezie was tout court en als zodanig uitteraard
zuiver.
Deze lezing beoogde niet te zijn een heroiese biografie op laudatieve toonaarde.
Van Ostayen zelf was de eerste om te beseffen dat zijn pioniersweg een groot
braakveld had te overwinnen. Maar als eindgeldig, blijvend kunnen van hem
aangehaald Zeer kleine speeldoos, Marc groet 's morgens de dingen, Melopee, De
oude Man, Berceuse, Boerecharleston.
De lijn die zich reeds ten tijde van de symboliek doorzette, in deze zin dat zijn
figuren als Verlaine en Mallarmé van elkaar afboog, waar ‘le pauvre Lélian’ binnen
de zinnelike lyriek bleef, van het bordeel naar het altaar (een kaartje retour asjeblieft)
al had hij zo zuiver gesitueerd: ‘De la musique avant toute chose’ en ‘Prends
l'éloquence et tord lui le cou’, en Mallarmé het avontuur naar het absolute intoog,
heeft hij, van Ostayen, en de surrealisten met hem, in de Mallarmeaanse richting
aangescherpt, en de groote wagenis werd hem tot blij bereik door het slagzekere
resultaat.
Het inintelligibele heeft hij bij flitsen doorlicht en ons in zijn verzen nagelaten een
schemer van het overaardse dat als een mildglans afstraalt op de radeloze rondgang
der dingen.
Naast zijn poezie staat daar, verhelderd als kristal, de kronijkenreeks uit Vlaamsche
Arbeid, zijn essaywerk waaruit ik vooral ‘Breughel’ aanhaal, omdat het is een
inwijding naar het werk van de meester en niet een grappenmakersthema, boertig
omkaderd door Lierse vladen en halfgersten, zoals dat door national zeven zotten,
bij ontstentenis aan krities inzicht met een vleugje bedenkelikplatte fantasie wordt
opgedist.
Zijn daar insgelijks de ‘Grotesken’, en ik aarzel niet ze, niet alleen om het in
Vlaanderen onbekende short story genre, maar essentieel om het prozarenouveau
dat zij meevoeren, een grote aanwinst te noemen.
Te midden van de vlotschrijverij ener te geredelik uit de mouw geschudde
novellistiek van narratief allooi, brengen zij directplastiese beelding, scherpe
psychologie, fijnets in de
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voorstelling. Een corrosief tijdpamflet is de Trust der Vaderlandsliefde en evenzo
voor deze eigenschap munten uit De Stad der Opbouwers en Het Gevang in de Hemel.
Het zal een daad van simpele pieteit zijn, door saamlezing van van Ostayen's
essentieelste werk, in treurnis om zijn ontijdig verscheiden, zijn nagedachtenis door
heen ons kultuurleven daarzaam te bestendigen.
Vlaanderen heeft veel goed te maken tegenover de grote, eenzame dode van
Miavoye-Anthée.
Victor J. BRUNCLAIR.
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Laatste zonondergang
In memoriam Paul van Ostaijen.
Rozegeel en paarsrood
als gij ziet dat zo de wolken zijn
aan de westerkim
grauwgrijs paarsgrauw
zó gij d'avend voelt aan d'oosterkim
aan de westerkim als een gestrande boot
aan d'oosterkim als een gordijn op uw kantoor
niet als een kanten gordijn van uw salon
maar als een vuile store op uw kantoor
neem dan uw voorhoofd in de linkerhand
zoals de denker in de hand een doodshoofd neemt
in de linkerhand het hoofd in de rechterhand wat ooft
van jonge bomen - als banaal symbool en spreid uw sprankelend brein in 't rond
als dan uw broze brein verbreid is
in 't rond
de ronde stonden van uw eenzaamheid gaan rond
en waar uw eenzaamheid gij eenmaal strooide
van de westerkim naar d'oosterkim
hangt vóór de westerkim het grauwe gordijn van uw kantoor
waarachter uw boot gestrand is
Gaston BURSSENS.
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Paul van Ostayen voor en na den oorlog
Een paar jaar vóor den oorlog kwam ik in kennis met Paul van Ostayen. We waren
een stelletje rumoerige snuiters, Bob van Genechten, Jan Melis, Daan De
Meulemeester, Piet Stordiau, Edg. Denhaene, K. Meyer, P. v. Ostayen,
ondergeteekende en wie nog meer! Onze jeugd, gelijkloopende aspiraties vormden
den grondslag van onze kameraadschap. Enkelen hadden afgestudeerd, het diploma
M.O. behaald. Met anderen had de toenmalige prefekt van het Antwerpsche atheneum
veel weers.
Na den oorlog spatte het groepje uiteen. Allerlei oorzaken, waarmee we ons hier
niet verder hebben in te laten, hebben daartoe aanleiding gegeven.
Paul die in 1912, nauw zestien was, was niet alleen de jongste, maar ook de
jongensachtigste van de bent. Wat had hij een drukte! Wat al grappen haalde hij niet
uit! Soms maakte hij het werkelijk àl te bont!
Wie hem in die jaren gekend hebben, zullen zich zijn tumultueuze verschijning
nog wel herinneren. Zoo modieus als hij zich later kleedde, zoo veronachtzaamd was
zijn toilet toen. Hij was rild van gestalte, tenger. Zijn gelaat was bollig en bleek. Het
zwarte, als geoliede haar hing hem in franjes over het voorhoofd. Onder de als met
een penseel getrokken wenkbrauwen, tintelden de groote, vreemd ronde, donkere
pupillen, - guitig. Zijn rond, nog kinderlijk gelaat had groote gelijkenis met dit van
Rimbaud, zooals deze op zeldzame portretten uit den Ardenschen kollegetijd
voorkomt.
Niet waar, te dien tijde koketteerden we allen zoowat met de Muzen, het
flamingantisme? Zoovele heilige dingen van het leven waren ons geen ernst. Mannen
van dertig jaar scholden we voor oude pruiken. Al gebeurde dat eerst gister, - vandaag
zijn de meesten van onze generatie reeds op weg naar de veertig!
Waarom zou van Ostayen ernstiger geweest zijn dan de anderen? Hij schreef
verzen, niemand onzer nam dat versifieeren van Paul ernstig op. Wij verkeerden in
den waan dat hij Laforgue parodieerde.
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Even vóór den oorlog voegde Paul zich bij de andere Antwerpsche letterkundigen
die een sekuur baantje hadden gevonden: hij trad in Stadsdienst. Zijn beroep was
juist zijn roeping niet...
's Zomers zwermden we vaak uit. Meer dan eens zijn we met z'n allen op visite
geweest bij vader van Ostayen die te Bouchout een fraaie villa bewoonde. Als Jef
van Hoof van de partij was, werd er muziek gemaakt. Wat dansten de leeuwen!
De oorlog kwam. Ik werd onder de wapens geroepen, week met het veldleger naar
veiliger, - als ik het zóó eens schrijven mag, - naar veiliger oorden uit.
In 1920 eerst zou ik van Ostayen weerzien. 't Was een zomeravond. Ik liep een
eindje met hem óp, over den Meir.
Wat was hij veranderd! De onbekookte vlegel van vroeger was zóó heelemaal een
meneer geworden! Zijn pakje zat hem knap. Zijn gebaar, vroeger zóó los, was hoekig
nu, strak. Kaken en kin, clean-shaved, vertoonden een blauwen weerschijn, echt
mannelijk.
Terwijl hij, als knaap, zóó hij wat leuks te vertellen had, nooit een zin voleindde,
zonder in den lach te schieten, sprak hij nu als iemand die juist geen reden tot jokken
heeft; zijn stem klonk aarzelend, diep.
Hij had zich een tijdje te Berlijn opgehouden. Hij hunkerde naar Parijs.
Van 1921 tot 1926 zag ik hem geregeld. Hij was een trouw bezoeker van de leeszaal
der stedelijke volksboekerijen. Wij praatten doorgaans over de jongere Fransche
schrijvers en schilders met wier werk van Ostayen ook best vertrouwd was. Hij
interesseerde zich insgelijks voor het werk van ouderen, als Paul Valéry, André Gide,
Val. Larbaud. Zelden sprak hij over zijn eigen werk. Ik houd niet van zijn...
typografische poëzie (wèl van sommige verzen uit Het Sienjaal en Music-Hall). Hij
wist het. Zijn proza echter apprecieer ik, wortelig hard, gevlamd en van een dartele
puntigheid als dat is in zijn soberen opzet.
Paul voelde zich miskend. Het groote publiek liet hem onverschillig. Dat velen
van zijn konfraters zijn werk verguisden, erger, negeerden, griefde hem fel. In 't
diepst van zijn gedachten, nam hij zich voor den merkwaardigsten dichter van
Vlaanderen. Zoo langs zijn neus weg, flapte hij er dat op zekeren dag uit, tijdens een
gesprek met Boekelmans. Ik wil hiermee alleen beduiden dat Paul zich bewust was
van zijn talent. Hij achtte zich verongelijkt. Er was iets onlogisch nochtans in zijn
houding. Hij stak terecht den draak met al wat officieel is. Toch kon hij het niet
zetten, dat zelfde heeren die hij aanviel, en het officieele of akademische manna
hadden uit te deelen, telkens weer onaandoenlijk aan hem
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voorbijgingen! Het mangelde van Ostayen anders niet aan zin voor humor! En alsof
het een waâr kunstenaar kan deren, dat Brussel het artistieke néant van een Meneer
Zus en Zoo b.v., door middel van een dekoratie poogt reliëf te geven, dat manuskripten
van X of Z met goud worden bekroond, al moeten die manuskripten feitelijk nog...
geschreven worden.
Paul was in den grond van zijn gemoed een zachte, charmante jongen, geestig van
omgang. Dat hij ontzettend veel talent had, valt niet te loochenen. Het is ons allen
aan het hart gegaan dezen begaafden vriend, in den fleur zijner jaren, plots te zien
verkwijnen, sterven. Het einde is gekomen, zeker niet onverwachts, voor wie op de
hoogte van zijn toestand waren. En toch heeft dat einde ons verrast. Enkele weken
vóór den fatalen afloop richtte hij immers nog een nieuw tijdschrift op: Avontuur.
Het was het laatste dat hij zou ondernemen vóór het groote avontuur, hetwelk Paul,
die in zijn aard een moedige kerel was, nooit angst of gruwel heeft vermogen in te
boezemen.
Want was hij het niet die schreef, tien jaar geleden reeds:
Als niet meer is de mens,
Zelfs niet de wens
Om uit de agonie te zijn,
Als na 'n laatste harde strijden
De ziel van 't lichaam is gescheiden,
Dan blijft de menselike huls
Slechts 'n onnuttig tuig.
Fritz FRANCKEN.
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Paul van Ostayen herdacht
De vooroorlogse P.V.O. heb ik nooit gekend. Wel heb ik geheugen van een lokale
legende (?) over het bestaan van een heel jong libertijnsman in excentrieke kleedij.
Pas later leerde ik de schrijver van Music-Hall met zijn MacFarland kennen. Het was
tijdens de bezetting toen het boek van Gleizes en Metzinger ‘Du Cubisme’ tussen
de schilders van hand tot hand overging en ons door P.V.O. in persoon werd
toegelicht.
Wij kregen aldus een zonderlinge P.V.O. te zien, een soort woordvoerder die ons
de theorie voorhield. En zijne typiese verschijning als prekende Christus boeide ons
vooral. Daarop volgden de ballingschapjaren. Thans voerde P.V.O. de rol van Paus
van Halensee die zijn bulla's over de wereld liet rollen en wij kregen het gepantserd
of geëmancipeerd kubism. Onnoodig te zeggen dat de kunstenaars nooit in de
gelederen der Tucht marcheeren. De commandos brachten scheuringen, dwalingen,
ketterijen en ongehoorzaamheden te weeg. Ik vergat dat Halensee-Avignon toen ook
door een boze geest bestookt werd met name Mijnheer Zus en Zóó. Van dit alles
blijft ons de herinnering der merkwaardige debatavonden en eene reeks vertellingen:
Spontane vondsten - Hoe het scheepsbouwmateriaal te rusten ligt aan de dokken
- De wijze waarop Mijnheer Zus en Zóó zijn hoedje afneemt - Hoe de rijstpapexpeditie
dan toch weer een list van de Flor was - Hoe de vier eunuquen zich gedroegen bij
het attractienummer der Oosterse danseres van Oude-God - Of de wolven van Marc
gezien of niet gezien waren in het bosch - Hoe drie Antwerpenaren in de Noordstatie
te Parijs aankomen - De geschiedenis van ‘la femme grecque’, enz.
Al deze ‘faits-divers’ tooverde hij ons geregeld precies voor met al het karikaturale
der situaties - als luistert kinderen, vader zal het nog eens vertellen... Zoo ontdekten
wij Asta Nielsen kinoster - niet waar P.J.? Ja P.V.O.
Het zou onvoldoende zijn te zeggen P.V.O. was dit of dat. Wij kennen de prediker
P.V.O. van 17, bij zijn terugkomst uit Duitschland scheen hij ons anders toe.
Misschien is het aan de Berlijnsche Panopticums toe te schrijven dat wij
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nu een ‘fantôme de l'Opéra’, een vliegende Dokter te zien kregen. Hij beweegt zich
in de artificieele mecanische lucht der Max Ernst produkten. Verdoofd schijnt zijn
leven, maar altijd de mode getrouw houd zijn kleeding gelijken tred met zijn innerlijke
opvatting.
Of was het de gemeene stomme miskenning zijner landgenooten die Hem einde
raad deed alles prijsgeven om een gesimplifieerd geluk bij Domino en koffie? In
Boonekamp beurslui-veilige Haven tikt ook een klokje, zooals nergens, voor
versmoorde profeten. Het is begrijpelijk dat P.V.O. ondermijnt door de kwaal die
hem had aangetast ten slotte nerveus en prikkelbaar werd. Onverbiddelijk in zijn
principes woog zijn stalen blik de toestand scherp sarcastisch.
Maar dit laat niet weg dat P.V.O. van huize uit en door storm en drang door (dit
heeft hij de puberteitlyriek vóór) toch een godsdienstig karakter blijft. De banken
van zeker scholen hebben dit aan dat men gebrandmerkt blijft. Zoo Hij - en men
draagt dezen stempel tot het graf. Graag jongleert hij met godsdienstige symbolen
in het alledaags gebeuren. Kelk, offerande, kruis zijn Hem dierbare motieven.
Typies ook zijn pushingball kritieken tegen de puberteitlyriek in Vlaanderen die
ten slotte sympathiek uitvallen voor de afgetakelde. Hier gaat Hij te werk als een
Jezus met de kooplui in den tempel. Maar wij waardeeren bij anderen slechts dat
wat we in ons vinden. Als een kritieker over een schilder schrijft dan is het gewoonlijk
naar het evenbeeld van den schrijver. Zóó het Franscisusbeeld dat Hij P.V.O. mij
P.J. op de schouders drukte in 17 (Zie Vlaamsch Leven).
‘Kunstenaar van uiterst godsdienstigen aard: zijn werk is het resultaat van lange
mediteeringen over het eeuwige “waarom” der dingen. Zijn denken, zijn leven dus
zijn werk is zwijgzaam naar binnen gebald. Over zijn werk ligt het
mediteerend-ingetogene, Rijk van een innerlijke rijkheid. Godsdienst in dezen diep
innerlijken zin is de hoogste vorm van rijkdom. Als de prediking van den heiligen
Franciscus van Assisen, een hoogtepunt van godsvrucht; de ziel saamgedrongen naar
de goddelijkheid. Het is de vlucht naar de goddelijkheid evenzoo volledig even
diep-innerlijk als de prediking van den kunstenaar.’
Zoo P.V.O. in zijn Sienjaal. En zijn deze woorden niet vooral op U toepasselijk,
o, piëteitsvolle dichter?
Ik hoop, profeet Paul, kortelings het plaatsje van gevangenisalmoezenier te komen
bekleeden, mits gij zoo vriendelijk waart mij dit hierboven te bespreken. Wellicht
zetten wij dan ons gesprek over onze Asta en de bootjes voort.
Deus nobis haec otia fecit...
PAUL JOOSTENS.
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Herinnering aan Paul van Ostayen
‘Zó is gevallen
als teer porselein,
gebroken met 'n korte knal
en het doven van de kino-schijn,
de ziel die even één was,
wijl zij haar blijheid op de kino las.’
(Music-Hall.)

Ik geloof, 't was in de tweede helft van het jaar 1925 dat we voor de eerste maal met
elkaar spraken. We stonden beiden op 't platform van de tram; hij zag er bleek en
vermagerd uit; ik had de indruk dat hij zwaar ziek moest zijn...
Ik wist niet of hij me kende; maar 'k dacht weer aan zóveel belovende krachten
die Vlaanderen te vroeg ontvallen ten gevolge van ziekte, dat ik plots de
schijnbaar-onkiesche doch openhartige stoutheid kreeg bij 't afstappen naar hem toe
te gaan, al zeggende: ‘M. van Ostayen... ik ben... 'k Veroorloof me u even aan te
spreken omdat ik de indruk heb dat u niet wél bent en ik het zeer jammer zou vinden
moest u zieker worden.’
Enziedaar, onmiddellijk ging zijn hart voor mij open en gaf hij toe dat in de laatste
tijd zijn gezondheidstoestand niet al te best was.
We bleven nog een tijdje samen praten, alsof we mekaar sedert lang kenden. Een
maand later kwam hij me opzoeken in mijn huis. Hij moest naar buiten, beweerde
ik; veel lucht hebben, veel eten, veel rusten. Maar de jongen had nog allerlei werk
op de plank; te Brussel ook moest hij nog 't een en ander uit de voeten maken, en
dan zouden we zien.
Intussen ging de tijd voorbij, gans het jaar 1926, met al te weinig rust natuurlik.
En daar zijn toestand wel een weinig gebeterd was, hoopten we (hij vooral) dat weldra
de grote lucht, liefst de Zwitserse, hem volledige genezing brengen zou.
In Januari 1927 stuurde hij me een allermooiste tekening van zijn vriend Lallemand,
met daarbij een dankbaar woordje; er was een goeie werkelike hoop op beterschap
gekomen in hem.
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Doch helaas, met de moordende Lente een nieuwe inzinking. Er mocht kost-wat-kost
niet langer getalmd worden; hij moest eruit!
Zo vertrok hij dus naar 't stille, verre afgelegen Miavoye-Anthée. Bij gemis aan
tijd, gelukte 't mij nooit er naartoe te gaan om hem te groeten; maar uit de eenige
brieven die 'k van hem ontving, was 't me niet moeilik af te leiden dat de arme jongen,
die steeds zo intens in 't woelige stadsleven gestaan had, nu te midden de verlatenheid
gestadig de berg afging.
Het rustoord waar hij verbleef scheen hem nochtans wél te bevallen. ‘Van al de
onaangenaamheden als kussens rechts en links, medecijn-flesjes, ziekeverpleegsters
en oude-vrouwe geklets over ziekten en wonderlijke genezing - zó schrijft hij me op
24 September '27 - zijt ge hier, goddank, verlost, alsook van de mensen die het goed
met u menen en u, in uw oor, een kostelike raad met zekere oplossing komen
fluisteren. Met Belgiese verhoudingen gerekend, is hier een maximum van
rust-mogelikheid gerealiseerd. De dokter hier heeft me nogmaals onderzocht en het
resultaat van zijn onderzoek koïncideert wel met hetgeen ik van u wist, - voor zover
ik iets van u wist, want u vertelt niet altijd alles, niet waar!’
En verder bekent hij zelf: ‘Zeker, de rust en het geregeld leven doen mij goed en
het is maar jammer dat ik uw raad niet een jaar vroeger heb kunnen opvolgen.’
Op 4 November '27 schrijft hij me o.a. ‘Over 't algemeen? Ik voel me wel beter,
maar nu ik eens gerust heb, voel ik ook hoe vermoeid ik ben en hoe minder dan ooit
in staat een inspanning te doen.’
En later, in een brief van 6 December: ‘Over het algemeen voel ik me heel wat
beter, natuurlik het blijft een lange weg waarop men maar langzaam voorwaarts
komt. Maar toch nu zijn we, geloof ik beslist, op deze goede weg.’
En verder: ‘Wandelen doe ik niet: van 9 tot 12, van 2 tot 4 en van 5 tot 7 lig ik
nog altijd op een chaise-longue en op een overdekte terras, waar het nu wel koud is,
maar ook lekker hier op je aangezicht, terwijl de rest goed onder de dekens steekt.
Dit doet me zeer goed, dat voel ik wel. Ik blijf hier tot 20 Januari. Dan heb ik 4 ½
maanden kuur achter de rug...’
Op 7 Maart 1928 schrijft hij me nog een hartelike brief; maar 'k zie wel dat het
slecht met hem gaat, zijn geschrift is onregelmatig en koortsig: ‘Ik tracht er toch naar
u eens te zien en te horen... Allez, genoeg patiente-gejammer! Tot binnenkort, hoop
ik.’
Dat klonk in mijn oren als het sienjaal van het einde... Ik ook had hem heel graag
weergezien, maar ik kon volstrekt niet weg uit Antwerpen; ik schreef hem nog een
brief dien hij niet meer zal gelezen hebben.
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Want terzelvertijd ontving ik van zijn behandelend geneesheer uit Miavoye 't bericht
dat alle hoop op genezing was opgegeven; daarop 's anderdaags 's morgends reeds
een telegram: ‘Ostayen décédé’ gevolgd door een brief waarin de goede dokter nog
schrijft hoe de zieke Paul zonder doodstrijd in de vroege morgend overleden was,
tot op 't laatst zijn hoop bewarend en zeggend dat hij zich beter voelde. Gelukkige
illuzie als altijd!
Dan is er weer, voor de zóveelste maal dat ik gestorven wist een mens dien ik had
gaan liefhebben, - dan is er weer iets stil aan 't wenen gegaan in me, als om het breken
van een mooie zeldzame bloem.
Dr. Edgar PEETERMANS.
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Paul van Ostayen
Van Ostayen reed met den trein Pacific
van Honeger, stout door de gouwen van Vlaanderen.
De leeuwerk en nachtegaal zagen met schrik
de zon en de sterren neerstorten in spaanderen.
De boeren dansdansten een Charleston.
Het landschap verloor zijn Breughelsche normen.
De engelen hanteerden de autoclaxon.
De beukeboom kreeg kubistische vormen.
De trein is verdwenen. De avond wordt stil.
In 't arcadische dorpje ontsliep plots de herder.
De nacht is te oneindig. Wie hoorde een gil?
De lange rivier schuift de kano niet verder.
Ik hield van den herder: Hij minde zijn moeder,
zijn land, Francis Jammes en Van Gogh... Hij ging,
een luit in het hart, tot den zwijnenhoeder
en 't Polderland geurde als een wilde sering.
A.W. GRAULS.
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De criticus Paul van Ostayen
(Kort samengevat.)
Voor mij was Paul van Ostayen vóór alles criticus. De sterkste en scherpste wellicht
der jonge Vlaamsche litteratuur. Hij had een diep inzicht in poëzie, in moderne vooral;
een soepel aanvattingsvermogen, een krachtig begrip, een uiterst-ontvankelijk gevoel.
Hij had normen, die men niet deelen hoeft, mits men hun levenwekkende kracht
erkent en ervaart: nergens verblindden zij hem, nergens stremden zij zijn souplesse,
nergens verengden zij hem: hij bleef ruim receptief, maar hij keurde, kende en koos.
Hij koos de modernen, de roekeloozen, de novateurs, de ontdekkers, de pioniers; hij
versmeet de geijkten, de doodsbenauwden, de epigonen en conservateurs. Hij koos,
in laatste instantie, in poeticis: poëzie. Met een snel, scherp inzicht, met een heldere
liefde, met een fel instinct.
***
Ik lees critiek om haar vreatieve spanning als geschrift; om de stimuleerende kracht
van haar normen; om haar inzicht, dat het mijne verbreeden en verscherpen moet
tegelijk; om haar smaak, die de mijne veredelen moet. Ik vond wat ik zoek voor een
groot deel in Paul van Ostayen.
Ik lees critiek op mijn eigen werk ter verruiming en versterking van mijn zelfcritiek;
en ik vond deze twee in zoo hooge mate in wat van Ostayen over mij schreef, dat hij
daardoor alleen reeds onvergetelijk voor mij werd.
Laat de jongere Vlaamsche dichters zijn nagedachtenis eeren door zich, vernieuwd
bezield door zijn woord en gezuiverd door zijn begrip, onvoorwaardelijk over te
geven aan het scheppend beginsel: de forma formans.
H. MARSMAN.
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De dichter Paul van Ostayen en de studenten der Gentse Vlaamse
universiteit (1916-1918)
Het was in een zware tijd, dat hij te Antwerpen, zijn geboortestad, het lied zong van
de bonte, blij-rumoerige Music-Hall. Wij, die in het grijze Gent gebogen lagen over
een gothiese spraakleer, erkenden in de zanger een drager van dezelfde jong-feestelike
levenswil, die ons, op zekere avenden, terwijl boven de oude Keizer Karel-stede de
bommen losbarstten der Engelse vliegers, in een slecht-verlicht clublokaal het Io
Vivat deed aanheffen, met een geweld dat de ruiten er van rammelden en de bierpotten
dansten op de tafels, - en het scheen alsof Uilespiegel met zijn kornuiten was
teruggekeerd onder ons, om te doen beven de klinkaert, zoals geschiedde in de kroeg
van Stevenijne...
Antwerpse studiosi, intieme kameraden van ‘de Paul’ - met wie liep hij, na zijn
kantooruren, nu te bomen en te schwärmen daarginds langs de royale de Keyser-lei
en in de keurige buurten bij het station? - waren, onder de academieburgers te Gent,
de éérste en immer meestovertuigde bewonderaars der jonge van Ostayense poëzie.
Met écht-Sinjoorse verve kommenteerden zij voor mêewillende corpsbroeders
gedichten als Plakkage, Nieuwe Weg, Noceur, Herinnering, en verzen zoals déze:
‘Nu is ook als 'n laatste Mohikaan, / Mijn laatste vriend verder gegaan’, of: ‘Vaster
en trouwer dan de Wacht am Rhein/Zal onze vriendschap zijn’, hadden gauw, in hùn
mond, een ‘klassieke’ klank gekreken! Merkwaardig was wel het artiekel, dat een
van hen, de mediese student G.v.T.(*), aan het werk van Paul van Ostayen wijdde in
het Studentetijdschrift Aula (Juni 1917). Aan dat artiekel is het volgende ontleend:
‘Wat ons in deze tijd geestelik het meest bezighoudt, is niet het schouwspel van
de dood, maar zijn de veranderde waardeverhoudingen in het leven. De verwilderde
strijd om materiële belangen heeft onbetwistbaar... de drang naar een

(*) De ‘vriend’, aan wie is opgedragen het groot gedicht, waarmêe de bundel Music-Hall
(verschenen 1916) wordt geopend.
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kulturele hiërarchie in ongewone mate versterkt. Dit geeft ons de kracht de dingen
op nieuwe wijze waar te nemen, ze uit het kompleks te rukken, waarbij ze waren
gerangschrikt, en hun in ons emotioneel en geestelik leven een nieuwe betekenis te
verlenen...
Het invoeren in het artistiek-emotionele leven van nieuwe motieven, ontleend aan
delen van het moderne leven, die tot dusver als zodanig nog geen waarde hadden, is
stellig karakteristiek voor het werk van P.v.O. Het is tevens karakteristiek voor deze
tijd. De laatste generaties waren sceptici op 20 jaar; het huidige geslacht,, uit
zelfbehoud, voelt zich gestuwd naar het idealisme. Na twijfel en onzekerheid over
al hetgeen men de edelste en heiligste verhoudingen hoorde noemen, heeft men de
kracht gevonden om zich te hechten aan alles wat zekerheid geeft; elk aspekt dat nog
de bekoring heeft van het onbekende, omdat de geest er vroeger onverschillig
voorbijging, geeft kracht tot een verdere stap. De snelle beweging van iets, kan u op
dezelfde wijze ontroeren als de blik van een trouw vriend, het zien van een gewoon
bouwkompleks kan u troosten over een verloren liefde, in een station voelt gij u
groter gelovige dan in uw tuin... Deze konstrukties hebben wij voortgebracht, doch
voor onze geest zijn zij iets nieuws; in al dat massale en zichtbare voelen wij ons
veilig, zijn wij plots een vertrouwen gaan stellen, dat op de liefde eindigt.’
In Aula (eerste jaargang) verschenen besprekingen van de opstellen, door Paul
van Ostayen in het jongstudententijdschrift, De Goedendag, gepubliceerd, en waarin
hij het had over de nieuwe richting in de litteratuur, de dynamiek in de moderne
kunst. Op het exclusivisme van de ‘theoreticus’, op de gewrongenheid van zijn stijl,
werd met de nodige scherpte gewezen; ten zeerste gewaardeerd werd het pogen van
van Ostayen om, eensdeels, belangstelling te wekken in Vlaamse jeugdkringen voor
het moderne kunststreven en, andersdeels, de jonge artistiek-litteraire bedrijvigheid
in te schakelen in het nationaal Risorgimento, haar een plaats te geven onder de
faktoren, die het ‘geestelik’ aspekt gingen scheppen van de koen-voortschrijdende
Vlaamse Beweging der oorlogsperiode.
Aan de aanvang van het tweede Academies jaar (1917-'18), hield Professor André
Jolles, onder de auspiciën van het Studenten-orgaan, een drietal voordrachten over
‘De nieuwste Strekkingen in de Kunst’ (schilderkunst, poëzie, architektuur). Toen
hij de aandacht van het auditorium, dat was opgekomen om zijn uiteenzettingen te
horen over de moderne lyriek, vestigde op het verdrongen worden van het prosodiese
vers door het dynamiese, van het metrum door het
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ritme, en tevens wees op het feit, dat het beeld meer en meer zijn dekoratief, illustratief
karakter, waardoor het eigenlik ‘nààst’ de tekst kwam te staan, begon te verliezen
om ‘in’ het vers geheel met des dichters emotie saam te smelten, liet hij niet na, als
een recent voorbeeld (nà Gorter!) uit de onmiddelike omgeving, een stuk te citeren
uit Music-Hall van Paul van Ostayen. Het was, uit de reeks Verzen voor de Prinses
van Ji-Ji, het gedicht dat aanvangt aldus:
‘Mijn hart is zó
Als 'n piano,
Die luid klinkt en toch zacht
Haar klanken strooit over de mensen,
Die langs het venster van het salet
Voorbij gaan in trage tred...’

Ieder pas-aangekomen ‘litterair’ student, die niet voor een achterlik individu wou
doorgaan, haastte zich, het door Prof. Jolles aangehaalde stuk... op te nemen in het
arsenaal van zijn geheugen! Men kon in die dagen, onder germanisten en classici,
interessante discussies horen over de manier, waarop het gedicht van de nieuwe tijd,
zoals van Ostayen het bracht in Vlaanderen, moest worden ‘gezegd’.
Wanneer Gaston Burssens, die enkele maanden te Gent college liep en in het
studenteblad een paar gedichten van min of meer ‘innovatories’ karakter het licht
deed zien, zijn bundel Verzen uitgeeft, levert K. Chrispeels daarop een kritiek (Aula,
Juni 1918), dien men saamgevat en ontdaan van haar studentikoze elementen, aldus
kan weergeven: ‘Zwak epigonisme van Paul van Ostayen; de moderniteit van
Burssens' poëzie zit 'm enkel in uiterlikheden; wat zijn oriëntatie betreft, staat de
dichter vèr buiten de moderne kunstbeweging.’
***
Dag in, dag uit, trok in stoeten van ijzer en vermorzeld vlees ‘der ganze herrliche
Krieg’ aan onze ogen voorbij. Binnen in ons leefde de machtig-heerlike droom van
het herboren, zelfstandig Vlaanderen; reeds sloeg onze jonge wil uit het hart van het
vrij-gemaakte volk de gouden bruggen van verstandhouding en solidariteit naar het
hart van de gróte Mensheid. Het aktivisme schiep om onze jeugd de atmosfeer van
een stout avontuur; het woelde én flakkerde rondom ons in het grauwe Gent met al
de hevigheid, waartoe een entoesiaste figuur als Jan Wannijn in staat was, het
murmurerende stropdragersvolk der havenwijken en fabriekbuurten te doen
ontvlammen (met fanfare- en kinemameetings!) voor de kordate leuze van de
Noodhoorn-dichter: ‘Wèg met de voogden!’ In het aanschijn van de Dood, die
Vlaanderen van alle zijden besprong, zongen wij
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luid ons ‘Hoerah!’ voor het Leven: voor het Leven met zijn diepe zegeningen èn met
zijn kleine dagelikse verrukkingen. Boven de gruwel der slagvelden, waar zich
uitvierde het dierlik geweld van Haat en Heerszucht, steeg ons verlangen naar het
Rijk van Liefde en Rechtvaardigheid, dat begint in ieder van ons in het biezonder,
en zich dan uitbreidt tot gans een volk en tot àlle volken der aarde. De droom van
een in de diepten van inkeer en beschouwing gelouterde menselikheid, van een tot
God en de eeuwige dingen herboren maatschappij, schoot óp in ons en vergroeide
met de droom van Vlaanderens nationale verheffing. Diegenen, in wie de gedachte
aan de ethiese regeneratie van enkeling en gemeenschap zich verbond met artistieke
aspiraties, voelden zich meer en meer aangetrokken tot het Expressionisme, als de
kunst der innerlikheid, de kunst van de mens, die het soevereine standpunt vond in
het morele leven, in het leven des geestes. In de leeszaal, op de studentesocieteit,
grepen zij naar Der blaüe Reiter, naar Wörrinjers Abstraktion und Einfühlung, naar
de jongste afleveringen van Die Aktion, en vonden mekaar in éénzelfde warme
bewondering voor de hymniese belijdenissen van een Franz Werfel. Op dàt moment,
in de ‘Geschiedenis onzer Jeugd’, trad te Antwerpen de vlotte jongen, die in de
stemmige kameren der Vlaamse Dichtkunst de personages had binnengebracht uit
de Music-Hall (de danseres, de jongleur en de doordraaier!), naar voren met een
nieuw lied: een zang van het diepere leven onzer ziel, van de wassende drang in ons
naar de regionen van het zuiver-spirituele. Met Het Sienjaal was Paul van Ostayen
in de ogen van zijn jonge stadskameraden, onze kommilitonen aan de Gentse Alma
Mater, in eens, als tijdsrepresentatieve dichter, uitgegroeid tot dezelfde statuur als
een... Baudelaire in de zestiger jaren! Pauls grootste en diepste werk zou echter de
méésten onder hen, die hun ‘Sturm-und-Drang’-tijd doormaakten in de atmosfeer
van het Vlaams Universiteitsleven te Gent, eerst dàn bereiken, wanneer over hun
hoofd én hart het tumult was heengegaan van de woeste aktivistejacht, - welke losbrak
na de wapenstilstand (Nov. '18) en van Ostayen zèlf, wiens aandeel aan het Vlaams
Zelfstandigheidstreven zich niet beperkt had tot een paar gedichten als Flamingatisme,
Gulden Sporen, Zaaitijd, met velen zijner land- èn strijdgenooten de weg opdreef
naar het buitenland.
Wies MOENS.
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Paul van Ostayen als kunstkenner
De titel door Paul van Ostayen gegeven aan het tijdschrift dat hij, een paar maanden
vóór zijn dood nog stichtte, Avontuur, kan wel doorgaan als een kenschetsing van
heel zijn leven en streven. Voor hem was het bestaan, voor den geest nog meer dan
voor het lichaam, een avontuur, een hardnekkige, rustelooze, het gevaar trotseerende
onderzoekingstocht. Het was hem onmogelijk stil te blijven staan bij een eens
gevonden kunstvorm, een enkelzijdige gevoelsorde, een voor altijd ineengeschakeld
gedachtencomplex. Hij hunkte naar anders, naar beters, geteisterd door zijn onrust,
zijn nooit-over-zich-zelven voldaan-zijn, zijn zucht naar een nieuwe, hoogst-eigen
schoonheid. Wat ligt er een adel in dien strijd - dien zelfstrijd - van den onrustige,
door eigen onstandvastigheid gekweld, door zijn koortsig, nog niet op te klaren
tijdsgevoel voortgedreven! Voor zoovelen die nooit aarzelen, omtrent de te volgen
richting geen den minsten twijfel koesteren, onaangedaan, zonder blikken of blozen
zichzelven herhalen, moge het lijdensbeeld van dezen jongen man een pakkend
voorbeeld zijn!
Laat door zooveel schuchterheid, eenige wanorde ontstaan en, tot het paradoxale
toe, een vlottende onzekerheid welke in eigen tegenspraak en tweespalt haar voedsel
vindt, deze ongelijkheid van stemming, deze dan eens opgejaagde, dan weer
teneergedrukte bevliegingen van wie tast, experimenteert, onvermoeid de
geheimzinnigste diepten der ziel peilend, blijven er niet minder boeiend en aandoenlijk
om. Misschien was Van Ostayen, als scheppend kunstenaar, nog eer op den weg van
het zoeken dan op dien van het bereiken, maar het zoeken van zekere menschen is
ons liever dan het bereiken van vele anderen. En toch: er komen in Music-Hall, in
Het Sienjaal, in Bezette Stad gedichten voor, die mij bijgebleven zijn, en voor den
toekomstigen lezer, zooals voor den huidigen, - meer misschien dan voor den schrijver
- een waarde bezitten, een volheid, een eigenheid, waaraan onze herinnering weigeren
zal te tornen.
Dat zichzelven-kwellen van van Ostayen ging niet zonder eenige wrangheid
gepaard. Er was bijwijlen iets aanvallends, iets kribbigs in zijn houding; iets
achterdochtigs tegenover zichzelven; iets hoogmoedigs, afgetrokkens tegenover
vreem-
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den, dat de oningewijden kwetste en ergerde. Men drijft niet ongestraft de kritiek tot
waar van Ostayen ze dreef, noch eigen kunst, noch die der anderen sparend. Zijn
kritisch oordeel was van een strengheid die niet veel recht liet staan van wat de
loopende meening als goden of afgoden had opgericht. Maar vergeleken met de
gemakzucht en de handelbaarheid van de meeste Vlamingen van het ‘gemoedelijk’
slag, wil ik de scherpste, ja zelfs de onverdraagzaamheid van een jongen als van
Ostayen betrachten als iets zeer noodwendigs en aantrekkelijks, ten opzichte van
onze cultuur, voor wie zich niet met sleur tevreden kan stellen.
Ik heb persoonlijk omgang met hem gehad vooral in zijn kwaliteit van kunstkenner
en kunsthandelaar. Zelve begeesterd door alles wat schilderkunst is, mijn bedrijvigheid
dezer laatste jaren schier uitsluitend gewijd hebbend aan de verdediging van de
nieuwe kunstprincipes, aan de bekendmaking van de modernistische schilders van
hier en elders, terwijl hij ook vol ijver was voor die zaak, hadden wij daar een terrein
gevonden waar 't ons wederzijds gemakkelijker viel elkaar te ontmoeten dan op het
literaire en wijsgeerige. Hij schreef over moderne kunst enkele opstellen, hoogst
interessant door hunne diepe en oorspronkelijke inzichten, soms erg onbillijk, bijwijlen
iets of wat te theoretisch, op het randje van het stelselmatige en het pedante af. Vooral
ten opzichte van de groote school onzer Belgische expressionisten heeft hij zich wel
eens aan willekeurige miskenning bezondigd, echter zonder kleinheid, zonder
moedwil. Tegenover zijn intiemste vrienden stond hij op zijn onwrikbaar standpunt,
eerlijk tot het cynische toe. (Zoo herinner ik me zeker opstel over Floris Jespers, in
Sélection verschenen, waar hij al te hardhands een zeer voornaam kunstenaar
bejegende, welke hem als kameraad zeer lief was, zelfs als artiest heel sympathiek,
maar wiens tekortkomingen hij toch niet wou nalaten in het guurst daglicht te stellen,
tegen zijn eigen belangen in, vermits hij zich, rond dat tijdstip, ook als kunsthandelaar
voor den verkoop van Jespers' doeken had ingespannen.) Zoo'n levenshouding teekent
een mensch: uit één stuk, niets en niemand ontziend, hardvochtig waar 't zekere zijner
beginselen gold, van een Jacobijnsche strakheid. Daarbij komt nog, dat van Ostayen
erg ‘Duitsch’ voelde; zijn voorkeur ging onbedingd naar enkele, bepaalde uitingen
van de Duitsche literatuur, de Duitsche schilderkunst, de Duitsche wijsbegeerte, en
met het raisonneurstemperament dat het zijne was - in zijn gezelschap verviel men
dadelijk in bespiegelingen en betrachtingen van algemeen-theoretischen aard - kwam
hij er zoodoende, als van zelf, toe zijn vrijheid te beperken door wat hij aan
systematiseerende esthetiek had vastgelegd. Althans in zake
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kunst ging hij zelden of nooit op zijn gevoel voort. Toch heeft het mij toegeschenen,
dat het leven hem, den laatsten tijd, eenigszins vermilderd had, dat hij er al heel wat
van het opzettelijke en stugge van zijn kunstbeschouwing had bij ingeschoten.
Waarmede ik niet bedoel, dat hij toegevingen deed, noch iets van zijn strenge
geestelijke zienswijze had verloochend, maar er was iets ontvankelijkers, iets warmers,
iets levendigers losgekomen uit de zwachtels van zijn vroeger, misschien wel al te
koel beredeneerd, al te hoog-idealistisch, vooral te louter ideologisch kunstfanatisme.
Zoo ook was er in den stijl van zijn kritisch proza iets rakers en lossers dan weleer,
toen het zwichtte onder meer abstractie dan het dragen kon.
Wat dus de letterkunde en de kunst betreft, heeft hij loyaal zijn plicht gedaan,
zooals hij dien opvatte: door vrank en vrij, met veel overmoed soms, met
oorspronkelijkheid altijd, ettelijke niet banale, niet conventionneele meeningen uit
te spreken, welke te gepaster tijd in het oor van heel een deel van het jonger geslacht
van Vlaanderen zijn gevallen en meer dan eens als een hoogst noodige prikkel hebben
gewerkt. Het is hem altijd zwaar gevallen het werk van die geesten te erkennen,
waarover allen het eens zijn en die tot het gemeengoed van een beschaving behooren;
veel liever ging hij, op zijn eentje, op exploratie uit, aangetrokken door het nieuwe,
het zeldzame, het revolutionnaire, het nog niet bekende, nog niet getoetste. In een
klein land als het onze, waar men graag genoeglijk indut in de wijding van het
verleden en een nog al makke heldenvereering en waar men al te vaak, onder
voorwendsel van traditie, het geijkte, het schoolsche, het gemeenplaatselijke aantrekt
en vertroetelt, is hij als een jong-kranige, drieste, vaak onhandelbare verstoorder van
de openbare rust opgetreden, de meesten tot ergernis, enkelen tot opbeuring. Met
harde vuist, heeft hij de klokken van den nieuwen tijd geluid, stormklokken en
alarmklokken, velen uit hun zelfgenoegzaamheid, hun schroomvalligheid, hun
ouderwetsche kleinburgerlijkheid wakker schuddend, die zonder hem misschien nog
aan 't sluimeren zouden zijn. Niet altijd hebben ze hem gevolgd tot waar hij hen
leiden wilde - en 't gebeurde hem wel buiten paal en perk te galoppeeren, ver van
allen begaanbaren weg, - maar toch zullen voor dezen zijn werk, zijn actie, zijn
invloed niet heelemaal ijdel blijken. En als men zulks van een jongen doode kan
getuigen, dan heeft men meer aan hem gehad dan wat assche.
André de RIDDER.
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Uit de nagelaten gedichten van Paul van Ostayen
Gedicht
Nog sloeg niet uw luie lijf
het hardst verlangen
Ver van vrede en bevrediging
schuilt de lach - te luide en nog niet lui in d'uiterlikste kuilen van uw mond
Uw ogen zinken niet
in hunner kassen verten
Nog slaan de neusvleugels niet
van de binnengloed
het doffe lied

Het lied van twee sinten
Ik hou van Sint Niklaas
ik hou van Sint Martin
ik hou van de ezel van Sint Niklaas
ik hou van het zwaard van Sint Martin
ik hou van de ezel een oude wijs van wijze goedheid
- zijn rug draagt rust door de straat onbewuste venster ik hou van het zwaard het klieft de eigen mantel
- plotse scherpte van nieuwe ogen over de schijn der dingen goed en wijs
scherp en rustig
ik hou van de ezel van Sint Niklaas
ik hou van het zwaard van Sint Martin
ik hou van Sint Ninklaas
ik hou van Sinte Martin
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Vorst
Is vorst
breken scherp en helder de stenen rijen
wegen scheuren
Schel schelt de schel
van de trem in de duizelruimte
hoge hoepel
staalhemel staalhelm
Naar klare spanbanen strammen stappen
laarzen slaan de straat tot luide ruimte
Is vorst
breken stenen scherp
slaan laarzen klaar
schellen de schellen schel
helder
helder
helder
duizelruimte luidt

Avend winter straten
Witte blanke autoögen
zij schuift stom
de straat als zij is wit en blind
en zij is ver
Haar vele verre lichten verscherpen sneeuw
de sneeuw verscherpt haar vele verre lichten
eenzaam en enkelvoudig ding
van heugenis gescheiden zijn banken
banken in sneeuw
Doorzicht der allee
schild scherp wit waarop het zwart hard staat
voor wielrijders verboden weg
een rode luicfer ligt
hel een vlam tot d'éne sneeuw
Schitteren chemies-industrieel violet en groen
in de winkel-kaats-klaarte
bonbonhulzen
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Oude bekenden
Rommelen rommelen in de pot
waar is Klaas en waar is Zot
Zot is in het stalleke
in het stalleke van Bethleëm
bij het kerstekind
Rommelen rommelen in de pot
waar is Klaas en waar is Zot
Klaas zoekt naar het stalleke
naar het stalleke van Bethleëm
naar het kerstekind
Rommelen rommelen in de pot
wat doet Klaas en wat doet Zot
op een zucht zet Zot de deur
van het stalleke
zo vindt Klaas zijn weg
naar het stalleke
naar het kerstekind
Dank zij Zot
zijn Klaas en Zot beiden in het stalleke
bij het kerstekind
rommelen rommelen in de pot

Gedicht
Leg uw hoofd zo in mijn arm
dat van uw voorhoofd naar uw mond mijn blik schuive
over de kam van uw neus
Leg uw hoofd zo
ik leg op uw mond mijn hand
wees rust
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Gedicht
En elke nieuwe stad
bloem die welkt
herfst vergeelt het blad
zijn alle steden zo
zijn alle zo
zo zijn alle
Overal
overal en nergens
overal is nergens
overal
dezelfde bonbons droef in glazen
parelt drank er is geen dorst
een liedje is overal
van liefde en overspel
zijn alle steden zo
zijn zij alle zo
zo zijn zij alle

Winter
De witte weg zucht
venster een stil leven
met de twee geranien
achter de ruit
waar ook leggen tans
mijn ogen
op de bloemen
die zij schiepen
dauw

Gedicht
Zon brandt de rozelaar
zon brandt de glasscherve
Kind
geef acht
hier liggen glasscherven
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Avendgeluiden
Er moeten witte hoeven achter de zoom staan
van de blauwe velden langs de maan
's avends hoort gij aan de verre steenwegen
paardehoeven
dan hoort gij alles stille waan
Van verre maanfonteinen zijpelt plots water
- gij hoort plots het zijpelen
van avendlik water de paarden drinken haastig
en hinniken
dan hoort men weer hun draven stalwaarts

Jong landschap
Zo staan beide bijna roerloos in de weide
het meisje dat loodrecht aan een touw des hemels hangt
legt hare lange hand op de lange rechte lijn der geit
die aan haar dunne poten de aarde averechts draagt
Tegen haar wit en zwart geruite schort
houdt het meisje dat ik Ursula noem
- in 't spelevaren met mijn eenzaamheid een klaproos hoog
Er zijn geen woorden die zoo sierlik zijn
als ringen in zeboehorens
en tijdgestaand zoals een zeboehuid hun waarde bloot naar binnen schokken
Zulke woorden las ik gaarne tot een garve
voor het meisje met de geit
Over de randen van mijn handen
tasten mijn handen
naar mijn andere handen
onophoudelik
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Onbewuste avend
Van 't lauwe kroes doorgeurt ligt om de vijver loom de lucht
Op de vondel staat een late zwaan
zo eenzaam is niet één van ons en roerloos
niet één van ons laait zo hartstochtelik een vlam
zich toewaarts als dees' rode beuk
van 't gipsen beeld dat hans in de schaduw staat
- alleen een gipsen garve gaart schuine scherven nog van 't schaarse licht Van 't gipsen garve beeld dat thans in de schaduw staat
mij dinggesloten en vervreemd
Zo nu de kiezel niet kraakte onder mijn treden
was ik zonder verleden
in de kom van deze stilte gegleden
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Self-defense van Paul van Ostayen
Kanttekeningen
I
De dichter zegt steeds de waarheid. Men weet dat hij dit doet een ietsje vroeger dan
het mensen aangenaam is. Nog niet zolang geleden stoorden de mensen zich daaraan
dat sommige industrielyriekers zo ‘mij niks jou niks’ spraken over: het hart van de
masjiene. Zo'n beeld trok naar niets, dat spreekt vanzelf. En men pasticheerde, wat
niet moeilik is, ongeveer: de maag van de elevator, de longen van de lokomotief.
Met deze pastiches was de nieuwe lyriek bepaald buiten krediet gesteld.
De slimme autofabrikant of zijn publiciteitschef - indien zij tant soit peu zich met
literatuur bezighouden (o naief vermoeden), hoorden tot voor kort wellicht onder de
lachers met de industrielyriek - de slimme autofabrikant dus heeft tans eindelik
ingezien niet wat een motor is - dat wist hij lang reeds - maar wat hij voor de mensen
zijn kan, hoe men hem ervaart, de voorstelling die de mens (het publiek, zegt hij)
zich van een motor maakt. Hij heeft gezien hoe een motor wordt in de geest van de
mens. Bijgevolg zet hij niet op zijn reklamebordje: dit is de motor van de Hermesauto,
maar wel: ziehier het hart van de Hermesauto.
Elders werd het binnentuig van een stofzuiger tentoongesteld met op het bordje
dezelfde verklaring: ziehier het hart van de Electrolux. En verder stond er bij dat dit
hart de laatste perfektie was op dit gebied, het gebied dus van het stofzuigershart.
Waarachtig een stoute lyriese vlucht.
Beste pubilciteitschef! indien U nog eens lacht met moderne lyriek, bedenk dan
dat een dichter niet dommer is dan een publiciteitschef. Gewoonlik is hij iets op de
publiciteitschef vooruit, juist in het zien van de reële samenhang der dingen. De
dichter heeft het oog van een businessman. Hij is een zakeman die geen zaken doet.
De reden tot deze dualiteit op te sporen behoort tot een ander onderzoek.
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II
Nu meer dan drieduizend jaar geleden vond een dichter het beroemde vat der Danaïden
uit, men weet met welk inzicht. De mensen hebben het overigens gesnapt en met de
tijd heeft het een plaats gekregen onder de gemeenplaatsen die je in goed gezelschap
gebruikt. Reeds de taal heeft het vat der Danaïden tot een werkelikheid gemaakt.
Omgekeerd nu heeft een pasteibakker, ergens in de buurt van de Brusselse beurs,
gemeend dat een voorstelling van het vat der Danaïden, met toepassing op zijn bedrijf,
de aandacht van de voorbijgangers biezonder zou bezighouden. Hij is van het woord
tot de lokalisering gekomen. Daarom is hij pasteibakker. Boven een koffiekop heeft
hij op een kleine afstand bijna waterpas een koffiekan aangebracht, die al maar door
koffie in de kop laat lopen. De kop is halfvol en blijft zo, spijts de ononderbroken
koffiestroom. Balen koffie moeten binnen korte tijd verbruikt worden als men bedenkt
hoe krachtig het ding stroomt. En dan spreek ik niet eens van de chicorei. Het verstand
staat er stil bij, zegt de Brusselse zonneklopper, die tegenover dit wonder, zich in
dezelfde positie bevindt als het publiek bij een hernieuwing in de lyriese uitdrukking.
Wat doet het er toe dat er wezenlik geen koffie wordt geschonken? De pasteibakker
heeft het vat der Danaïden gerealiseerd zo goed het gaat met de middelen waarover
hij beschikt, de objekten, het woord te realiseeren. Omgekeerd realiseert de dichter
de objekten zo goed het gaat in de wereld van het woord.

III
Indien in 1920 een onzer zou geschreven hebben: exotiese vogels zitten in een
aquarium, zou hij, bijaldien men hem als schrijver van zulke dwaasheid niet zou zijn
voorbijgegaan, als bewijs daarvan dat de moderne dichters van alle gezond verstand,
van alle logiek, ontbloot zijn, dit vers misschien herhaaldelik geciteerd hebben gezien.
Dit aquarium nu kon eenieder, enkele tijd geleden, in een handschoenwinkel te
Brussel bewonderen. En het deed daar zelfs uitstekend: deze fantasmagorie midden
de nieuwe handschoenen die nog gans buiten hun funktie daar zijn. Het aquarium
zette dit kijkraam in het irreële. De vogels zaten met zijn vieren op een stokje dat in
het aquarium stond. Rond de vogels zwommen de vissen. Was er een tweede glaswand
binnen in het aquarium, zodat het water aan de vogels niet raakte? Hebt u die tweede
glaswand gezien? Neen. Maar u weet het. Juist dat wordt u niet gevraagd.
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Heeft de dichter dan minder het recht de voorstelling van de mens te prikkelen dan
een bekwaam etalagist? Is het absoluut noodzakelik dat de dichter een sufferd zij?
De dichter heeft van een aquarium met vogels gesproken. In plaats van hem
daarvoor dankbaar te zijn dat hij hun tamme fantazie beproefde te prikkelen, hebben
de dichterskritici, zijn lieve kollega's, hem het dwangbuis van de gevaarlike
krankzinnigen aangetrokken.
Nu zit de dichter van het aquarium in een cel en de heren kritici, met vrouw en
kinderen op avendwandel, genieten van het schouwspel der vogels in het aquarium,
zoals zij dat nu, zonder biezondere inspanning, kunnen genieten vóó het kijkraam
van een Brusselse handschoenwinkel.
Hieruit blijkt trouwens alleen maar dit, dat de kriticus een mens is die de dingen
uit mekaar weet te houden, dat hij zich niet laat in de doeken leggen en dat men hem
nooit het dwangbuis zal moeten aantrekken, daar hij zijn hersenen met de nodige
ekonomie gebruikt.

IV
Vanwege de ‘nationalen’, de mannen van-eigen-bodem hebben wij het nog al eens
te verduren. Zoals de broeders van de verloren zoon het maar niet in zijn eng
hoofdeken kan gedacht krijgen dat de vader vreugde had over de heimkeer van de
‘andere’, zo kunnen de nationalen onze ironie niet begrijpen wanneer zij met hunne
antithese ras-universum komen opzetten.
Allons donc! Het ras! - Iedereen heeft een hem eigen manier om aan de poort van
de uit-eindelike vaderstad aan te kloppen. De Chinees doet het met zijn pink en de
Vlaming klopt met zijn twee vuisten. Dat heeft natuurlik voor gevolg dat men binnen
de Chinees beter hoort, maar dat doet er voorlopig niet toe. Iedereen klopt zoals hij
kan. Maar op het kloppen aan de poort van het eeuwige komt het aan. Alleen dit
heeft waarde. De rest is bijzaak. En als toevallig de Vlaming klopt zoals de Chinees,
dan is dat nog zo erg niet.
Wie klopt er bij vergissing aan de poort van het ras?

V
De folkloristen, de anekdotiekers, de partikularisten of hoe ze ook heten mogen
hebben de gewoonte ons voor komplete domoren te houden. Daaruit dat zij door dik
en dun het dialekt zijn toegedaan, leiden zij af dat wij geen oor voor dialekt zouden
hebben. Dat is goed gemeend, maar het is vals. Wij luisteren met zoveel aandacht
als zij naar de Oostendse
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vissersvrouw, naar de boer uit de Limburgse hei. En beter dan zij weten wij dat het
niet op de schoolmeesterij en niet op de kanselrede aankomt, maar op gene
vissersvrouw en deze Limburgse heiboer. Morgen wellicht wordt de zoon van de
heiboer pastoor en brengt hij in de officiële taal van zijn kanselrede de frisheid van
zijn Limburgse methodies. En uit al de vissersgezinnen is er, laat ons het hopen,
tenminste één zoon die als volkstribuun van de vissers in de Nederlandse eerste of
zoveelste kamer weer eens een gezonde Nederlandse taal zal laten horen.
Daarop komt het aan, heren van de folklore en het partikularisme. Maar niet, neemt
het mij niet kwalik, op de heiboer en de vissersvrouw.

Wies Moens en ik
Een van de aspekten van het verschil tussen Moens en mij is, dat Wies Moens bewust
of onbewust - en ik denk in zijn verschijnen onbewust - als mens op zijn milieu
weldadig ageert en dat ik, voor zover ik zonder het te willen ageer, meer een malaise
verwek en anderzijds bewust alle aktie van mens tot mens tracht uit te schakelen en
enkel hebben wil dat mijn gedicht, vanwege zijn sonore diepte, agere. Buiten zijn
dichterschap overtuigt Moens door zijn verschijning, ik meen dit zowel van de kant
der fysiek als van de kant der gebeurtenissen. Ik overtuig zelfs niet eens als dichter,
dit is als een aan zijn gedichten gekoppelde mens; ik wil dat de gedichten verschijnen
als vrije organismen zonder verband tot de schepper.
Het toeval, beter het gesternte heeft voor de volledige konsekwens in de
verscheidene aspekten van dit verschil gezorgd. Het optreden van de dichter Wies
Moens, was tevens het optreden van de mens. Als gevangene werd hij groot in de
ogen der mensen om zijn jonge dichterschap, en als jong dichter verheven als
martelaar voor de zaak van het Vlaamse recht. Het sukses dat Wies Moens onmiddellik
tegemoet kwam is naar zijn criteria niet meer te benaderen; zeker is het dat niet alleen
naar het literaire criterium, dat ook ik verwerp, doch naar het zuiver lyriese bij het
prijzen van deze lyriek, niet de doorslag werd gegeven. Ik bewijs: geen van de
enthousiasten dezer lyriek zou nog met hetzelfde enthousiasme kunnen herlezen het
gedicht van de barrikaden. Moens verscheen met een reeks komponenten die menselik
de mensen
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veroveren: een overmoedige puberteitslyriek, een gebroken jeugd, een voor het
Vlaamse volksrecht gebroken jeugd, een hernieuwer der Vlaamse poëzie (over de
geldigheid dezer opvatting later). Ik schreef dat Moens werkt door zijn persoon, en
dat is, geloof ik, langs deze zijde beschouwd, niet verkeerd.
Naar de gebeurtenissen en naar de fysiek bestaat dit verschil, schreef ik, en
inderdaad ik zou bijna geneigd zijn mij op het gevaarlike pad van het psycho-fysiese
parallelisme te begeven. Moens verschijnt open, en, indien onrustig alleen omdat hij
in twijfelloos-rechtvaardige opstand is; innerlijk, vermoed ik, moet hij rustig zijn,
zijn onrust is slechts het antwoord van de rustige, van de gerechte op het oprechte:
zulke verschijning werkt weldadig. Ik ben in-onrustig en deze onrust werkt
kommunikatief: er ontstaat een malaise. Hoe het ook zij, juist of verkeerd, men
interpreteert Moens ‘grade aus’ en er geldt, meent men, voor hem slechts één
interpretering. De malaise van de onbekende tot mij, wanneer hij bij mij aanzit, laat
hem niet toe tot een interpretering te komen en hij vermoedt de schuld in mijne onrust
en in mij de schuld mijner onrust. Te midden Vlamingen werkt Moens Vlaams.
Moens en ik te midden Vlaamse studenten: ik ben bij voorbaat geslagen. (Het
gebeurde mij eens dat op een Vlaamse meting een flamingant mij in 't Frans aansprak
omdat hij meende dat ik een vreemdeling was.) Of soms noteer ik bij Vlamingen een
bloot-fysiese antipathie, zoals de Antwerpenaar die, in Duitschland over enkele
Vlamingen ondervraagd, betrekkelik mij, het antwoord gaf: ‘o, die is verloren’. Ik
heb de brave man nooit gesproken, maar ik ga volkomen akkoord met het fysiese
parti-pris dat hij tegen mij heeft. Moens, meen ik, spreekt vrij gemakkelik; ik spreek
moeilik zoals al de mensen die lijden om het vervloekte rennen van de woorden
achter het denken. Nadat wij elkaar gedurende zeven jaar niet hadden gezien, was
een der eerste bemerkingen van mijn broer: ‘gij hebt iets van moeite rond de mond,
alsof gij een spraakgebrek had.’ (Dit, beste Stan, is voor mij een der meest
geruststellende verklaringen geweest die ik ooit heb gehoord: de dichter spreekt alsof
het er niet uit wil.) Rond Moens heeft zich met de tijd een legende van goedheid,
van een tegemoetkomen zijnerzijds, enz. verdicht; rond mij een legende van
doctrinarisme en ongenaakbaarheid. Toen wij ons voor de eerste maal troffen, Moens
en ik, die eerste keer toen wij beide nog de illuzie hadden ‘dat het kon’, dat er voor
ons een snijpunt der lijnen zou kunnen bestaan, waar wij beide zouden kunnen
verwijlen, toen zeide Moens mij: ‘Ik ben erg blij dat het zo vlot; ik had gedacht het
zou niet gaan. Men had mij gezegd dat ge erg ongenaakbaar waart.’
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Maar Moens zelf noemde mij, met een kleine variante op mijn naam, en lang voor
dat hij mij kende, ‘Paus van Ostaijen’.
De aspekten van dit verschil weerspiegelen zich in onze lyriek. Buiten alle
subjektiviteit om die wij met elkaar gemeen hebben, is Moens romanties, ik
klassicisties georienteerd, omdat voor Moens geldt de persoonlike getuigenis des
dichters, waar voor mij enkel de volmaaktheid van het gedicht criterium is. Wat het
gedicht van Wies Moens bindt is de persoonlike pathetiese uitdrukking, ik streef bij
alle subjektivisme der ervaring naar het uitschakelen van het persoonlike pathos.
Moens biecht voortdurend, ik schakel het ‘confession’-element uit en het persoonlike
‘ik’ verdwijnt ook tekstueel uit mijn gedichten. Buiten de subjektieve ervaring der
fenomenen die hem toelaat zijn sensibiliteit te registreren, geldt voor Moens de
persoonlik-pathetiese toestand, niet ervaringen, maar gebeurtenissen uit zijn leven,
en hierdoor registreert hij zijn sentiment. Voor mij geldt alleen de sensibiliteit van
de subjektieve ervaring, niet an sich maar als oerstof voor het te vormen gedicht. De
gedichten van Moens hebben tenslotte een inhoud - en dat alleen is om het verschil
van standpunt en om de verscheiden ageerkrachten te situeren, reeds voldoende, de mijne integendeel slechts en thème: ik schrijf niets dan een largo, een allegretto
enz. Het is gemakkelijk de levensbeschouwing van Moens in zijn gedichten te volgen:
hij avoueert hier allerduidelikst. Mijn ideaal is dat de levensbeschouwing (voor mij
een pessimistiese) in het gedicht trilt, zonder dat zij nomineel wordt uitgesproken,
en van deze gedichten zijn mij het liefst die, welke, zelfs in de allure van een
allegretto, mijn pessimisties berusten besluiten. Hiermee is reeds geantwoord op de
vaak gestelde vraag of ik dan louter op het formele belang leg, een ambachtelik
formalisties standpunt. Neen, de vorm heeft an sich geen belang, d.w.z. de vorm
heiligt niet het gedicht. Maar de vorm hoort alleen de drager te zijn, de ekspressie
van het ethos. Voor mij is het lyries vals dat het gedachtelike addendum in het gedicht
het ethos uitdrukke; en verkeerd is het ook het uit te drukken door een persoonlike
pathetiek, die wel de toehoorders overrompelt maar juist daardoor de gaafheid, het
in-zichgeslotene van het gedicht doorbreekt, zoals een barst op een schone keramiek.
Het gedicht hoort te zijn als een schone keramiek: zijn de dichters van al de
ongecontroleerde humaniteitsverzen - deze humaniteit waarop ge best een wissel
trekt - zo zeker van de superioriteit hunner ethiek op deze van de Chinese keramieker
uit de Sungtijd? - Ik houd het met deze opvatting die de gedichten als een objekt
opstelt, met van Dale: ‘een dichter is iemand die (goede) gedichten schrijft.’
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Niet de lyricus, wel de lyriek is zich zelf doel. Ik wil geen gedichten waarin de
menselike zijde open en geavoueerd is. Ik wil een gedicht dat gedicht is en dat slechts
in zijn bijna onervaarbare trillingen uitkomst geeft, dan nog niet over de humane
betrachtingen met hun al te lokale data, maar over het ethos, zoals het ongewild en
onderbewust zich door al onze handelingen door manifesteert. Dat het ethos daar zij
als de blauwe ader onder de gladde gave huid. Hiermee ben ik, van zelf reeds, buiten
de verwarring van het ethos, echter niet gene soort leer van het ethos, die men ethiek
noemt.
Eindelik nog een laatste woord over de door Moens e.a. humanitairen verspreide
mening, dat het beste gedicht van mijn werk in Het Sienjaal staat, en dat, na een
korte spanne tijds van geloof in de mensheid, ik weer in de sensualistiese spielerei
zou zijn vervallen en dat deze dekadentie met Bezette Stad begint. Voor wat de
sérieux van deze aanklacht betreft, antwoord ik: ‘U hebt volkomen gelijk, Mijne
Heren, ik amuseer mij maar en jullie, kosmiese dichters, verandert het wezen der
wereld. Ik sta 's morgens op met het probleem: ‘Wat zal ik nou wel doen wat nog
niet gedaan is.’ Ik maak mij interessant door onbescheidenheid wat in elk geval
eerliker is dan zich interessant te maken door bescheidenheid. Ik zeg maar dit: Bezette
Stad was een vergif als tegengif gebruikt. Het nihilisme van Bezette Stad kureerde
mij van een oneerlikheid die ik eerlikheid waande en van buiten-lyriese
hogeborstzetterij. Daarna werd ik een doodgewoon dichter, dit is iemand die gedichtjes
maakt voor zijn plezier, zoals een duivemelker duiven houdt. Ik maak geen aanspraak
op de medalje van burgerdeugd.

Burssens, du Perron en ik
Op een andere plaats(1) heb ik Burssens en du Perron reeds gerubriceerd en dat is, al
zeg ik het zelf, verdienstelik, want rubriceeren is het halve werk van de recensent.
De recensent is een man die zegt dit is zus en dat is zo. Zo dan: Burssens en du Perron
heb ik reeds op hun plaats gezet, men leze dit echter niet in de gemeenplaatselike
zin. Ik heb gezegd: van waar zij ook gekomen zijn, Burssens op verscheidene
huurpaarden misschien, du Perron, meer moderato, met Barnabooth onder de arm;
nu ontmoeten zij elkaar in deze

(1) La Nervie: no 5, mai 1926.
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groep die ik reeds noemde: de on-serieuze escouade van de Vlaamse letterkunde.
Dat is trouwens een aangename situatie, want men neemt er de gewoonte voor
onaannemelikheden de oren te stoppen. De derde van dit on-serieuze driemanschap
ben ikzelf. Wat men er ook over vertelle, in de Rotterdammer en zo, dreigend treedt
dit driemanschap weinig op en een Antwerpse literaire tcheka is het allerminst. Dat
wij echter de indruk maken te Antwerpen een ‘Comité de salut public’ te hebben
gevormd waar maandeliks de ergste vonissen worden uitgesproken, verheugt ons
natuurlik zeer. Vreugde is er weinig te rapen in de Vlaamse letteren en ‘quand on
n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a.’ Men drome echter niet: dat comité, die
literaire tcheka bestaat niet, waarde Heer Van de Voorde, en elke executie gebeurt
alleen op verantwoordelikheid van de executant. Wààr is alleen dit: dat het ons,
Burssens, du Perron en mij, verdomd moeilik valt een Nederlands boek te lezen,
vanwege de reusachtige ernst die in die boeken voorkomt. Wat zouden de Nederlandse
boeken zijn zonder de mening van de auteurs dat zij het ernstig menen? De ernst is
een specifies Nederlands artiekel. Langs een zijweg is dit aforisties te bewijzen: door
de vertalingen uit vreemde literatuur in het Nederlands. B.v. uit de Franse literatuur,
denk eens aan: Tharaud, Mauriac, Fabre! Kan men serieuzere maar ook legere boeken
vinden dan het oeuvre der laatstgenoemden? Er is een roman van Fabre die heet (je
moet niet lachen, du Perron) Rabevel, on le mal des Ardents. De Fransen zijn geestige
mensen, maar hier en daar loopt er natuurlik ook een schoolmeester onder hen. In
de Nederlandse vertaling, die werd uitgegeven onder toezicht van de Heer Jan
Greshoff, de promotor der Franse letteren in Nederland (arme Franse letterkunde!
in de tijd van Rimbaud reciteert men in Holland Coppée, en in de tijd van Appollinaire
die reuzeraseur: Fabre), wordt de ondertitel van het ding aldus vertaald: ‘Rabevel,
een roman van hoogspanning.’ Blijkbaar was de Franse tietel de Nederlandse vertaler
niet ernstig genoeg.
Ik wil zeggen: in het ernstige Nederland is er, 't spreekt van zelf, geen plaats meer
voor de ernst. Men zou bezwaarlik zich Cocteau of Apollinaire als Nederlandse
verschijning kunnen voorstellen. Wat de ernst is, zeggen de Nederlandse critici, dat
weten wij al lang. Je hebt Dostoiewski, Tagore, Romain Rolland, die de langste
literaire roman schreef, en Anna van Gogh-Kaulbach voor de Nederlanden. De ernst
heeft steeds een ernstig gelaat. In Nederland lacht men niet, Prof. Colenbrander ziet
ons!
Daarom, du Perron en Burssens, is het goed te weten dat ons geval in de
Nederlandse letteren hopeloos is. Dat wil niet
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zeggen troosteloos. En mocht het ons nochtans nodig zijn ergens een troost te zoeken,
laat ons dan niet vergeten dat de volgende stelling aan een wetmatigheid in de
Nederlandse literatuur beantwoordt: De Pastorij van Mastland haalt het steeds bij
ons op Woutertje Pieterse.
Daarom, du Perron en Burssens, indien dat ons welkom is onze lof zwart op wit
te lezen, laat ons elkaar loven, want het is nutteloos op andere lof te wachten. De
Nederlandse ernst die krijgen wij nooit te pakken. (De Nederlandse ernst die daaraan
schuld is dat Brussel, deze lichtere stad, voor Nederland verloren ging.)

Armoede
De armoede is een weelde die maar weinigen past zoals de weelde een armoede is
waarin velen, bij gebrek aan beter weten, zich goed thuis voelen. Deze armoede
binnen de kunst waarover ik het heb, beschouw ik niet in verband met de moraliteit
der franciscaner armoede. De franciscaner armoede is er een die daar is als een
medium, als een losprijs voor de eeuwige rijkdom. In haar middelen is zij dicht bij
wat ik meen, omdat het waar blijft dat in het tijdelike de franciscaner de daden der
armoede zal doen alsof deze daden in zich gesloten waren. Maar het blijft toch
onvervreemdbaar dat bij hem het doel van de loutering bij het doen van deze daden
voorzit.
Ik meen een armoede terwille van haar zelve. Zij is vrij van het religieuze
pragmatiese dat de deemoed begeleidt. In de eindeloze spiraal is zij boven de uiterste
weelde uit een kurve.
Zij is terwille van haar zelve, omdat zij, zoals zij is, en niet als middel, een
moederschoot van schoonheid, van formele schoonheid is. Zij is bijna dichter bij
Diogenes de Hondse dan bij de franciscaner omdat men met haar leven moet zonder
enige hoop op uitkomst. Maar in tegenstelling met de arrogans gener armoede die
antwoorden wil op de platoniese verheffing van het pessimistiese schouwen, is deze
armoede ideaal in zover zij, in haar eigen volmaking als armoede en dit terwille van
haar zelve, haar zin ziet. Zij aanvaardt het uitkomstloze en nochtans streeft zij naar
deze volmaking die, naar de franciscaner, de tol van de uitkomst betaalt. In schijn
loopt zij paralleel met de franciscanerarmoede, in zover zij beide naar volmaking
streven, doch vóór

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

197
de poort van het Loon valt de schijn weg, want deze armoede geloofde niet aan het
Loon, maar enkel om te zijn naar het voorbeeld der goddelike liefde. (Sed sicut tu
amesti me, sic amo et amabo te.) Ook dit is geen beweegreden dezer armoede. Zij
zet haar volmaken na alleen om de formele zijde van dit volmaken, omdat dit
volmaken de weg is tot het formele verpuren en dit formele verpuren uiteindelik
doel.
Deze armoede is geen deemoed. Zij is het hoogste en laatste sieraad van hem die
ruiterlik en transcendent doelloos naar een volmaken streeft, omdat deze tucht hem,
die deze armoede aanvaardt, de hoogste weelde schijnt, het laatst bereikbare.
Wat de franciscaner middel, is deze doel. De middelen van de franciscaner zijn
zijn doel. Maar deze middelen bekomen dan ook een andere glans juist door dit
pessimisties aanvaarden van de middelen als doel.
Voor hetgeen ik te zeggen heb, ben ik wijd weggeraakt. Liefst ware ik bij het
zuivere lyriese - voorstelling en techniek - gebleven zonder mij op het voor een
lyricus gevaarlike pad van een veralgemenen van het probleem te begeven. En dat
is nu nochtans gebeurd. Dit veralgemenen van het probleem voel ik, als dichter, een
beetje aan als horende onder ‘tout le reste est littéraire’, dat is: het zijn ten slotte
spekulatieve bevestigingen, waarvan de mogelik gelukte bouw het spekulatieve niet
wegneemt. Nochtans ben ik daardoor verontschuldigd dat ik werkelik, schoon ik ver
weg geraakte, niet te ver ging, omdat de differens, die ik hierboven aanduidde,
koïncideert met de kloof die de twee kammen der lyriek in Vlaanderen scheidt. Aan
de ene zijde staan Moens, Gijsen, Mussche, v.d. Wijngaert, v.d. Oever; aan de andere
zijde Burssens en ik. (Brunclair staat middenin, dit is, om bij het beeld te blijven, hij
zweeft boven de kloof; of het touw dat gene kam met deze verbindt sterk genoeg
is?) Moens heeft onlangs in een persgesprek voor een Nederlands tijdschrift zijn
standpunt in betrekking tot het onze toegelicht; hij heeft gezegd dat wij, Burssens
en ik, tot die groep hoorden die, na een korte tijdspanne van geloof in de mensheid,
dit geloof weer hebben verloren en tot een blote (lyriese?) ‘spielerei’ zijn overgegaan.
Onze evolutie heeft Moens niet begrepen en dat is begrijpelik omdat hij een mens
is die alleen naar de woorden van een gedicht luistert. Wij integendeel zeggen: niets
is goedkoper als het woord en wanneer iemand zegt: ‘Ik ben deemoedig’, dan
impliceert dit voor ons niet de geringste overeenkomst met de waarheid. Onze eerste
gedichten stonden in het teken van een Oidipas-reaktie tegen het bij ons optredend
geldende individualistiese schoonheidsideaal, dat gerea-
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liseerd werd in de sensuele verzen van Karel van de Woestijne bij middel van een
techniek die ons, voor ons, - men permittee mij de uitdrukking, die hier slechts
gebruikt wordt om de psychologie van onze revolte te kenschetsen - te ‘schöngeistig’
voorkwam. (Nog steeds haat ik het woord ‘dis’ en hou ik van het woord ‘tafel’, al is
dit laatste dan een verschrikkelijke korruptie.) Wat wij wilden, wat wij in ons verzet,
humanisties hebben ingekleed, vanwege de antithese met het individualisme, was:
meer lyriese spontaneïteit. Zowel in de voorstelling als in de techniek. (Zeker ons
‘spontaan vers’ zag er vaak weinig spontaan uit, doch dat was eenvoudig
onbekwaamheid.) Wij zegden toen, dat een ouwe schoen precies zo goed tot lyries
thema kon verwerkt worden als gelijk welke zielesmart.
Dan is de springvloed van de spontane gedichten over ons gekomen en voor ons
werd het duidelik dat wij naar een andere verhouding tot de spotaneïteit moesten
zoeken. Dit hebben wij nooit gewild, ook niet in de tijd toen wij in de mensheid
geloofden, zoals Moens zegt: een gedicht dat staat of valt met het geloof van de lezer
aan de eerlikheid van de dichter. Wij hebben nooit gewild de gom-elastiek-stijl van
de eerlikheid, dit opeenhopen van gevoelsdata die, zij alleen, de inhoud en de faktuur
van het gedicht zijn. Dit zeg ik niet tegen de lyriek van Moens, maar tegen deze van
Dop Bles, een lyriek die niets anders is dan een sentimenteel berijmd fait-divers uit
de persoonlike ervaring van de dichter. Ja, dat vooral verklaarde ons inzicht en deed
ons naar andere wegen zoeken: dat een toestand uit de persoonlike ervaring van de
dichter, vanwege de gevoelsinhoud, die alleen voor de dichter zo groot kan zijn als
hij het in zijn gedachte aanneemt, als lyries zwaartepunt werd aanvaard. (‘Ik zie mij
terug kozakkehoofdman’ zegt Wies Moens, en talrijke gedichten van Marnix Gijsen
berusten op deze amalgamering van persoonlike toestanden: ‘Met mijn nicht in de
Tuin’ met al de data, die de lezer a priori niet interesseren, omdat zij smokkelhandel
drijven, omdat zij hunne lyriek aan een buiten-lyries moment ontlenen.)
Wij zagen in dat wij met onze geloofsbelijdenissen, zoals Moens onze eerste
produktie kenschetse, een verkeerd antwoord hadden gegeven op de ‘schöngeisterei’
die wij bekampen wilden.
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Het vouwbeen
Indien gij een criterium wenst om slagzeker de goede dichters, de goede kunstenaars
in de literatuur van de slechte te onderscheiden - en zulke wens spreekt men inderdaad
als van zelf uit, omdat hij, eenmaal volbracht, de wandeling in de literatuur zo
verdomd gemakkelik maakt - doe dan eenvoudig dit: let op het vouwbeen. Wat? Ik zeg u met dezelfde zekerheid als deze die opklinkt uit de bevestiging ‘Axa vervangt
natuurboter’, ik zeg u: let op het vouwbeen. Het is zeer gemakkelik te onthouden: u
hoeft zich werkelik niet biezonder in te spannen. Alleen eenvoudige lessen helpen.
Ligt er op de lessenaar van de kunstenaar een vouwbeen, dan is hij een slecht
kunstenaar; is er geen vouwbeen, dan behoort hij tot de goede. De goede kunstenaar
is toevallig in de poëzie gekomen. Hij heeft het geval niet voorzien, evenmin als de
strandwandelaar voorzien heeft dat hij in zee zou moeten springen om de
onvoorzichtige bader te redden. De strandwandelaars is niet in badkostuum. De goede
kunstenaar, die het geval niet voorzien heeft, is zonder vouwbeen, zonder vloeipapier
en zonder gomelastiek. Het is hem zó over de rug gevallen en de tafel waaraan hij
zit - aangenomen deze zij voorhanden - is een resultaat ‘à la guerre comme à la
guerre’. Hij heeft geen vouwbeen. In deze dienst voorziet de goede kunstenaar door
hetgeen hem onder de hand komt, b.v. een briefkaart. Maar heus een vouwbeen heeft
hij niet.
Een vouwbeen vindt gij in deze twee gevallen: ofwel bij de beroepsliterator, d.i.
bij de slechte kunstenaars in de literatuur, ofwel bij demi-mondaines, d.i. bij
literatuurdilletanten.
De beroepsliteraat leest alle boeken die hij ter recensie ontvangt met het vouwbeen
en uitsluitend het vouwbeen. Zoals men hyperbolies van sommige sommiteiten zegt
dat hun hersenen nooit rusten, zo mag men van de beroepsliteraat zeggen dat zijn
vouwbeen nooit rust. Het snijdt het ene boek na het andere open en telkens wanneer
het vouwbeen aan het het laatste cahier is, ligt de recensie in het hoofd van de
beroepsliteraat reeds gereed. Zo stevig is de literaire optiek van het vouwbeen.
Inderdaad: de beroepsliteraat leest met het vouwbeen. En de oefening maakt de
meester.
Ook op de lessenaar van de demi-mondaine vindt gij een vouwbeen. Niet dat zij
zoveel leest en dat dit voorwerp als onontbeerlik is. Neen. Alleen zij heeft een zeer
welomlijnde voorstelling van wat lektuurusantiën horen te zijn. Bij lektuurusantiën
past het vouwbeen, meent zij. En bij de lektuur gaat alles programmaties toe: het
boek links, het vouwbeen rechts. Meer dan de burgersvrouw heeft de demi-mondaine
zin voor orde. Het is een gerateerde burgersvrouw.
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Driemaal op het jaar heeft zij de hulp van het vouwbeen nodig.
Jaarliks verschijnt er één nieuw boek van Bourget, één van Bordeaux en één van
Benoit.

Anekdote, of Sint-Jan kent zijn volk.
Een bekende ontmoet Gaston Burssens en zegt hem:
- Ik trof zo juist Maurits Sabbe; ik heb hem gesproken.
- Zo. En wat vertelde hij?
- Hij informeerde ook naar u.
- Merci.
- Ik heb gezegd dat ge nog steeds aan literatuur deed. (Een fraaie uitdrukking.)
- Nogmaals merci.
- Niets te danken. Sabbe wist het trouwens. Hij houdt niet biezonder van hetgeen
gij maakt; maar hij kent het toch, ziet ge. Hij is op de hoogte. Weet ge wat?
- Neen.
- Hij citeerde een gedicht van u.
- Dat is sterk. Doch troef boven troef. Ik weet welk gedicht hij citeerde.
- Dat is gek. Hoe zoudt gij dat weten?
- Het is het gedicht ‘Zonnebrand’. - Burssens citeert een stuk van het gedicht.
- Inderdaad, dat is merkwaardig.
- Daar is niets merkwaardigs bij.
Burssens heeft gelijk en zijn gevolgtrekking bewijst - indien zulks nog moet
bewezen worden - hoeveel gezond verstand, hoeveel realiteitszin die dichters hebben,
die, voor de lyriek, de kausaliteit van het gezond verstand, die aldaar niet op haar
plaats is, hebben afgezworen. Gezond verstand is als een winterjas: die draagt men
niet in Augustus.
Burssens zegt: wanneer Sabbe een oordeel velt, dan wil dit nog niet zeggen dat
hij daarom het materiaal kent. Wat wij doen is hem vreemd, interesseert hem niet en
daartegenover is de konstante grootheid in zijn houding een geestelike luiheid, die
zonder praemisse konkludeert. Ik wil het er op wagen te veronderstellen dat hij mijn
boek niet heeft gelezen. Hetgeen hij weet moet hij - deze hypothese aanvaard, uit
tweede hand hebben. Niet lang geleden verscheen er een bespreking over mijn bundel
Piano in de Vlaamsche Gids en in deze bespreking werd een gedicht geciteerd. Dit
gedicht is Zonnebrand.
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Burssens heeft gelijk gehaald. Echter niet in die mate dat hij de indruk van
op-de-hoogte-te-zijn kon uitwissen, die Sabbe - objektief beoordeelaar, zelfs van de
moderne uitspattingen - had willen maken en ook gemaakt had.

De literatuurkenner verder aan het woord
- Marnix Gijsen is de beste onder de nieuwe dichters. Wat uw vriend van Ostaijen
betreft, Sabbe zei: hij heeft enkele goede gedichten geschreven, maar veel talrijker
zijn de slechte. En dan de hoofdzaak: iets nieuws is daar niet aan of omtrent. Dat
deden de Duitsers al tien jaar geleden, en daar heeft hij het gehaald.’
En de bekende van Burssens voegde er aan toe: ‘En daarin heeft Sabbe gelijk. Het
komt allemaal van de Duitsers!’
Wat de zegsman en zijn kommentaar betreft, daarover kan men kort zijn: hij is
iemand die niet biezonder veel leest en die, in elk geval, van de moderne Duitse
literatuur niets heeft gelezen. Vandaar de preciesheid van zijn kommentaar. Bij dit
publiek haalt de literatuurkenner Sabbe zijn slag thuis. De goedkope mening van de
ene dekt het goedkope denken van de andere. Maurits Delphi - Sabbe heeft dus
gesproken en wel over mijn beïnvloed-zijn: ik hou dit voor een dankbaar thema,
destemeer daar ik, de invloed als een gelukkig verschijnsel aanvaardend, met de
Franse schilder Henri Matisse denk, dat slechts zwakke kunstenaars zich door dik
en dun tegen invloed scherp opstellen. De invloed komt en gaat; geen werkelik dichter
gaat er aan ten gronde. En het is mij steeds een biezondere aandacht waard geweest
aan mijzelf de kurve van de verscheiden invloeden en hun amalgamering te
konstateren. Hun amalgamering, schrijf ik opzettelik; want dit is weer iets wat de
literatuurkenner zo gemakkelik vergeet, dat er reeds een persoonlikheid kan aanwezig
zijn juist in het specifiese van de amalgamering van twee dichters.
Men hoeft niet te vrezen dat mijn oordeel hier meer persoonlik zal zijn dan dat
van Maurits Sabbe. Inderdaad, Maurits Sabbe spreekt over invloed van de Duitse
dichters op mij. Hij kent dus de Duitse dichters en hij kent mij. Hij kent dus, om uit
verschillende richtingen te citeren: Werfel, Else Lasker-Schüler, August Stramm.
Onder deze moeten wij dus de dichters vinden die ‘dat allemaal reeds 10 jaar geleden
deden’ en wier poëzie mij model is geweest. Meer model dan enig andere poëzie.
Meer dan de Franse met Apollinaire en Cocteau, want daarover sprak Sabbe niet.
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Beste Maurits Sabbe, u heeft me misschien nog niet begrepen? Nu dan, ziehier: U
kent noch het ene, noch het andere. De hedendaagse dichter met wie ik de meeste
overeenkomst heb en die u dus, met enige kans op sukses, als mijn model zou kunnen
voorstellen, is: Cocteau.
Wanneer wij terugkeren tot het vroegere werk, zo verdeelt zich de invloed, voor
wat de buitenlandse dichters betreft (indien u oren aan uw hoofd had, Sabbe, dan
zou u in mijn eerste gedichten een sterk naklinken der Gorter'se kadans horen),
hoofdzakelik onder Else Laske-Schüler en Apollinaire. Maar de invloed van
Apollinaire gaat dieper. Waarom? Ook dit gaat u weer paradoks vinden: omdat het
een formele invloed is. Kunt u volgen, Sabbe? Nu dan gaan we verder. Indien u
enkele gedichten van deze die ik tussen 1921 en 1926 publiceerde gelezen hebt - en
ik wil hopen ja, daar u zo kordaat er over spreekt - dan hadt u het volgende hebben
moeten bemerken (ik gebruik uitdrukkelik deze reserve omdat ik weet dat u het niet
zult opgemerkt hebben, zelfs indien u die dingen las) dat bijna al deze gedichten
geschreven zijn naar en niets meer inhouden dan de thematiese ontwikkeling van
een vooropgestelde zin, zo b.v. in Melopee in deze zin ‘Onder maan schuift de lange
rivier’. Ik spreek hier over een vorm, die voor mij het innigst mijner aspiraties uitdrukt,
het gaat dus om het formele en dit is slagzekerder dan de voorstelling bij de ene en
bij de andere dichter elkaar af te wegen. Stamt deze techniek, (niet elk dichter kan
er zich op beroepen formeel aan de lyriek iets te hebben toegevoegd,) van Franz
Werfel, Sabbe? Of wellicht van Else Lasker? Of van Stramm? Of van enig andere
die u zoudt kunnen noemen?
Weet u wie het nog gedaan heeft? Guido Gezelle, beste Sabbe. Lees eens: Timpe
tompe teerelink. Guido Gezelle nam soms de eerste zin van een volksliedje en begon
daarop te broderen, zuiver formeel.
Ik denk: het is onnodig het onderzoek verder door te drijven. Vermoedelik voegt
Sabbe in een volgend gesprek de dichters die ik hier citeerde aan de lijst toe van de
dichters die ‘dat allemaal tien jaar geleden aldus deden’.

Onze grote voorganger
Uit een interview met een redakteur van Le XX Siècle.
Sommige kritici verwijten ons de traditie niet te eerbiedigen. Aan de traditie welke
kunstmatig werd vooropgesteld
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door kapelletjes en akademies, hebben wij natuurlig maling, maar de spontaan geboren
traditie, de fenomeen-traditie, eerbiedigen en huldigen wij.
V. - En waar ligt, voor u, moderne Vlaamse dichters, deze traditie?
A. - In het oeuvre van Guido Gezelle. Hij is onze grootste dichter. Hij is de dichter
van de zuivere lyriek, die in een dynamiese, instinktieve, spontane poëzie bijna de
totalitiet van de mysteriën der sensibiliteit uitdrukt. En elke werkelik moderne dichter
aanvaardt deze traditie omdat ze een spontane oorsprong heeft. Voor ons is Gezelle
de dichter-fenomeen. Bij hem is niets artificieels, en zijn geen sporen van maten of
rhytmen volgens de geijkte methode, de basis van zijn poëzie is het woord, hetwelk
de klank draagt. Want voor ons is de instrumentatie de techniek van de poëzie; ieder
woord afzonderlik draagt het zijne bij tot de harmonisering, tot de sonoriteit van het
geheel, hoewel elk woord afzonderlik zijn eigen aksent heeft. En wij, Vlamingen,
wij kunnen gemakkelik procederen met het woord-aksent, het woordrhytme, het
woord-klank, het woord-melodie, waar de Fransen hebben te luisteren naar het
ensemble van het woord-zinrhytme.
V. - En waar vindt u deze fenomeenwoorden?
A. - Het Vlaamse idioticon is van een onuitputtelijke rijkdom.
V. - Er zijn kritici welke beweren dat u uwe inspiraties zoekt bij de moderne
Duitsers en de ekspressionistiese schilders.
A. - Nonsens, ik zeg u nonsens! Over 't algemeen zoeken wij onze inspiratie in
onszelf, of beter rondom ons, al willen wij geen slaven zijn van een reële wereld,
van de objektiviteit. Een objekt of om 't even wat wij zien, een kompleks van woorden
b.v. ‘Vlaamse koe in een weide’ moet de kracht hebben het mechanisme van onze
sensibiliteit aan gang te zetten; het objekt transformeert zich in ons onderbewustzijn,
en door het woord - d.i. de dynamiek - ontstaat en kontinueert vrijelik het proces van
onze sensibiliteit. Vandaar de plastiese vorm, de zogenaamde deformatie van de
realiteit.
V. - Men beweert dat aldus ontstane gedichten niet in het Frans zijn te vertalen,
en dat ze zo goed als onverstaanbaar zijn?
A. - Poëzie moet eer gevoeld dan begrepen worden. Vóór alles komt het aan op
rhytmiese sonoriteit die de zielssituatie verklankt; onze poëzie is van een eigen
onrustige sensibiliteit. Wat de vertaling betreft? Heeft iemand reeds Gezelle vertaald?
- Ons ideaal is los te komen uit het enge regionalisme, te trachten aan te sluiten bij
de grote West-
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Europese sensibiliteitsstroming van de na-oorlogse periode, door eigen krachten een
literaire Vlaamsche traditie te scheppen paralleel met de West-Europese. Onze traditie
zal zijn de Gezelliaanse, ik herhaal het, de enige ware.

Boerebedrog en realiteitszin
Men gaat wandelen; men dat is: de moeder, het kindje van twee jaar in het
kinderwagentje, de tante en Kareltje. Kareltje is vijf jaar oud.
Het toeval, dat toevallig steeds een malheur pleegt te zijn, wil dat ‘men’ de venter
met ballonnetjes ontmoet. Moeder wenkt. Het kindje in het kinderwagentje krijgt
een ballon. ‘O niet zo 'n grote’ zegt de moeder de venter-ad-rem, die de grootste uit
de hoop halen wil terechtwijzend, ‘Neen, maar zo 'n kleine.’
Als alles nu in orde is ontwaart moeder plots Kareltje. Deze blik brengt haar in
een onaangename positie, zodat zij verplicht is te vragen: ‘Wou jij er ook een
Kareltje?’
Hier begaat Kareltje een fout. Hij is met zijn antwoord niet snel genoeg zijn wens
achterna, zodanig dat hij tante, die bewust is uit haar portemonnaie Kareltje de ballon
te moeten spandéren, de tijd laat te zeggen: ‘Neen, niet voor Kareltje.’ En met een
stem die medelijden verraadt met die kleintjes die nog plezier vinden in het
ballonnetjes-houden, zegt tante: ‘Hij is daarvoor reeds te groot.’
Kareltje is overwonnen, daartegen is niets in te brengen. De krop in de keel, de
tranen in de ogen en in het hart de vrok tegen tante, loopt Kareltje mee verder.
Kinderen blijven veroordeeld niet buiten het gebied te treden van de eenzijdige kamp
die zij tegen volwassenen te leveren hebben.
Indien de dichter niet oplet, gaat het hem precies zooals het met Kareltje ging.
Men ziet reeds het verband. De tante vertegenwoordigt, het spreekt vanzelf, de kritici.
Na het verschijnen van Het Sienjaal zeggen de heren kritici: ‘Kareltje is een goed
dichter, want hij heeft het geloof in de mensheid. Het geloof in de mensheid is het
kenteken van de goede dichter. Nu Kareltje tot deze trap der levensbeschouwing is
opgeklommen, zal het hem wel niet meer invallen een ander verlangen te hebben,
dan dit verlangen, dat wij hem, als horend bij goede dichters, zullen aanprijzen.’
Zoals tante voor Kareltje beslist, zo menen de kritici voor de dichter te moeten
beslissen. Maar de eigenwijsheid
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van tante heeft voor gevolg dat Kareltje, schuchter en bevreesd de twijfelachtige eer
te verliezen, zich niet verzet tegen tantes eigenwijze mening.
De ware dichter, zoals een Kareltje dat reeds geleerd werd door menig voorval
van dezelfde soort, doorziet dit boerebedrog. De ware dichter is een Kareltje dat voor
de eer bedankt een grote jongen te zijn, maar integendeel tegen de spreekwoordelike
mening der kritiekers in, zegt: geeft mij toch maar zo 'n ballonetje.
De kritiekers zijn boos. Alsof zij niet beter wisten wat Kareltje past.
Paul van OSTAIJEN.
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[Nummer 4]
Het dramatisch en biographisch werk van Henriette Roland-Holst
I
HET eerste drama, of ten minste het eerste tooneelwerk van Henriette Roland-Holst
is: ‘De Opstandelingen’ (1910), dat zijn ontstaan dankte aan het Russisch oproer van
1905, en daarvan, naar de bekentenis van de schrijfster, een veridealiseering bedoelde
te zijn. Die Russische revolutie was van heel wat beteekenis voor de dichteres.
Behalve dat zij eene ontzaggelijke bezieling bij haar wekte, riep zij ook een grooter
vertrouwen bij haar wakker, in de mogelijkheden van opstand voor het proletariaat.
Daar kwam nog bij dat zij terzelfdertijd gelegenheid vond om door vergelijking met
buitenlandsche toestanden, en omgang met buitenlandsche kameraden, haar inzicht
te verruimen en aan het begrensd karakter van de S.D.A.P. een meer internationale
gezindheid toe te wenschen.
Van dat jaar af, neemt haar bewondering voor, en haar hoop op Rusland een
aanvang. Zij ook is overtuigd van de ‘onbegrensde mogelijkheden’ der Russische
ziel, en wanneer zij later uitroept: ‘Vijftien jaar lang heb ik verlangd naar in Rusland
te zijn’(1) is dat een kreet uit het hart.
Geen wonder dat Rusland, waar zij voor 't eerst een poging wist gebeuren door
het proletariaat, om de macht van de heerschers te breken, in de jaren die volgen,
haar belangstelling voortdurend gaande maakte. Geen wonder ook dat die

(1) Beelden en Beschouwingen uit Sowjet-Rusland, bl. 55.
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gesteldheid in haar werk tot uiting komt, dat Rusland of Russische Toestanden, vaak
aanleiding geven tot het ontstaan van haar werken, voornamelijk van de laatste.
‘De Opstandelingen’ wordt door de schrijfster als een ‘lyrisch treurspel’ opgevat.
De handeling - zooals zij het zelf aangeeft - valt gedeeltelijk buiten den reëelen tijd.
Er ligt dan ook een diepere ondertoon in dit lyrisch spel, dat geen weergave poogt
te zijn van de historische gebeurtenissen, zooals die zich in Rusland voordeden,
eenige maanden na den bloedigen Zondag van St-Petersburg, op 22 Jan. 1905, waar
duizende menschen die in stoet met verzoekschriften naar den Tsaar kwamen, door
de kogels der soldaten werden gedood. Er komt geen dramatische botsing van
karakters in voor. De bloote inhoud: de nederlaag van de revolutionnairs en de
terechtstelling van de leiders konden immers als feit de dichteres weinig aantrekken,
als zij niet terzelfdertijd in die nederlaag een belofte zag van overwinning.
Die belofte ligt o.a. in de woorden van Petroff, een van de veroordeelde
aanvoerders, die uitroept voor de executie:
De Opst., bl. 126:
‘O wie als ik, zag, een oud man, de bloem
der jeugd dale' in het donk're dal des doods,
toen vrijheid wonk, met lippen lachgekruld
dalen en in d'oogen glans van geluk,
van hoog geluk te sterven in haar dienst.
Die voelt geen twijfelsmart of toekomst brengt
de zeekre zege, die hij niet aanschouwt;
die gaat tot sterve' als tot een oude schuld
te delgen, langverzuimd, voelend verlicht
dat zijn rust nadert na het lange dagwerk.
Drage 't zijn vrucht! Makkers vaartwel en treurt
om mijn dood niet: ik zie hem komen vol
van een rustig licht, dat door weemoed schijnt:
ik weet dat de dag der arbeiders daagt.’

De dood schrikt de leiders niet af, want tot het laatste geven zij blijk van zielekracht
en moed, en spreken hun hoop uit in de zegepraal van het proletariaat der toekomst.
De nederlaag van de opstandelingen is volkomen en het koor vertolkt de wanhopige
moedeloosheid der verslagenen, maar Maria, de propagandiste - die meer dan een
trek gemeen heeft met de dichteres - wekt in hen weer den wil tot strijden en hoop
in de toekomst:
bl. 119:
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‘Daartoe diene onze dood; die zij voor u het brood
waar g'u aan eet vol krachtig haten
en vol standvastige onverzoenlijkheid.
Hij zij voor u het teeken, opgelaten
aan hemelen, in bloed en vuur geverfd,
dat uw blik zal, gloeiende maning, vinden
aan iedre kim waartoe hij zwerft.’

De kern is dus: uit nederlagen wordt de overwinning van het proletaraiat opgebouwd,
uit den ondergang van het tegenwoordige groeit het leven van de komende
gemeenschap. De dood is slechts het zaad van het nieuwe leven. Dat het niet zonder
hevige strijd zal gaan, neemt de dichteres geredelijk aan.
Wanneer ze op den wensch van Maria in bedrijf I, bl. 10:
‘Moge de dag der broederschap haast komen,’

Chrystaloff, een leider der arbeiders laat antwoorden:
‘De dag der broederschap zal haast komen
maar eerst nog veel dagen, verscheurd door strijd.’

dan spreekt ze daarin volledig haar eigen overtuiging uit, haar geloof in de zegepraal,
maar tevens haar bezorgdheid om de moeilijkheden waar die zal mede gepaard gaan.
Omdat de ‘Opstandelingen’ een verbeelding wil geven van het innerlijk karakter
der Russische Revolutie, is het te begrijpen dat de personen die er in voorkomen, de
verschillende uitstralingen van dat karakter symboliseeren.
De vrijheidsliefde naast de krachtdadige beradenheid, en de zucht naar de
gemeenschap van alle strijders willen, vinden we bij Chrystaloff gesymboliseerd.
Aldus spreekt hij voor den krijgsraad: (Einde bedrijf III), bl. 102:
‘Geen macht ter wereld kan 't volk durend knechten
Wanneer 't besloten staat liever te sterven
dan voort te leve' in dienstbaarheid.
De aâm
van dien oppersten nood blaast alle heerschers
omver. De aâm van dien oppersten moed
ging door het volk in lichte Oktoberdagen:
eeuwig zal stralen hun glanzend gelaat!
‘Vrij worde' of sterven’ - zoo besloten wij,
zoo zegevierden wij.’

Uit de woorden van Petroff spreekt de wetenschap, die de ervaring bijbrengt,
bezadigdheid en wijs beleid:
bl. 30:
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‘O makkers, woelt niet aldus wild dooreen!
Bedenkt: de grootste, meest zichzelf bewuste kracht
stroomt rustig tot den Oceaan, haar doel.
En om zulk eene kracht schreeuwt nu de tijd:’...

zegt hij, en nog:
‘Wij droomen geen nabije
vrede; wij hebben geen leugens van noode
ons te bevleugelen met enthousiasm,
gelijk de bourgeoisie in haren strijd,
wij drinken moed genoeg uit klare waarheid.’

In Maria leeft de spanning van de geestdrift, de overmoed naast de vrouwelijke
zwakte.
Wanneer in het twee bedrijf, de soldaat vastberaden belooft dat hij en zijn makkers
nooit meer op het volk zullen schieten, en veeleer de geweerloopen zullen richten
op hen, die het bevel tot schieten geven wordt het Maria opeens te machtig, zij geraakt
in vervoering en antwoordt den soldaat zooals het zeker geen Maria in de
werkelijkheid zou doen:
bl. 77:
...‘Mijn maat, mijn broeder
Wat zullen wij u zeggen, hoe U danken
die nu het nachtspook van veel zorg en twijfel
dat loerde om de hoeken onzer feestlijkbewimpelde gedachte-stad altijd.
Verstrooit als daag'raad zwarte droomgezichten?
O nu eerst aadmen onze longen vrij...
Hoe arm zijn woorden voor het welig spruiten
en uitschieten der jonge dankbaarheid
die u zou willen beranken met duizend
broederlijkheden - O dat onze dooden
uw woorden hooren koude'. Ach konden zij
één oogwenk maar ontwaken, zien welk heerlijk
gewas opbeurt zijn goudblinkende vruchten
daar waar hun bloed drenkt de dorre aarde:
de zoete vrucht der solidariteit
rijpt, wijl het vloot, rijk'lijk’...

De figuur van Ismael hebben wij ons voor te stellen als de nog halfonbewuste gloed
der jongelingschap, terwijl in den soldaat, in tegenstelling tot het bewuste streven
naar broederschap en geluk voor allen, dat de arbeiders bezielt, het eerste meer
instinktmatige en zelfzuchtige verzet aanwezig is, dat plotseling opvlamt, maar zich
ook door den eersten tegenslag laat neerslaan. Eindelijk verbeeldt het koor de
strijdende massa van het volk, die ten nauwste deelneemt aan de han-
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deling. De standen en bewegingen van het koor beelden op stijlvolle wijze de
gemoedsbewegingen uit, die de loop der gebeurtenissen bij de strijdende massa
opwekt.
‘De Opstandelingen’, zeer arm aan dramatische kracht en compositie, is daarentegen
rijk aan brokken zuivere lyriek. De lyriek vormt ook een belangrijk deel in al de
werken van de dichteres, zoowel in de prozabundels als in de dramatische stukken.
Dit is niet te verklaren dan door de groote lyrische kracht die deze dichteres eigen
is, en die ze in al haar werken, misschien wel onbewust uitstort.
Ik werwijs hier nogmaals - in verband met het overheerschen der lyriek - naar
‘lyriek’ van Poelhekke die, handelend over de sociale lyriek, bij de bespreking van
het karakter der gemeenschapskunst in het verleden en van die der toekomst, de
volgende belangwekkende conclusie trekt... ‘de traditie is naar aard en wezen
bezonkenheid, rust, dus epies, de drang naar het nieuwe is jeugd, derhalve lyries. De
op-hetverleden gerichte gemeenschapskunst is dan ook het epos, die van de toekomst,
de lyriek. Dit is zoo waar dat zelfs de op de toekomst-georienteerde dramatiek alleen
in haar uiterste verschijningsvorm drama is, maar in haar wezen lyriek.’(1)
En hij verwijst precies naar de ‘Opstandelingen’.
Terwijl ‘De Opstandelingen’ ontstond in het tijdperk van de ‘Opwaartsche Wegen’
en daarmede dat diep gevoel van vreugde gemeen had, is de sfeer waarin ‘Thomas
More’ ontstond, heelemaal anders.
Die behoort nl. tot de vier werken die geschreven werden in den tijd toen de
dichteres uit de partijpolitiek getreden was, en haar eigen leven leidde, vol
eenzaamheid, vol verscheurdheid en onrust. Kon het anders of die gevoelsfeer moest
worden overgedragen op haar letterkundigen arbeid, of de bittere onrust, de stekende
hartepijn moest weerklank vinden in de vruchten van geest en gevoel.
Zoo hier in ‘Thomas More’ (1912).
Voor wie vreugde beleeft of smart heeft te lijden, is het altijd een troost dat hij die
blijdschap of dat leed met iemand deelen kan, of ten minste dat hij zijn eigen leed
in dat van een ander terugvindt. Voor Henriette Roland-Holst is dit ook een
verkwikking; zij heeft Thomas More gevonden, maar hem naar haar eigen behoefte
omgeschapen. Om dat te bereiken waren er - 't lijkt heel natuurlijk - een paar
moeilijkheden uit den weg te ruimen, en dat heeft de dichteres dan ook met volle
overtuiging gedaan.

(1) Poelhekke: Lyriek, bl. 147.
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Thomas More in haar oog, kon natuurlijk niet zijn, de geloovige Morus, zooals wij
die uit de Geschiedenis kennen, de trouwe zoon van de Roomsche Kerk. Zijn karakter
mocht langs die zijde niet belicht. Integendeel hij kreeg een andere zending en een
nieuwe roeping: nl. te zijn geweest de eerste moderne communist; in welken graad
doet er weinig toe. Tot zooverre dus reeds overeenkomst tusschen de dichteres en
haar held. Van het oogenblik dat More dat ideaal heette te betrachten, en het
Communisme in zijn Utopia ‘voor de eerste maal tot een wetenschappelijke gedachte
(maakte) geboren uit doorzicht in de maatschappelijke behoeften en de
maatschappelijke hulp-bronnen,’ (Thomas More, bl. 155) viel het licht ook andere
punten van overeenkomst te ontdekken, ten minste gelegenheid te vinden om
vergelijking met en inleving van eigen zielsstaat mogelijk te maken.
En dit heeft zij dan ook gedaan.
Thomas More, de idealist, de hervormer, zoowel als de eenzaam-stervende,
onbegrepen en onbemind, voor een - naar hare voorstelling - betere
menschengemeenschap, was een geschikt figuur om als voor- en toonbeeld voor
eigen levensrichting te stellen. Het drama ontstond uit een zucht naar zelfbevrijding,
verlossing uit eigen kwelling.
More, wiens figuur buitengewoon goed volgehouden is, en onverzwakt tot het laatste,
is de ernstige, bezadigde, met andermans leed warm meevoelende man, de groote
geest, het groote hart, die geen onrecht verdraagt, voor wie het recht heilig is boven
alle opvattingen en denkwijzen van de grooten der aarde: het groote hart vooral:
Thomas More, bl. 25:
‘Het is het hart
dat uit zijn wezen straalt, Grijnaens; 't wijdopen meegevoel voor het lot der menschen
geeft hem die milde glans’...

zegt Margaret, More's dochter, tot Grijnaens, zijn vriend.
More met zijn lievelingsdochter Margreet, de eenige van al zijn huisgenooten, die
zijn denkbeelden deelt, zijn idealen begrijpt! Die twee gaan in elkander op in
wederzijdsch begrijpen en meevoelen, die vullen elkander aan met kracht van gemoed,
voortspruitend uit kracht van liefde.
Zoo ook was er voor de dichteres een tijd dat kracht van den wil en liefde van het
hart, droom en daad, de harmonie meenden gevonden te hebben, die noodig was tot
het bereiken van het ideaal der toekomst.
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Wanneer More in een droom het beeld van de schoone vrije vrouw der toekomst
ziet, in een nieuw-herboren wereld, dankt hij het aan Margreet:
bl. 67-68-69:
More (tot Margreet).
‘Ik heb in jou mijn liefste droomen lief,
het heilige verlangen en verwachten,
dat mijn hart aanraakte: het zoet gezicht
dat in mij groeide door de blijde dagen
van mijn volrijpe jeugd...
Margreet.
Ge meent het beeld
der vrouw, gelijk zij zijn zal, wanneer allen
denken als gij denkt.
More.
Ja het beeld der vrouw
als zij zijn zal in schemerverren tijd,
wanneer de booze waan heeft uitgewoed
die haar nu houdt vernederd en gevangen...
O schoone wereld, waarin zij zijn zal
der man gezellin, saam zij zullen dorschen
't gedachte-zaad...
Margreet.
Konden wij haar zien worden,
die schoone wereld...
More.
Ik zag haar worden, kind,
en dat was mijn geluk... 'k zag in jou hoofdje
de vonk der rede aangroeien tot vlam...
'k zag over dit zacht gelaat, tot mij
in teedre schroomvalligheid geheven,
den glans zich breiden van bewusten wil,
en d'argelooze blik der lieve oogen
verdiepen tot lange nadenkendheid.
Ik zag het meisje vol verholen drang
schuilgaand in droomen, tot de jonkvrouw rijpen,
moedig en frank, wier welgewogen oordeel
weegt voor den man, die hare vrije neiging
verkoor... Ik zag de jonge moeder niet
de lijfjes maar van haar liev-lingen koesteren
hun leen'ge willen ook buigen en leiden
met zekeren zin en vaste hand. - En als
de spotters, kleingeloovigen, wier vleugels
hen niet dragen over heden heen, mij hoonden
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om de droomvrouwen van Utopia
lachte ik hun een stillen glimlach tegen
en mijn hart sprong de tijden tegemoet
dat de kleine jonkvrouwen zullen baden
in klare kennis hun kost'lijke ziel,
en de moeders wetenden zijn en vroed
voor de gemeenschap.... jij gaf mij dien zegen:
ik dank je daarvoor kind’...

Dat is heelemaal volgens de theorie van onze dichteres, die ze om denzelfden tijd in
‘Het Feest der Gedachtenis’ een ruimer poëtisch kader geeft, en in de
‘Maatschappelijke Ontwikkeling en de bevrijding der Vrouw’ langs logischen weg
zocht te verklaren. Want zij gelooft aan het bl. 79:
‘Land van geluk en minnelijk verkeer
der menschen, van vrede die zal omranken
hun dagen als 't bezit gemeen zal zijn
van de goederen des levens, en geen mensch meer
zijn broeder misbruikt en verdrukt’...

De dichteres leeft zich in haar held in, zij spreekt uit zijn mond, haar hartewenschen
liggen in de verlangende woorden van Margreet. Maar een bevrijding uit eigen ellende
- zooals zij het zich voorstelt - brengt die vergelijking nog niet zoo zeer. Die komt
pas later.
More kan nl. zijn wil geen ingang doen vinden, wordt niet begrepen. De koning,
Hendrik VIII, wilde hij ‘voor de wet winnen van Utopia’, maar waar hij aanvankelijk
waarheid en deugd meende te vinden, vond hij ten laatste niets dan schijn en voosheid.
More heeft zich in de menschen bedrogen, niet dat de koning hem van zijn vrijheid
berooft, omdat hij hem vruchteloos wil dwingen een onrechtvaardigen eed van trouw
te zweren, smart More, maar wel dat onrecht boven recht zal heerschen, omdat de
menschheid het recht niet zal begrijpen; zijn dood zal helaas vruchteloos zijn. De
obsessie van die gedachten, samen met de scheiding van zijn boezemvriend Grijnaens,
die op 't einde More ook niet meer kan bijhouden, van Margreet, zijn dochter vooral
die, door zwakte gebroken, haar vader wil overhalen om den eed te doen, veroorzaakt
in More's gemoed een gevoel van verlatenheid en een crisis, zoo hevig dat miskenning
en gevangenschap en doodstraf er niets tegen beteekenen. Eenzaamheid, de
verschrikkelijke gezellin, slaat haar klauw om zijn hals.
bl. 116:
‘smaadlijke dood...
het is de vrees voor u niet die mij martelt
maar dat ik eenzaam sterf.’

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

217
Hier wordt de overeenstemming voltrokken tusschen den zielestaat van de dichteres
en dien van haar held.
Wanneer ze hem laat uitroepen,
bl. 116:
‘de gemeenschap der heiligen
gaat voor u open.... zijt ge nog niet blij?
Neen nog niet gansch: de gemeenschap der menschen
die haar wortel en stam is, stoot u uit.’

dan is zij het weer die spreekt, zij Henriette Roland-Holst en niet Thomas More, zij,
die buiten de gemeenschap der makkers gestooten, nog vuriger verlangde er deel
van te maken.
En ook de alleenspraak die volgt, is heelemaal van het standpunt der dichteres uit
te verklaren, t.t.z. van haar gemoedsgesteldheid in de jaren 1910-12, die onmiddellijk
volgden op de scheuring.
bl. 116:
‘Welk een vreemd lot is mijn lot! Tot de menschen
voelde ik mij vroeg getrokken als een golf
getrokken voelt om tusschen andere golven
zich op te lossen in hun reidans. Maar
ik bleef altijd eenzaam onder hun scharen
in 't allerdiepste, want ik vond er geen
die wilde met mijn wil, zag met mijn oogen,
die dacht als ik dacht dat de schande' en smarten
niet kome' uit God, maar uit de maatschappij,
en met mij wilde voorwaarts dringen naar
waar smart en schande overwonnen worden...
Eenzame wil, eenzame golf, ga ik onder...’

Maar het pessimisme van More slaat plotseling over in een golf van moed. Wat het
heden niet verstaat zal de toekomst begrijpen en bereiken. Hier licht weer dóór, de
overtuiging van de dichteres, dat de tijden van nu slechts overgangstijdperken zijn,
die de groote heilrijke toekomst moeten voorbereiden.
bl. 118:
‘O kommunisme, als de wil tot U,
een stormwind, zwelt door de wouden der menschheid,
dan wordt mijn wil begrepen en bemind...
.................................
O zoet geluk, ge komt,
Zoete broederschap, ge komt eens voor mij...’

Hier is de toon aanwezig, die ook vaak uit de klaagzangen van ‘De Vrouw in het
Woud’ opklinkt: het doffe besef van te leven op ‘een kentering van den tijd’,
gemilderd door het gevoel van vertrouwen in de komende heerlijkheden.
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Zooals More, die een oogenblik in de strijd tusschen de vreeselijke eenzame
onbegrepenheid en het geloof aan het vrijheidsideaal dat hij zelf schiep, dreigde
onder te gaan, maar kracht putte in een droom van menschengemeenschap en
gelijkheid, zoo ook de dichteres, die bevrijding zocht langs de sombere paden van
‘tweestrijd en benauwenis’ en bij den boom van groot-verdriet, in het woeste
levenswoud.
En zoo was ‘Thomas More’ voor haar een poging om zich uit eigen ellende te
bevrijden.

II
Een gelijkaardig doel beoogde Henriette Roland-Holst met haar in 1912 verschenen:
‘Jean-Jacques Rousseau, een Beeld van zijn Leven en Werken.’
Alhoewel dit boek Rousseau vooral wil zien en bewonderen als ‘een groot zaaier
op de velden der menschheid’, een zaaier van de nieuwe gedachten, die in de hoofden
en de harten der menschen van het volgend geslacht zullen gedijen en vruchten
dragen, ligt er toch aan den grond van zijn ontstaan, de sympathie voor den arme
gebrokene naar geest en lichaam, voor het wreed levenslot dat hem dreef van de eene
plaats naar de andere, hem geen dak gunde boven zijn hoofd en geen vriend aan zijne
zijde. In dit beeld van verlatenheid, dit ‘vat van tegenstrijdigheden’ (J.J.R., bl. 20)
wou de schrijfster zichzelve hervinden, zij ook, de uitgedrevene uit de rij der makkers,
de verscheurde van geest en gemoed; en daarom die vereering en die liefde.
Voor haar is vooral van tel, de Rousseau der ‘Confessions’, een ingewikkelde
personaliteit, een man met een veelzijdig wezen. Die verscheidenheid van
wezensgesteldheid stond begrijpelijkerwijze ook aan een veelzijdigen invloed bloot,
en hij was te zwak om te verhinderen dat die velerhande uiteenloopende invloeden
tot een verward kluwen door elkaar wriemelden, een chaos van gedachten en
gevoelens, van indrukken en verbeeldingen. In hem, gloed van hopen en durven en
dan weer in kleinzielige vrees verzinken, naarmate de betreffende wezensgesteldheid
hem dreef. In hem, naast 'n bijna demonische versteendheid, die in wreedheid kon
overgaan, 'n schier sentimenteele gevoeligheid, die soms kinderachtig werd.
Rousseau was een droomer, die, zoo vaak hij uit de fantastisch belichte
boven-werkelijkheid terugkeerde, in botsing kwam met, en verward raakte in de vele
voorstellingen en influisteringen, die zich aan zijn geest opdrongen. Die inner-
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lijke gesteldheid kon nog haar verloop hebben zoolang er geen oorzaak van buiten
haar werking kwam stremmen en benadeeligen; en die oorzaak nu, was er, ze vloeide
voort uit een complex van schijn en waarheid waarvan Rousseau ook den schijn voor
werkelijkheid nam. De ontrouw van zijn vrienden, zijne verbanning, door de ‘Emile’
veroorzaakt, zijne zwerftochten, noodgedwongen of niet, ze maakten hem het leven
tot een marteling; gedurig aan wil hij zich aan den droom overgeven, wil hij niets
meer met de werkelijkheid te maken hebben zooals wanneer hij handschrift en boeken
wegwerpt, maar hoe heviger hij hunkert naar het bovenreeële, hoe heviger de materie
naar omlaag trekt. Het kwam zoover dat hij niet meer durfde denken, in een hoek
ging zitten suffen. Dat was de waanzin.
In dat beeld van Rousseau, wilde Henriette Roland-Holst vinden, trekken van
verwantschap in zielstoestanden, dààr verdiepte zij zich in, veel meer dan in het
andere: de revolutionair. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat zij dezen prijs gaf!
Integendeel! Zooals More moest doorgaan voor de eerste moderne kommunist, krijgt
Rousseau een gelijkaardige rol te vervullen, 'n soort peterschap van het hedendaagsch
socialisme, bl. 292:
...‘Omdat haat voor onderdrukking en uitbuiting, liefde voor vrijheid en
gelijkheid zoo groot, zoo sterk, zoo vurig, zoo alles beheerschend in hem
was op 't hoogtepunt van zijn leven, dat hij de vrije wilden, machteloos
tegenover de natuur, verkoos boven de heeren en knechten der beschaving,
- daarom bereikte hij de uiterste grenzen van het burgerlijke willen en is
de arbeidersklasse in zekeren zin zijn erfgenaam. Want die demokratie,
zijne geliefde, die gelijkheid van rechten en plichten voor alle menschen
waarnaar hij hunkerde, zij kan niet verwezenlijkt worden dan in de
socialistische maatschappij.’
Haar verregaande sympathie voor Rousseau, deed haar ook de vele fouten en
tekortkomingen, die hem als mensch aankleefden, over het hoofd zien of ten minste
vergoelijkend voorbijgaan. Dit schaadt natuurlijk aan de objectieve waarde van het
boek als biographie. Het is een beeld, maar een geretoucheerd beeld, dat wij van den
mensch Rousseau krijgen.
Meer waarde hebben de historische schilderingen van economische en sociale
toestanden.
Zoo de plaatselijke geschiedenis van Genève bij den aanvang der 18e eeuw; zoo
nog de schildering van het wufte Parijs, het artificieele, liefdelooze van Lodewijk
XIV, waaruit de volgende passus als voorbeeld, bl. 60-61:
‘Uit de paleizen der koningen en grooten, uit de jachtsloten op
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het land en de ‘petites maisons’, die gecapitonneerde nesten van ontucht
in de buitenwijken van Parijs; uit de hôtels der groote financiers, met de
adellijke geslachten wedijverend in kostbare en verfijnde weelde; uit de
oorlogskampen waarheen de verwijfde officieren hun kappers en
pruikenmakers, hun maîtressen en koks bij duizenden medevoeren; uit
elke verblijfplaats der groote wereld stijgt tegen het einde der achtiende
eeuw een walm van zedelijke pestilentie omhoog, gelijk het aangezicht
der wereld sinds het verval van het romeinsche rijk niet meer heeft
verduisterd. Hij stijgt omhoog uit alle levensuitingen der bevoorrechtte
klassen, uit de kleedij der vrouwen, hetzij de natuurlijke lichaamsvormen
herscheppend tot artificieele gestalten, of de zinnen prikkelend door de
meest verfijnde behaagkunst: schijnbaar natuurlijke, gratievolle
nonchalance. Hij stijgt uit het geblankette gelaat, door poeder en kapsel
bij beide geslachten, door de ‘mouches’ bij de vrouwen, de algeheele
afschaffing van knevel en baard bij de mannen, tot een kunstmatige
verschijning gemaakt. Die walm stijgt uit de architectuur, waarin de
grootsche praalzucht van Lodewijk XIV verwordt tot een stijl van verfijnd
comfort en nuffige behagelijkheid: de weidsche hallen en zalen worden
omgebouwd tot een labyrinth van vertrekjes en geheime trappen, gelijk
de ontucht ze verlangt. Die walm stijgt uit de meubels, wier zacht
uitgeschulpte rondingen of de weelderige vormen van vrouwenlijven
schijnen na te bootsen, of zich bij de rustbedden aansluiten waarop hun
genotzuchtige leden zich nedervlijen. Hij stijgt uit de literatuur en de kunst,
uit de banale, koud-zinnelijke galanterie der mode-romans van Crébillon,
uit de met melk en rozen gevoede cherubijntjes van Boucher en Fragonard
die, van wolken poudre-de-riz omhuld, in roze hemels kwijnende Venussen
omdartelen. De grootst mogelijke zedelijke verdorvenheid zich hullend
in de materieel meest-volmaakte, meest sierlijke, meest verfijnde vormen:
ziedaar het wezen der bevoorrechte klassen onder Lodewijk XV, het wezen
van hun leven en hun kunst. Het bestaan dezer menschen heeft nog slechts
een inhoud, jaagt slechts een doel na: geile genotzucht. Het lost zich op
in wulpschheid, dat is in zinsgenot zonder hartstocht, zonder verteedering,
zonder verheffing.’
Maar gedurig aan tracht zij analogische toestanden te ontdekken tusschen het
zieleleven van Rousseau en het hare. Zoo b.v. wanneer zij oprecht over de droeve,
pijnlijke vereenzaming van den held, die beschermers en vrienden verloor, en al wat
hem dierbaar was, schrijft o.a., bl. 131:
‘Om hem heen was de vereenzaming als om ieder die, wanneer zijn haar
begint te vergrijzen, de vrienden zijner hoopvolle jaren verliest.’
De vereenzaming had intusschen een heilrijken invloed op haar geest: zij had haar
immers in staat gesteld een van de
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geweldigste lyrische bekentenissen te scheppen in ‘De Vrouw in het Woud’.
Na Rousseau komt aan de beurt, een ander heldenideaal uit de jeugd: ‘Garibaldi’.
Die man met den naam ‘zacht als een bloem’, die zij reeds als kind bewonderde,
heeft betrekkelijk lang op een hooggestemde uiting van die bewondering moeten
wachten:
‘Toen ik een kind was, zag mijn hart zijn naam
liefste van glans, tusschen stralende stralen
en nu mijn middag wordt tot avonddalen
kwam ik eindelijk met hem tot lang verzaam.’

zegt zij in het inleidend gedicht tot ‘De Held en de Schare’, en het lijkt of zij door
de 400 dichtbedrukte bladzijden, vol eerbiedige bewondering en vereering voor den
held, de schade wil inhalen.
Wat er ook van zij, na de vorige biographie, blijkt ‘De Held en de Schare’ een
ontmoediging, om het gewrongene, het geforceerde van die verhalen over krijg en
moord, om het voortdurend sabelgerinkel dat ons in de ooren klinkt, en dat we toch
allerminst bij iemand als Mevrouw Holst zouden verwachten. Maar meer, omdat al
dat stof opgejaagd wordt rond de avonturen van een gelukzoeker, want dat beeld
roept de naam Garibaldi noodzakelijk op.
Er is een gedeeltelijke verontschuldiging.
Toen Mevrouw Holst in de jaren '16-'18 door het overtollige werk in de beweging,
fyziek zeer verzwakt was, kreeg zij lust ‘om iets te schrijven voor eigen plezier’. Dat
zijn haar woorden. En het werd een boek over Garibaldi. Zij werkte eraan met het
meeste geluk, ze kon volkomen vrij haar inborst laten gaan. Het was bedoeld als een
boek voor de jeugd: ‘Aan mijn jonge genooten in alle landen.’ En in dat opzicht kan
het mogelijk zijn doel bereiken.
Het wordt ons niet duidelijk wat Garibaldi meer zou geweest zijn dan een avonturier
met een hoofd vol stoute droomen en met een stalen wilskracht bezield, die vocht
tegen leven en lot. Het is dan ook vrijwel onbegrijpelijk dat ook hij, na More en
Rousseau, de functie van geestelijke vader van het kommunisme krijgt te vervullen.
‘Wij die willen Menschheid als hij, naar hoogere toppen dragen,
Wij kommunisten zijn de kinderen van zijn geest.’

klinkt het aan het slot. Garibaldi, een kommunistisch voorganger! En zijn eng,
bekrompen nationalisme, komt haast op elke bladzij naar ons toegeschreden. Het
gaat bij hem uitsluitend en alleen voor de vrijheid van Italië, natuurlijk als bij-
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komstig - misschien als hoofddoel - den roem, die hem die vrijmaking zal bezorgen.
Want wij kunnen toch niet aannemen, dat het criterium van den waarachtigen
communistischen geest, ligt in het samengaan bij iemand, ‘van een hoogen graad
van revolutionnaire onverschrokkenheid met een zeldzame mate van grootmoedige
menschelijkheid’ zooals de schrijfster in de voorrede aangeeft. Dan is er immers
geen bezwaar om mannen uit het nationalistisch kamp, met die benaming te betitelen.
Het ging hier echter weer, zooals reeds vroeger bij ‘Thomas More’ en bij
‘Rousseau’, om een steunpunt, een sterke hand in de geestelijke inzinking, waaruit
de dichteres nog altijd niet vermocht zich op te heffen en daarom ook ontzag ze zich
niet de oneffenheden gelijk te strijken, die haar held het volledig held-zijn
verhinderden. In haar oog was hij, moest hij de volledige mensch zijn. Een hoog
voorbeeld van een sterken wil, en een even sterke gemoedskracht om dien wil in
daden om te zetten. En dàt was het, wat zij het meest in hem bewonderde, dat er bij
hem naast de passieve droom, ook de actieve daad stond, dat die twee in elkaar
overgingen, elkaar aanvulden in volkomen harmonie.
Die harmonie tusschen ideaal en werkelijkheid moest zij in hem bewonderen, en
uiteraard, en om het gevoel van eigen verscheurdheid, dat zij tegenover die harmonie
ondervond. Zooals zij in ‘De Vrouw in het Woud’ beloofde, voortaan de glorierijke
daad te bezingen, van uit haar land van schoonen droom, zoo deed ze ook weer hier
in ‘De Held en de Schare’.
Men zou bezwaarlijk kunnen aangeven, wat er nog aan Garibaldi als persoonlijkheid
ontbrak, wijl reeds zijn naam een symbool werd, bl. 401:
‘Van strijdbare liefde, van Daadkrachtig Idealisme, van Heroïsche Moed,
- een symbool van den Opstandigen Wil, die zich door geen macht laat
temmen of binden, zich door niets laat afhouden van zijn doel.’
Zij gaat echter verder. Heldenvereering staat voor haar gelijk met Heldencultus,
eeredienst van den Held. Die zucht speelt haar somwijlen parten, nl. wanneer zij haar
vergelijkingen in den katholieken eeredienst gaat zoeken, en den volksmond b.v.
Garibaldi, Christus laat noemen en zijn officieren de apostelen (bl. 315).
Weer zooals in ‘Rousseau’ is zij het sterkst in de schildering van economische
toestanden. Ze weet met sobere woorden de innerlijke beweging van standen en
klassen weer te geven, de karaktertrekken, de aspiraties te beelden van leiders en
aanvoerders. Er is o.a. een treffende schildering van
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het lot der arme Italiaansche boeren in de eerste helft der negentiende eeuw, uit de
historische Inleiding, over het verdrukt Italië (bl. 21).
Op haar best is zij in de natuurbeschrijvingen. Gansche bladzijden vol zuiver en
hooggestemd natuurgevoel waren hier aan te halen. Vooral tracht ze den indruk weer
te geven, die de natuur op Garibaldi maakt, de communie van den held met de
schoonheid van de aarde. Het volgende stukje als proef, bl. 221:
‘Het was op een van die nachtelijke marschen - de aanvoerder en zijn staf
reden vooruit, op een smallen landweg hoog boven het dal; geheimzinnig
klonk uit de diepte het ruischen van water, de maanschijf stond achter de
heuvels, de aarde lag droomend in blanken, wazigen glans, - dat de
adjudanten van Garibaldi, die achter hem reden, zagen hoe hij bij een
boschje zijn paard deed stilstaan en luisterde. Denkend dat hij het een of
andere verdachte geritsel gehoord had, - er zwierven vijandelijke patrouilles
in de buurt - reden zij op hem toe en vroegen of zij het boschje zouden
onderzoeken. Maar hij schudde enkel met het hoofd van neen en legde
den wijsvinger op de lippen om stilte te vragen. Toen merkten zij wat het
was waarnaar hij luisterde: in het boschje vlak bij den weg zat een gaal te
kweelen; wat verder in de dichtheid der takken verscholen gaf een tweede
antwoord. Het was of de droomblanke zomernacht een bloesem voortbracht
van zilveren klank, een stem waar haar smeltende innigheid, haar trillende
hartstocht en jubelende verrukking in uitbloeiden. Het was of het doel van
den marsch en het doel van den oorlog en al de luide dingen, die het geheele
leven schenen uit te maken in den blinkenden, strak-omlijnden dag, slonken
en wegzonken en een andere wereld uit den nacht omhoog werd gedragen,
een wereld van stille glanzen en stroomende klanken, van verlangens en
droomen, onstoffelijk maar vol waarachtigheid. Het was of de zwaarte en
de schijn der dingen wegvielen en de ziel den weg vond naar haar eigen
rijk. Een poos lang luisterden allen aandachtig; Garibaldi had het hoofd
een weinig voorovergebogen, zijn oogen en zijn mond waren in schaduw,
niemand kon de uitdrukking van zijn gelaat zien. Eindelijk gaf hij een
teeken en reed zwijgend verder; toen een zijner adjudanten hem iets vroeg,
trof het den jongen man hoe week de toon was waarop de aanvoerder
antwoordde: het was of zijn hart nog verwijlde in de wereld van droom
en verlangen, die allen even hadden voelen opengaan.’
Wanneer zij het daarentegen over gevechten heeft, is ze stijf en koud. Wij merken
dat het een vrouw niet goed gaat te spreken over bloedige oorlogscènes en
moordtooneelen. Een raadsel blijft het hoe ze daarmee de drie vierden van haar boek
heeft kunnen volschrijven. Het komt er voor haar gedurig maar op aan, haar held
met een rooden mantel van solda-
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tenroem te omhangen - roem die toch ijdele glorie is - hem tot centrale figuur te
maken van een avonturen-cyclus, krijgsavonturen en andere. En dan die scherpe,
wit-zwarte tegenstellingen: Garibaldi, de menschelijke, de zuivere-van-inzicht, de
lofwaardige, al wat u maar wilt, en de tegenpartij, schelmen, boeven, deugnieten,
het schuim der naties.
Dat is toch al te kinderachtig. Alsof er in die tegenpartij geen dappere mannen
zouden geweest zijn!
Wat hebben we dan voor dat andere boekje, die levensschets van Rousseau, wat
meer respect. Daar klinkt geen sabelgerinkel, en geen gehuil van oprukkende troepen.
Daar is de atmosfeer doordrenkt van een stil, mildglanzend licht; daar voelen we ons
thuis, daar kunnen we begrijpen en meevoelen. In ‘De Held en De Schare’ trachten
we te vergeefs onder den indruk van die ontroering te komen. 't Is maar schijn, waar
we naar tasten, vluchtige schijn. Het schelle rood vervalt, doezelt weg, en over de
wateren worden de strijdkreten al dunner en duner - en houden op. Garibaldi dood
- en daarmede is alles afgeloopen.
Dr Luc INDESTEGE.
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De dood van Ferdinand Christly
DEN 14en Mei van het jaar 1908 werd het testament van Mr. Adolf Burneff aan zijn
verwanten bekend gemaakt. Terzelfdertijd kwam een handschrift van den afgestorvene
aan het licht. Hij gaf den wil te kennen dat het enkel zou gelezen worden na den dood
van Mr. Robert en Mejuffer Margaretha Christly, wonende te Gent. Hetzelfde jaar
nog pleegde Robert Christly zelfmoord door gasverstikking. Zijn zuster stierf dit jaar
op den ouderdom van twee en vijftig jaar.
Het handschrift van Mr. Burneff werd ons een openbaring die eens groote gevolgen
na zich hadde kunnen sleepen, doch die nu, noch voor de familieleden van Mr.
Burneff, noch voor wie ook, van eenige practische beteekenis was.
Het document kon in den geest van lezer den twijfel brengen, of Mr. Burneff de
neergeschreven bijzonderheden als werkelijkheid ofwel min of meer in verbeelding
beleefd had.
Tot nog toe werd niemand gevonden, om bepaaldelijk uit te maken of Mr. Burneff
al of niet de waarheid meedeelde. Enkele bloedverwanten die een weinig hartelijken
omgang aan Mr. Burneff beleefd hadden, beweerden dat enkel een volslagen gek
een zoo onwaarschijnlijk verhaal kon geschreven hebben. En ja, er was wel iets dat
die categorische meening scheen te staven: Het document was quasi-literarisch
opgesteld, het had minstens den schijn van een romantisch verhaal, en in zekere
gedeelten bespeurde men duidelijk het esthetisch genoegen waarmee de schrijver
het had samengesteld. Nu stond die literarische opzet in volslagen antithese met de
denk- en werkwijze van M. Burneff.
De naaste familieleden hadden vroeger nooit eenig teeken van waanzin in de
handelwijze van den afgestorvene bespeurd, maar nu herinnerden zij zich plots, nu
deze, dan gene
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kleine voorvallen uit zijn leven die hen vroeger van geen beteekenis hadden
toegeschenen. De eene vroeg zich af, en bevestigde daardoor de halfvermoede
gedachte bij den andere, of Mr. Burneff de laatste maanden vóor zijn dood niet had
te lijden aan hallucinaties. Een neef herinnerde zich duidelijk hoe hij korts vóor 't
overlijden, in tête-à-tête met Mr. Burneff, dezen plotseling 't woord hoorde richten
tot een persoon die niet in de kamer aanwezig was. Ook de zuster van den overledene
vertelde, hoe haar broeder, op avonden die hij met haar in de geruischlooze huiskamer
doorbracht, haar plots deed opschrikken, als hij rechtsprong en zei: ‘Wat hoor ik op
de trap?’ of ‘Is er dan nog iemand in den hof?’
Afgezien van de mogelijkheid dat een ernstig man als Mr. Burneff na zijn dood nog
een grap had willen uithalen, waaraan hij toch geen genoegen kon beleven, moest
men volgens anderen het handschrift volkomen betrouwbaar achten. Immers, het
verhaal werd geschreven in dezelfde dagen dat het testament werd opgemaakt. En
de gewone logische methode waarin dit laatste in al zijn details werd samengesteld
liet niet den minsten twijfel na nopens het gezond verstand van Mr Burneff.
In al de geesten bleef nochtans een geheimzinnige twijfel hangen bij de gedachte
aan den zonderlingen dood dien Mr. Burneff gestorven was. Over dit afsterven hadden
de dokters zich enkel in vage, of tegenstrijdige bewoordingen uitgelaten. Eenigszins
vast stond de afgeronde veronderstelling dat hij 's nachts, onderbroken in zijn droom,
gestorven was aan een zenuwtoeval. Tot zijn vijftigste jaar, het jaar dus vóor zijn
overlijden, had Mr. Burneff ongeveer nooit de minste ongesteldheid gekend.
Gedurende de laatste maanden echter zag men zijn blos als de kleur van een rose
verwelkende bloem verdoffen. De laatste dagen schenen zijn jukbeenderen geheel
uitgegroeid, de wangen waren weggesmolten achter de geelbleeke huid, en de oogen,
die men zich uit zijn goede jaren met een lachenden vochtigen glans voorstelde,
schenen uitgebrand als asch zonder eenigen gloed.
De bewering, als zou Mr. Burneff - toen hij dit nagelaten verhaal schreef - een
volslagen krankzinnige geweest zijn, is wel te kras. Er spreekt uit dit verhaal de
sterke oprechtheid die het verlangen tot biechten ingeeft, men voelt in deze regels
de lang onderdrukte begeerte tot spreken openbloeien, en men beeldt zich gemakkelijk
die behoefte aan troost en kalmte in, waardoor hij tot het schrijven van dit handschrift
werd bewogen.
Maar een doorslaande blijk van de waarachtigheid zijner beweringen geeft ons vooral:
de zelfmoord van Robert

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

227
Christly. Verdere beschouwing aan den lezer latend, geven wij nu de bloote kopij
van het handschrift.
***
Gedurende drie en twintig jaar dat ik te Gent als dokter werkte, heb ik steeds in de
beste verhouding geleefd met de familie Christly. Deze bestond uit de broeders
Ferdinand en Robert en hun zuster Margaretha. Ik ben met deze menschen in
aanraking gekomen in den tijd toen ik op de hoogeschool studeerde. Daar werd me
de gezegende gelegenheid geboden Ferdinand Christly te ontmoeten. Sindsdien zijn
wij elkaar als boezemvrienden blijven kennen. Ferdinand was bovendien de eenige
Christly die me aan het hart lag. Na jarenlange omgang in hun huiskring zijn
Margaretha, een brave, maar vrij onnoozele ziel, doch vooral Robert, mij tamelijk
onverschillig gebleven. Mijn verhouding tot deze beiden was eenigszins afgemeten,
beleefd, en verkreeg nooit de hartelijkheid van de vriendschap tusschen Ferdinand
en mij.
Ik zei dus dat ik dezen voor het eerst ontmoette op de hoogeschool, waar hij als
doctor in de rechten promoveerde. Zijn advocaten studie is later een van de
schitterendste van de stad Gent geworden. Ik heb nooit een man gekend, zoo alzijdig
ontwikekld en tevens geheel van eerzucht ontdaan, als Ferdinand Christly. Ik had in
hem den waren epicurist van mijn hart ontdekt, den mensch die zich aan alles terwille
van het onmiddellijk genot interesseerde. Hij was er de man niet naar om zich door
het opleggen van een bepaalde wetenschappelijke of artistieke taak te kwellen, door
ze zich als levensdoel voor te stellen. Pracht van een dilettant, ik bedoel meer met
den schijn dan de wezenlijkheid van een dilettant, verbind ik aan zijn gesprekken,
aan de rijke intuitie waaruit zijn handeling ontstond, en aan zijn rijzige, gezonde
figuur, de heerlijkste en nu, terwille van zijn afwezigheid, de droefste herinneringen.
Niet in zijn werk, maar in zijn persoonlijk leven, en dus in onze herdenking, toont
hij zich als een glorie, waarvan het nageslacht niet zal gewagen. Hij vormde in mijn
gedachten een zuivere tegenstelling met zijn broeder.
Robert Christly heeft lange jaren gewerkt als onderdirecteur van het Chimiotaxisch
instituut. Hij is ongetwijfeld een autoriteit zoo op organisch als op anorganisch
scheikundig gebied. Hij heeft zich vooral naam verworven door het schrijven van
een verhandeling over de verbinding van zwavel en ijzer. Toch zal ik nooit gelooven
dat hij zijn studie koesterde met de liefde van een echt wetenschappelijk mensch. Ik
weet niet wat hem dreef op den weg van de ontdekking, maar het kan in zulk een
man niet de liefde tot de natuur geweest zijn.
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Neen, dat kan het niet, hoewel ik hem weinig ken, en hij me weinig gelegenheid
bood hem te leeren kennen. Het was een hermetisch gesloten ziel, waardoor dat
wezen in al zijn onmededeelzaamheid iets bovenmenschelijks en in zijn uiterlijk iets
wild en spookachtigs verkreeg. Hij was hoog van gestalte, een weinig grooter nog
dan zijn broeder, regelmatig, zelfs mooi gebouwd. Maar die welgevormdheid, die
rijzigheid, die behendigheid van het lichaam gepaard aan zijn geheimzinnig, bleek
gelaat met de sluw waanzinnig glanzende oogen, maakten hem tot een mooien, maar
slechten god, hoewel ik geen enkel bewijs van zijn slechtheid kende. Zijn
wenkbrauwen bogen zich sierlijk, zwart vooruitspringend boven het zwart onheilsvol
oog en krulden opwaarts naar de buitenzijde toe. Daar tusschen stond de smalle neus
lichtjes joodsch gebogen. Het haar, o! dat haar, telkens ik denk aan den laatsten nacht
dien ik bij Ferdinand doorbracht, zie ik het weer in mijn verbeelding. In smalle,
sierlijk golvende, hier zwarte, daar grijze lokken lag of liever zweefde het naar achter
toe over het hoofd. Links en rechts op den schedel stond het hooger dan in het midden
en in golving stijgend naar achteren toe, alsof er een eeuwige vreemde wind in
speelde.
De gebroeders en zuster Christly die - ik weet niet juist door welke oorzaak of toeval
- ongehuwd waren gebleven, woonden onder hetzelfde dak in de R... steeg. Deze
steeg loopt uit in de B... straat waar ik nu meer dan twintig jaar woon. Ik bezocht de
Christly's geregeld minstens eens in de week, doch altijd met het uitsluitend doel
met mijn vriend Ferdinand te praten. Zijn huis bevond zich gansch ten einde de steeg
met de lijn van den voorgevel dwars geplaatst op de richting van de huizenrijen links
en rechts die de straat vormden. Huizen hebben elk een bijzondere physionomie, uit
zoo'n stommen voorgevel voelt men vaag het verleden leven van de bewoners aan,
of de bijzondere gewoonten en karaktertrekken van den huiskring die zich verschuilt
achter de donkere vensters. Ik weet dat het huis van de Christly's op een niet bekende
den indruk van sombere ongezelligheid, ja meer zelfs van smartelijk mysterie zou
maken. Maar bij uitzondering stelde ik het mij anders voor om de aangename tint,
die het in weerwil van zijn somberheid, aan mijn heerlijke vriendschap voor Ferdinand
ontleende. Als goddelijke bewoner van een krocht zou hij deze door zijn loutere
aanwezigheid in een paleis veranderd hebben. Op een enkelen uitzonderlijken avond
nochtans is mij dat huis in mijn toen door smart overspannen geest als een verblijf
van spokend onheil verschenen, omdat er toen niet in zijn vollen glans het mooie
licht meer brandde dat er gezelligheid, glimlach en liefde straalde.
Toen ik mijn vriend bezocht in de maand November 1907
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vond ik hem bevangen door een hevige verkoudheid. Zulks was echter niet bij machte
om hem van zijn gewone blijmoedigheid te berooven. Toch straalden zijn oogen den
moeden glans die influenza verraadt, en ik ried hem aan een paar dagen voorzichtig
te bed te blijven.
Een week later was zijn toestand verre van gebeterd. De zieke lag hijgend te bed.
Bij tijden kloeg hij over een versmachtende drukking op de borst, het scheen wel of
zijn longen niet genoeg lucht meer konden bevatten. In enkele dagen was zijn
gewoonlijke blos verzwonden en boven de reeds vermagerde wangen begonnen zich
de jukbeenderen sterk af te teekenen. De slapen vertoonden de fijn geaderde holte
van groote verdorde rozebladeren.
Een ijzige verbazing, waarbij ik het kloppen van mijn hart in mij als de klank van
een klepel in een klok voelde groeien, toen ik, na ernstig onderzoek - er kon geen
twijfel meer zijn - in de fluimen van den patient korrels van tering ontdekte. Ik voelde
een lijfelijke pijnlijke zwakte, ontstaan uit het smartelijk voorgevoel van een
tegelijkertijd vaag en duidelijk zedelijk verlies, alsof ik bloed verloor langs de eene
of andere onzichtbare, onvoelbare wonde aan de oppervlakte van mijn lichaam, een
gevoel van de leegheid rond mij, waarin ik met vooruitziende en tegelijk herinnerende
aandacht geen wezen tot steun meer ontdekte. Mijn warme, mijn heerlijke vriend,
een ziel, door zichzelf gekweekt als een bloem, die al haar mooiheid in het leven met
zich droeg, en daarmee ook ten gronde zou gaan! Waartoe had ze gediend al die
inspanning tot voorkomendheid, blijheid, verstand, geestigheid en straling van
levensweelde? Door mijn leed drong een verzet dat het toeval vervloekte, het toeval
dat zoo'n lichtende, verblijdende, opwekkende kracht wellicht zou vernietigen met
ongelooflijk domme woestheid.
Ik dacht met angstigen twijfel aan de mogelijkheid die wellicht nog bestond om
een locale tuberculose te genezen. Maar het laatste greintje hoop dat nog leefde in
dien twijfel verstierf de volgende schrikkelijke dagen.
De hoestbuien werden talrijker, ook de periodische verstikkende drukkingen
vermenigvuldigden zich en putten Ferdinand al meer en meer uit. In weinige dagen
tijds was zijn rustige blijdschap ontaard in somberheid van denken, zooals ik kon
opmaken uit de enkele gesprekken die de ziekte veroorloofde. Maar bij dat alles
voegde zich iets dat mij bovenmatig verontrustte en verbaasde. Het geval van tering
opzichzelf reeds, zoo plots geopenbaard in Ferdinand, die tot dan toe over een
schitterende gezondheid had mogen beschikken, kwam mij voor in de schemering
van een waar mysterie. Daarbij echter voegden zich schijnbaar onverklaarbare
symptomen
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die nooit bij een lijder aan tuberculose geconstateerd werden, en die zich van dag tot
dag talrijker en krachtiger vertoonden.
Bij perioden werd Ferdinand plots - door welke oorzaak? - uit zijn ijlen sluimer
gewekt. De gele oogleden sloegen mechanisch op. Met doffe, onpeilbare oogen, in
grenzelooze bezinning, staarde Ferdinand de ruimte in, lange seconden. Als door
een onzichtbare krachtige veer bewogen, rechtte zich opeens het bovenlijf zonder
steun van de armen die zich vooruitstrekten als om een ingebeelden vijand te
weerhouden. Het gelaat drukte smeekende smart en doodelijken angst uit. De zieke
kende ons niet in die oogenblikken, en voor hem uit, de armen steeds stijf uitgestrekt,
stamelde hij woorden, werkelijke syllabische woorden, maar die voor ons, noch voor
gelijk welk sprekend sterveling, eenige beteekenis hadden. Op dergelijke ijlkoortsen
volgden hoestbuien waaruit ik een klagenden, noodlottigen toon onthouden heb, die
me nu nog, in herinnering, het hart doet ophouden te kloppen. Tenslotte viel Ferdinand
neer in verterende rust van bleeke verwelkende bloem. Hij was altijd mooi geweest,
menschelijk mooi. Nu leek hij een stervend oppermensch: van zijn heele wezen was
al het gewone, al het aardsche weggevloden, en wat overgebleven was: een wezen
dat denken deed aan de quintessens van de mooiste en droefste muziek, waartoe de
massa nooit was doorgedrongen, daar die gevoeld werd door een vreemden enkeling
waarmee de ziel van den kunstenaar in zelfopoffering en liefdevol geven eenzaam
communieerde. Zoetbleek, albasten gelaat, oogen met een enkele fijne, uit diepten
borende, nog niet gebroken straal, maar anders glansloos dood, en de handen, witte
aderhanden, maar mooi als treurende gezichten van mooie zieke vrouwen.
Een avond dat hij weer door die duivelsche, onverklaarbare koortsen werd
aangegrepen - ik was op dat oogenblik met hem alleen - trad Robert Christly in de
kamer. De deur opende zich bij het voeteinde van het bed, en zoo zag Ferdinand, die
rechtop in zijn bed zat, den intredende vlak vóor zich. Datzelfde oogenblik bracht
hij de handen afwerend vóor de oogen, stootte een langen huilenden gil uit - geluid
in den nacht van een hond die gedood wordt - en zonk dan neer in het hoofdkussen,
waarin het gelaat in al zijn trekken een halve minuut wel zenuwachtig bleef trillen.
De zieke was zich wel bewust van die zonderlinge ijlkoortsen. In oogenblikken
van kalmte kon hij er zelf over spreken als over iets dat hij buiten zich waarnam en
geen deel aan hem had. Nochtans verklaarde zij zich tegen hun onzinnig opkomen
niet opgewassen en voelde hij zich, ondanks zichzelve, erdoor meegesleept als in
een mechanisme. Het was hem, zegde hij, alsof zich die oogenblikken in hem een
geeste-
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lijke en dierlijke persoonlijkheid ontdubbelden, alsof hij deze laatste zag, hoorde en
voelde handelen onder volledig kontrool van de eerste, doch onmachtig er tegen in
te gaan, alsof zijn geest gebonden, nog enkel tot passief ondervinden, in een
weggedrongen schuilhoek van het bewustzijn, in staat was.
Ik kon de zonderlinge verschijnselen onmogelijk thuisbrengen in een gewoon
geval van tering. Nergens of ooit had ik een dergelijk parallelisme in mijn practijk
ontmoet, of simpel er over gehoord. Ik was als dokter nochtans nederig genoeg,, om
Mr. Robert Christly en zijn zuster te bekennen dat ik voor de behandeling van zulk
geval onbekwaam was, en hen aan te raden een zeer gekend specialist van Brussel
te raadplegen. Eerst later kwam mij de glimp van een ironisch lachje dat toen om
Robert's lippen speelde in volle beteekenis vóor den geest, dan eerst, in mijn
herinnering, stelde ik vast dat ik het eigenlijk niet had opgemerkt en het slechts
onbewust tot mij was doorgedrongen.
De geleerde van Brussel werd bij Ferdinand geroepen. Hij wist me te vertellen dat
de tering van locaal tot veralgemeend was uitgebreid, en er geen spraak kon zijn van
operatie, vooral wegens de bijkomende symptomen, die deze geleerde uit tuberculose
wel te verklaren vond. Het zou tot geen doel leiden in deze verklaring te treden, daar
ik ze zelf meer onbegrijpelijk dan ingewikkeld vond. Daar was wellicht reden toe,
zooals verder uit de weinig en tevens veel ontsluierende verklaring van Ferdinand's
ziekte zal blijken.
Voortdurend waken bij den zieke was noodzakelijk geworden. Mr. Robert en
Mejuffer Margaretha waren om zoo te zeggen voortdurend te been. Vooral Mejuffer
Christly zag er buitengewoon bleek en uitgeput uit. Meermalen reeds had ik dringend
voorgesteld eens een nacht bij Ferdinand door te brengen, maar zuster en broeder
hadden telkens bedankt en vooral Robert, die anders een dienst tamelijk onverschillig
in ontvangst zou genomen hebben, scheen nu tot mijn verwondering de grootst
opoffering en zelfverloochening aan den dag te leggen. Hij bleek zeer ingenomen
met mijn nachtrust die ik, meende hij, als dokter met drukke praktijk niet missen
mocht.
Wij schreven den 28 December van het jaar 1907, toen Ferdinand er zelf
hardnekkig, niettegenstaande al het zoet wegredeneeren van zijn broeder, op aandrong
dat ik den volgenden nacht bij hem zou blijven. Het was of mij uit de borst een vloed
van tranen naar de oogen werd genepen, toen hij me met zijn blik van gemarteld
geraamte de ziel doorboorde en glimlachend met een bij elk woord wegdoovende
stem zei:
- Ik heb u noodig vannacht als mijn biechtvader. Het zal een zonderlinge biecht
zijn. Ik had gehoopt ze met wat hartelijke geestigheid te mogen verzoeten.
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En ik snikte bijna van plotse ontroering toen hij er op treurenden en tevens lachenden
toon bijvoegde:
- Nu voel ik dat ik toch altijd een goeie geestige kerel geweest ben. Dat mag ik
toch eventjes voelen niet? Of vindt je dat zoo prettig pedant in mij, zeg Ferdinand?
De teekens van het naderend einde werden duidelijk in den zieke. Hij was vreeselijk
vermagerd. Op de tot vel en been weggeteerde wangen was een lichtroze bedrieglijke
blos ontstoken. De vreeselijke koortsen waren de laatste dagen zeer in getal en kracht
geslonken en stemming van lijdelijke rust, de rust vóor den dood, als de rust van een
innerlijk levend, maar onbewogen heidelandschap ging uit van den zieke, die nu als
een dierbaar voorwerp met deze kamer éen was geworden. In oogenblikken, dat ik
in doffe peinzing naast het bed zat, kroop uit de dingen rond mij het begrip, dat zij
intenser leefden dan Ferdinand. Dat zij, veel minder dan mijn vriend, doode
voorwerpen waren. Werkelijk, ik betreurde den zieke reeds als in herinnering. De
gewoonten en verschijnselen die de laatste weken aan hem verbonden waren,
vergleden in bloote eentonigheid, zij deden denken aan de stammen, steeds nieuwe,
steeds volgende, maar altijd zelfde stammen van een winterbosch. In den stoet van
die rouwverschijnselen scheen Feridnand gestorven, zoodat ik mijn droefheid gevoelde
als om een begravene.
Rond tien uur 's avonds van die onzaligen 28en trok ik op weg naar Ferdinands
woning. Ik zou den nacht bij hem doorbrengen. Het zou naar alle waarschijnlijkheid
zijn laatste nacht zijn. Ik verwachtte mij aan een overzicht van herinneringen, die
stervenden langzaam weer opdelven uit hun vroeger jaren, om ze met zachte doffe,
telkens hakende stem aan de bijzittenden mee te deelen. Doch hoe vergiste ik mij in
dit geval. Mijn positivistische studiën hebben het laatste restje van mysticisme in
mij niet gedood, en de wolken van mijn vage gevoelens omhullen zich soms met een
sluier van bijgeloof die de bijtende wind van mijn redeneering niet stuk zal rijten.
Op weg naar Ferdinand's huis was me de nacht winderig en koud. Na de hevige
regenvlagen vertoonden zich nu open gedeelten met bleekstralende sterren aan den
hemel tusschen de woest drijvende wolken die me toeschenen als reusachtige grauwe
hier ineengefrommelde daar uitgerokken spinraggen. Bij poozen zag ik juist boven
Ferdinand's huis, toen ik dat genaderd was, een hoorn van de maan boven of onder
een wolkenspooksel te voorschijn komen, en voortglijden als 't ware met de enkele
sterren en de drie huizen op een zelfde rij langs de plots in massa stilhangende wolken.
Geen belofte van vreugde uit de grauwe woning tusschen de beide kleine gele als
bij tegenstelling vroolijk lachende huisjes. Maar van-
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avond vormden ze niet het gewoonlijk vroolijk kader van Ferdinand's verblijf, want
het was of ze me nu, in compliciteit met de zotskap van de maan, spottend en
grimlachend aankeken. Het viel me nu in, dat het groote donkere huis met een enkel
verlicht en met de andere pikzwarte vensters, het gekozen verblijf van een stervende
moest zijn, voor een althans die niet in een vreugdige woning wou sterven, om niet
de blijdschap van zijn omgeving te storen.
Ferdinand was dien avond uiterst zwak, maar van buitengewone kalmte en helderheid
van geest. Toen ik alleen bij hem was gebleven, en Robert en Margaretha ter ruste
gegaan waren, verzocht hij me dicht naast het bed te zitten en hem de hand te reiken.
Ik mocht hem niet onderbreken. Dat zou hem uitputten. Dan deed hij op langzaam
fluisterenden toon het volgend verhaal, dat ik, ten prooi aan stomme verbazing,
gemengd met een bovennatuurlijke vrees, de vrees, ons enkel ingegeven door een
stervend oppermensch, niet onderbreken durfde:
- Kun je gelooven, Adolf, jij die me altijd als een trouw aanhanger van het zoet
epicurisme gekend hebt, dat ik in dit laatste uur, want dat is wel wezenlijk mijn
laatste, in een almachtigen, rechtvaardigen God geloof. En dat geloof is zoo oprecht,
zoo zuiver, zoo liefdevol gevend, dat voel ik in oogenblikken dat ik te zwak ben om
te denken. Ik heb het lief gekregen dat geloof. Soms, in vervloekte helderheid van
geest, zooals die nu helaas mijn denken verlicht, kruipt er bijtijden een te fijn en te
geestig slangetje doorheen, bijtende spot jegens de laatste vrome rust van mijn
gedachten. Maar het geloof blijft wegen, en met een rein gewasschen ziel wil ik dien
onbekenden God te gemoet, ik moet die laatste oogenblikken in mijn
verantwoordelijkheid als mensch met vrijen wil blijven gelooven, en daarom moet
mij van het hart een vreeselijk geheim, dat - ja waarom, waarom? - ik voel het enkel,
dat ik niet als verzwegen waarheid met mij in het graf mag dragen. Daarom geef ik
het jou precieus als een moegedragen juweel. Want ik ben zwak nu. Voor mij is de
schoonheid van dit kleinood als een onbegrijpelijke schoonheid uit het wreede China,
een vervolging, een kwelling geworden. Ik geef het je, met mijn dank, ten geschenke,
Adolf.
Heb je niet opgemerkt hoe bijzonder lief mijn broeder in de laatste weken voor mij
is geworden? Daar begrijp je niks van, nietwaar? Ik heb hem eigenlijk nooit tot
grofheid in staat geacht, en tot in laatste consequentie is hij voor mij een toonbeeld
van takt gebleven. O! toch, een enkele maal heeft hij zich aan die fijngeaardheid
vergrepen, maar dat was slechts in mijn droom.
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Ik wandelde dien nacht - dat was nog in den aanvang van mijn ziekte - ik wandelde
in jouw gezelschap, door een boomgaard, waaruit ik me nog best de decoratief
verwrongen appelboomen met glanzend roode vruchten op een bleekblauwen
achtergrond voorstel. We wandelden arm in arm naast een hoogen witten in zon
gloeienden muur links van ons. Ik voelde de zonnewarmte kaatsend van den muur
mijn linkerzij bestralen. Een gevoel van gelukkigen, eenzamen vrede deed me hijgen
in verrukking, maar het werd spoedig verdrongen door de dof-angstige sensatie,
opgewekt door den doffen val in het gras van baksteenen die op rhythmisch bepaalde
oogenblikken over den witten gloeienden muur werden geworpen. Dat rhythme
versnelde en we zetten het beiden op een loopen. Van dat oogenblik af verloor ik je
uit het oog. De steenen volgden en kwamen steeds zijlings over den muur toegevlogen.
Het kwam me voor dat ze steeds dichter bij me vielen, tot ik plots links op de borst
werd getroffen. Ik keerde mijn blik naar den muur toe om zoo het naderend gevaar
beter te ontwijken. Nu zag ik - ik durf er slechts fluisterend over spreken om het me
niet in volle kracht meer voor te stellen - ik zag op den muur het hoofd van mijn
broeder staan. Zijn gewoonlik bleek gelaat zag krijtwit, de trekken om de oogen en
naast neus en mond stonden stijf getrokken tot den grijns van een vloekenden mond.
De haren, zijn zonderlinge haren... stijf te berge. Een oogenblik volstond, ik had het
beeld bliksemsnel, als den worp van den steen, aangevoeld met dezelfde doffe pijn.
Dan werd ik wakker. Ik weet nog hoe ik me juist afwoelde van mijn saamgedrukte
likerlong langswaar de drukking van mijn arm de hartkloppingen benauwend in mijn
keel had doen stijgen.
Besluit niet uit wat volgen zal dat ik in droomen de voorspelling van de toekomst
zie. Deze droom had hoogstwaarschijnlijk verband met een hevigen twist waarin ik
maanden geleden met mijn broeder geraakte, en waarin ik me zedelijk wel den
mindere getoond heb door me tegen den raad van Seneca in te zeer op te winden.
Waar deugt de raad van een philisoof ook voor dan om hem alleen gewillig in
ontvangst te nemen juist op het oogenblik waarop men hem heel natuurlijk, als bijna
buiten zijn weet, opvolgt. Mijn broeder die altijd van kalmer complex is geweest,
heeft toen ook misprijzend de schouders opgetrokken, en is daarna voor mij, veel
meer dan te voren, nu valt het mij op, vriendelijk en voorkomend geweest. Na mijn
droom heb ik me steeds terug dien twist herinnerd, en niet zoozeer om een
welgedachte reden, doch meer instinctmatig ben ik mijn broeder gaan wantrouwen.
Iets echter, iets duidelijk waarneembaars heeft me geleid
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tot de ontdekking die ik me haast je mee te deelen, want ik voel me uiterst zwak
worden.
Ik herhaal je nog eens de vraag: Heb je niet opgemerkt hoe bijzonder lief mijn
broeder voor mij was geworden in de laatste weken? Vooral: hoe hij er steeds op
aandrong dat hij en niet jij of Margaretha bij me zou blijven?
Verleden Maandagnacht is de voorvoelde reden me duidelijk geworden.
O! dat ik na mijn dood moge vergeten, wat ik dien nacht, ik kan niet zeggen gezien,
maar waargenomen, gevoeld heb.
Margaretha was tot negen uur bij me gebleven. Ze zag er danig moe uit dien dag.
Robert is haar dan komen aflossen, ik wist dat hij zou komen, en vóor hij kwam, heb
ik gedaan - waarom wist ik toen zelf niet precies - of ik insliep.
Ik moet voor den psycholoog die mijn broeder is, en in mijn stijgenden angst zoo'n vreemden angst, daar het geen angst meer was vóor den dood - prachtig komedie
gespeeld hebben. Door mijn halfgesloten wimpers zag ik hoe hij me bekeek,
aandachtig en luisterend, en dan het hoofd dichter toeneeg naar mijn ademende borst.
Ik voelde hoe hij een vingertop op mijn polsader plaatste, onvoelbaar haast, en dan
stil toedrukte enkele seconden, den vinger weer ophief, zacht en droog, zonder
storende kleving van een klamme huid. Toen hij met den rug naar mij toegekeerd
aan de waschtafel stond, hield ik strak den blik op hem gericht. Ik kon niet zien wat
hij verrichtte, maar ik ried het, door wat ik hooren kon: Ik hoorde het zacht ontkurken
van een flesch (de flesch die jij me voorgeschreven had), fijn scherp geritsel van
papier (een poederpapiertje) dat hij uit een zak van zijn ondervest kreeg. Voorzichtige
houding van armen en schouders. Zacht schudden zag ik van den rechter elleboog.
Zoo wist ik alles, alles. Mijn angst was zoo onbedwingbaar gestegen dat mij plots
een van die woeste koortsen overviel. Daarna heb ik, ondanks de uitputting, niet
geslapen.
's Morgens bood mijn broerder mij een lepel van de flesch aan, en wat zou ik
anders gedaan hebben dan de medicijn in te nemen. Ik zou niet spreken. Het was te
laat. En mijn lichaam ook verzette zich niet meer in verlangen naar leven.
Maar vergeef me, Adolf, met die gruwelijke waarheid kon ik niet zwijgzaam
sterven. Zeg me dat jij in mijn plaats zult zwijgen, zeg het, terwille van mijn zuster,
en ook terwille van mijn broeder, terwille van de gedachte die me nu lief is, dat ik
nooit jegens hem had kunnen begaan wat hij beging jegens mij. Vergeef me, ik dank
je, Adolf.
***
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Ferdinand stierf in den nanacht. Tot den schemerenden morgen heb ik de hand van
den gestorvene vastgehouden, met een vreemd besef in mij alsof hij nog in
mysterieuze verten wegstierf en hij nu langs die hand de rest van zijn geliefd bestaan
wilde toedenken. Zijn geest zweefde om in de kamer en sprak met mij in oeressens
van taal met woorden van de ziel.
Eerst toen Robert en Margaretha binnenkwamen begreep ik ten volle dat Ferdinand
gestorven was. Dan eerst scheurde mijn hart onder de klauwen van een grijpend leed
en van een wroeging die rhythmisch fluisterde in mij: Zwijgen... zwijgen...
René BERGHEN.
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De energetiese basis der algemeene estetieka
DE studie der estetieka uit de tegenwoordig verschijnende boeken en opstellen, is
verwarrend, - die diskussies zijn het nog meer. - Er ontbreekt een lijn in de
denkmetoden van deze tijd; zij zijn niet meer metafysies, niet meer overwegend
psychologies, maar meer en meer wetenschappelik, empieries, en gericht op een alles
unifieserend inzicht in wezen en bestaan van kosmos en atoom.
De resultaten der vele onderzoekingen zijn echter steeds nog fragmentair, maar
anderzijds toch zo vol van de meest belangwekkende en hoopvolste perspektieven,
dat de oudere systemen meer en meer worden verlaten.
Vooral in de filosofiese spesialiteiten welke zich in de laatste decennien steeds
sterker afzonderlik ontwikkelden en deels anders orienteerden, zijn hierdoor de
inzichten verward. Het moet wrevel wekken, als, om iemand te overtuigen van de
schoonheid, vooral van de onmogelijkheid van een ekspressionisties kunstwerk of
van de waarde van het konstruktivisme in de huidige evolutie der kunst, - men met
God en de Opperste Schoonheid, de Logos en alle oneindigheden begint, en men
niet meer uit deze oneindigheden en vaagheden in de menselike begrensdheid geraakt.
De estetika en meer nog de kunstkritiek, maar ook nog de filosofie der kunst,
behoren tot de praktiese wijsbegeerte, die niet te vlug met oneindigheden aan moet
komen; de filosofie van het Schone is er ja ook nog.
Een juist inzicht in het wezen der kunst dringt zich echter op. Wat ik vlak na de
oorlog, voor een verbaasd ongelovig gehoor verhaalde over de belangrikheid van
deze tijd, die het einde der renaissance en de geboorte van een nieuwe kunst ziet,
wordt nu betrekkelik algemeen aangenomen. Een juist inzicht in de algemeene
estetieka doet nood, evenzeer een juist begrip van wat smaak genoemd wordt, wat
een
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kunstwerk is, hoe onze schoonheidsontroering ontstaat, welke hare algemeene waarde
is, en waarom iets tot de geschiedenis der kunst behoren moet of er uitgesloten blijft.
Zou ik aan mijn achtbaar en geleerd gehoor, een voor een vragen, een definitie van
de kunst te geven, dan kreeg ik bijna zeker alle verschillende, uiteenlopende, zelfs
al is het filosofies inzicht bij velen op gelijke basis opgetrokken. Gaat men de
literatuur na, dan geeft bijna iedere schrijver een afwijkende. Zelfs hij, die over deze
dingen weinig nadenkt, voelt zich beledigd, als men niet voldoende aandacht schenkt
aan de bepaling, welke hij eventjes voor U zal opstellen.
De oorzaak hiervan ligt diep, diep in de wortel en het wezen van ons leven, want
het schoonheidsaanvoelen, de estetiese indruk, de kunstgenieting, is de volmaakte
aard van een levensfunktie, beter dan het voelen van gezond-zijn of van de forse
regelmatige hartslag, beter dan het genot van 't heldere, duidelike zien en begrijpen
der dingen rondom, - een beleven, een uitleven van wezens-eigene aspiraties, een
vervulling van verlangens en begeren, waarop ieder recht heeft, maar welke ieder
ook meent onder woorden te kunnen brengen.
Niemand, die ernstig en normaal denkt en redeneert, heeft het totaal mis. Al weten
wij nog zeer weinig, onze denkmogelikheden en weetgierigheid zijn oneindig te
noemen, en het is deels slechts een gemis, dat we zo weinig grenzen zien.
Maar we moeten niet losser staan dan noodzakelik, niet hoger willen vliegen, dan
onze groeiende vleugelen nu dragen. Ondanks Spengler, ben ik overtuigd, dat onze
vleugelen groeien en nieuwe kontinenten en kulturen overschaduwen. Hoe lang het
mensdom bestaat, hoe lang we denken, van kultuur op kultuur en van vader op zoon,
ik weet het niet, maar ons inzicht groeit, evolueert en ontwikkelt zich, maar toch
geloof ik vast, dat we verkeerd begonnen zijn.
Met de primitieve, ik wil niet ontkennen, misschien ontvankeliker, zuiverder
hersenen, hebben we ons een Godheid omschreven en omlijnd, en ons onderworpen
aan de geestelike en materiele leiding van teologen, - en na het goddelik gezag der
keizers en koningen, zijn we gekomen aan de demokratie, die al dan niet in een
termietenhoop eindigt.
Eerst was er een metafysiek, en zocht de alchymie, met eveneens opzettelik
aandikken van geheimen, naar de steen der wijzen, - eerst veel later wisten we
ongeveer waarom een steen valt of wat water is.
En nu we betrekkelik iets opschieten in de kennis der dingen die ons omringen en
der krachten die de wereld en ons eigen mens-zijn schragen, komen we tot het besef,
dat we van het paleis van ons denken, waarop velen zo trots zijn, eerst een koepel
hebben willen optrekken voor er pijlers waren en
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muren, en ook al gewerkt aan pijlers en muren, voor de fundering gelegd.
Het komt weleens voor, dat filosofen wijze mensen zijn. Het zeer wijze, maar
soms zeer irriterende in een twistgesprek met hen, is hun steeds terugkerende:
distinguo.
Vaart ge uit in heerlike en ook eerlike overtuiging, met prachtig sluitende
argumentering en passende definities en konkluzies, dan hakken ze uw woordenstroom
in stukjes - distinguo, distinguo, - en heel Uw systeem valt krakend in vele voegen,
in elkaar. Maar weest niet beschaamd, groteren ondergingen Uw lot. Wie ter wereld
onder de betere denkers, heeft ooit een filosofies systeem zonder meer overgenomen
en tot zijn eigen gemaakt? Wie denkt of dacht juist eender als Aristoteles?
Sint-Thomas? Wie denkt juist eender als Sint-Thomas? Mercier? Maritain? Wie
aksepteert volledig Descartes, wie Kant, Hegel of Spinoza? En kloppen hun systemen
niet als een bus? Matematies juist soms.
Alle eerbied voor de namen die ik noemde, maar ik kan me niet weerhouden, dit
alles als een soort sport te overzien, de meest intellektuele en hoogststaande football,
die mensenmogelik is. En even ontwikkelend als elk sport, en goed en aan te moedigen
ook. Maar alleen noodig voor het behoud van veerkracht in minder dageliks gebruikte
spieren van een bepaalde soort. En ook nog duister, onnodig geheimzinnig, vooral
vroeger - zo iets als de alchymie - en universalien en abstrakties hebben wel iets van
de steen der wijzen. Neemt me niet kwalik, - dit is geen afwijking van mijn onderwerp.
Het zijn gedachten, die ik meende te moeten laten voorafgaan bij de beschouwing
van een nieuwe grondslag voor de estetieka, welke totnogtoe hoodzakelik steunde
op de metafyziek, en welke, evenals andere filosofiese spesialiteiten, veel geleden
heeft van deze verouderde wijze van behandelen.
Neen de algemeene estetieka moet niet langer worden beschouwd als een deel der
metafysiese wijsbegeerte, maar worden opgebouwd uit de moderne bevindingen en
hypotesen van fysieka, biologie en psychologie. Het is niet noodzakelik dat hare
fundamenten wankelen in de strijd dezer universaliën. Kunst is geen abstraktie, maar
wortelt en leeft op, leeft mee met ons leven, dat op de aarde, de bodem der
werkelikheden staat; en zelfs, als ons oog opkijkt naar hoger, naar de sterren en wat
boven de sterren is, - is het de in ons wortelende groeiende, uitstralende energie van
verlangen en wil, die van waarde is voor mijne analyse. Want puur spekulatief denken
en kombineren, ook zelfs over kunst of over schoonheid zal niemand tot de kunst
zelf rekenen, - valt dus buiten het terrein der algemeene estetieka.
***
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Ik blijf de estetieka houden in verband met zijne afleiding van esthein voelen, en de
bepaling algemeen, zowel nemen in de uitbreiding dezer estetieka tot alle soorten
van dit voelen, als wel tot het omsluiten van alle kunstvormen.
Men mag mij dilettant noemen, - men onderschat doorgaans de waarde van het
dilettantisme, - maar ik meen het noodzakelik, niets, van wat er op alle gebied in de
moderne wetenschappen, fysiek, biologie, psychologie, etc. voor interessants geboden
wordt, voorbij te gaan. Rembrandt en Archipenko, Marconi, Freud, Maritain, Bohr,
Lorentz, Kant, Cocteau en Einstein, nog meer anderen, staan in bonte rei vooraan in
mijne belangstelling; en ik hecht even veel waarde aan de vorm van een gotiese
moulure, als aan een teorie van Kepler of van Einstein of van Spengler, een vers van
Rilke of Tagore, - ook voor mijn inzicht in de estetiese waarde en betekenis van die
gotiese moulure.
Ons leven kent geen vakjes, - geen vakken en fakulteiten, - rechten, letteren,
medicijnen etc. - één bloed stroomt door ons lichaam als we denken, werken, praten,
- en een zelfde bloed loopt door alle mensen en de hartslag heeft bij allen een zelfde
maat.
En ‘Uebermenschen’ zijn geen mensen die anders zijn dan wij, zij zijn beter
misschien, meer algemeen ontwikkeld in spier- of in denkkracht, en hun zuiverder
gegroeide zenuwen hebben een fijner kontakt op het schakelbord van verlangen en
wil. En kunstenaars zijn ook geen andere mensen: zij zijn fijner besnaard, hebben
fijnere vertakkingen van begeren en voelen, betere beheersing tussen willen en maken
of doen, - dieper en sterker het aanvoelen van de band die hen bindt door Vader en
vaders met heel het menselik geslacht en de natuur en de dingen allen der schepping.
En hun woord en de vorm van hun lijn en hun kleur en hun klank en gebaar, is
daardoor heel diep, - diep doorheen de fundamenten van ons aller wezen, - een met
ons wezen, - al zijn er bij eenieder van ons en van hen soms hinderende deformaties,
- en het is deze eenheid door alle mensen, dit substratum, deze oervorm van ons eigen
voelen, die we genietend terugvinden in het kunstwerk, waarvan het de essentiële
waarde van uit maakt.
Ziehier, in algemeene bewoordingen, zonder nadere verklaring, wat ik wil duidelik
maken, zonder te vervallen in verdere frazeologie.
Ik houd niet van frazen, omdat ik van fyzieka houd en van biologie, van wetenschap
en helder inzicht en van de werkelikheid van een vliegmachinemotor en van radio
en van Darwin, Haeckel en Pasteur, om geen niewere namen te noemen, welke minder
klank voor U zouden hebben.
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En daarom, waar ik praat over estetieka, - wetenschap van het voelen, - wat is, wat
is dat: voelen.
Alleen psychologies te willen onderzoeken, meen ik verkeerd. De psychologie is
een komplikatie van de biologie, welke op hare beurt een komplikatie is der fysieka.
A priori aannemen, of metafysies willen bewijzen, dat er tussen deze gebieden
onoverbrugbare kloven bestaan, meen ik in dit verband eveneens verkeerd, - ten
minste meer verkeerd, dan vanuit de fysieka, als basis, te beproeven tot de meest
grote komplikatie op te stijgen.
Dat behoeft geen absoluut materialisme te zijn. De strijd rond Haeckel heeft velen
geleerd wijs te zijn. Komen we tot dingen, waar de gegronde hypotesen twijfel laten,
dan blijft elke spiritualistiese uitleg vrij. Met metafysies-spiritualistiese overtuigingen,
- uit den aard der zaak veel brozer dan gewaagde hypotesen, - de materie te willen
doorgronden, geeft veel meer kans op dwalingen.
Wat deze materie is, leren ons, beter dan de Griekse wijsgeren - de onderzoekingen
van Crookes, Curie, Niels Bohr, Lorentz, Kaufmann, Poincaré e.a. Algemeenheden
over de uiterst belangwekkende hypotese, welke door deze geleerden werd
gegrondvest en nu reeds 30 tot 40 jaren voortdurend uitgebouwd en bevestigd, kent
U wel.
Het atoom, het zogezegd ondeelbaar kleinste samenstellende deel aller dingen:
een konstellatie in den aard van het zonnestelsel op infieme schaal, met kern en rond
sirkelende elektronen of katodiese partikelen.
Zijn de belangrike ontdekkingen van Einstein de aanleiding geweest tot velerlei
filosofiese gewaagdheden - de berekening van Kaufmann, welke de werkelike massa
besijferde van deze atoomdeeltjes, en tot de konkluzie kwam, dat deze massa nul
was, - is echter een veel betere aanleiding tot redeneringen van kosmologies-wijsgerige
aard.
Volgens de konkluzies dezer onderzoekingen bestaat dus de materie niet uit een
realiteit van stof, maar uit zoogenaamde energieknopen.
Verder hierop in gaan zou ons te ver voeren, maar toch moet ik even vastleggen,
dat Poincaré en Bécquerel reeds voor jaren de mogelikheid aannamen, de energetiese
hypotese van het atoom tot de gehele materie uit te breiden. En Ribot, Wilhelm
Ostwald en anderen, leerden reeds lang, dat minstens duizend tegen een der biologiese
verschijnselen in het kader der wet van het behoud der energieën zijn gebracht, dus,
dat ook de zo bizonder lijkende, levende krachten, opgebouwd uit de materie, niet
de algemeene teorien der materie aanvechten. En Nys en anderen laten ons de
mogelikheid, zelfs binnen het kader der neo-scolastiek, de materiele verkla-
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ring van niet-materieel zijnde of niet materieel lijkende dingen, zo ver mogelik door
te voeren.
Doorhollen op filosofies gebied, en het oude atomisme, de indiese leer der
vaiseshika van Kanada en anderen, over Thales en Democriet en het monisme van
Leibnitz moderniseren, wordt verbazend aanlokeklik. Voor de eenheid van materie
en geest, van ruimte en tijd, - het grote pogen van zo vele systemen, - openen zich
niewe perspektieven.
Heel wat vragen laat ik open voor meer kompetente mensen dan ik. Mijn gebied
bestrijkt een deel slechts der onderzoekingen, het brengt me niet noodzakelik op het
moeilikste terrein. Het zal mij voldoende zijn, het essentiele der steeds meer veld
winnende hypotese te gebruiken voor niewe verklaringen, niewe omschrijvingen van
oude bevindingen, en geen der hier meest gangbare filosofieën, zelfs niet het
Thomisme, verzetten zich tegen het gebruik zulker hypotesen.
De materie dus, - het meest dode element, - enkel energieknopen. Zo iets, om het
duideliker te maken, als brandpunten van een soort elektro-magnetiese of radio-aktieve
krachten, zoals lichtstralen door een lens, ook tot voelbare knooppunt worden
samengebracht. De dode materie, elk wezenloos ding, aarde, lucht, water, steen,
stoel, kast, boek, alles doorlopen van trillingen en stromen, golven, kompleks van
krachten, welke in onderlinge wisselwerking, aantrekking en afstoting, samenhouden
en begrensen, én vorm geven én veerkracht, welke gewicht en volumen, kleur en
vorm, en alle eigenschappen geven, beter, het wezen der dingen zijn, en welke deze
eigen krachten opdringen, merkbaar maken aan de nabijzijnde energiekompleksen,
- andere voorwerpen, samengesteld uit dezelfde krachten, sterker of zwakker,
merkmaar aan vorm, deuk of uitholling, inkrimping of uitzetting, - wilskrachtig soms,
zoals de stalen veer, het gloeiende ijzer of de van elektriesen stroom doorlopen draad,
van ‘instinktieven aard’ zoals bij de kristallen.
En dan het leven, opgebouwd uit de metarie, kompleks dus der zo komplekse
materie. Al heeft reeds het eerste eenvoudigst levende celletje van een plant, een
beginsel van eenheid, een ‘ziel’, dan is het toch die ziel niet, die de hier in levende
krachten hunne energie geeft, evenmin als onze ziel de kracht geeft aan onze arm,
of wij onze ziel vermoeien door te lopen, zelfs door te denken.
Neen, de levende krachten, gehoorzaam aan dezelfde wetten als de energien der
materie, zijn een bizondere vorm van uitbouw, van orientatie en van intensiteit dezer
zelfde energien, - in plantencel en eikeboom en protoplasma en mens, meer en meer
krachtig gekonsentreerd en gesentraliseerd, sterker en van grotere
uitstralingsvermogen, konverge-
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rend naar en uitgaande van een steeds sterker sentrum en meer en meer bewust gericht,
- maar niet zeer verschillend van de toch zuiver materiele krachten, die werkzaam
zijn, b.v. bij de kristalformaties.
Wie kent niet de interessante plasmatiese lichaampjes, welke vooral Haeckel
bestudeerde? Zijn ze niet als levende ‘atomen’, die hun zo primitieve, ongevormde
levensenergien uitstralen langs de krachtlijnen van een fraaiste samenstel van
electronen rond de atoomkern, de ‘ziel’?
Men mag het mij niet kwalik nemen, maar ik kan niet anders dan de natuur, - natuurlik
- nemen in ontstaan en ontwikkeling. Tussen de astronomen, welke ons het worden
der planeet- en sterrenstelsels verklaren, de geologen, die ons zeggen hoe onze aarde
is ontstaan, en de fysiekers, die ons de materie verklaren, de biologen welke ons het
leven doen kennen - staan in dezelfde rei als de wijsgerige vorsers naar een
eenheidsprinsiep in de wereld der verschijningen, - de zoekers als Darwin, Haeckel,
Pasteur en anderen, welke ons het leven doen verstaan in worden en groei. O! er zijn
nog vele onopgeloste en omstreden vraagstukken, maar ik kan niet anders aannemen
dan eene evolutie in alle dingen, wat een bovennatuurlike ziel der mensen, niet
noodzakelik behoeft te negeren.
Iets anders echter is het volgende, en van verdere draagkracht: Mag het levensbeginsel
iets bizonders zijn, dan is het toch zo intiem met de materie en de materiele krachten,
waarop het steunt en waarmede het zich bedient, verbonden, dat een vasthouden aan
bovennatuurlikheid of spiritualiteit, niet alleen geen storing in mijne uiteenzetting
kan veroorzaken, maar ook, dat, - al wil ik de energien der ziel van een hogere soort
noemen dan de energien der materie die zij beheerst, - het toch een noodzaak blijft,
dat zij, aangewezen op een voortdurend en allerinnigst kontakt met deze materieele
energien, alle hunne eigenschappen bezitten en uiterst intiem volgen, en van geheel
gelijke orientatie, schema en verhouding moeten zijn. De ziel moet dus gebouwd
zijn, zoals de meters op het schakelbord der elektriese installatie, op gelijke voltage
en amperage als de gehele inrichting, gericht zijn, zoals de ingenieur zijn denken en
geheugen heeft moeten richten naar de machine welke hij bedient, gevormd zijn
zoals de stempel, die de zegel drukt.
En daarom konkludeer ik, om tot de kern van mijn onderwerp te komen, juist zoals
ik in 1920 te Leuven in Met Tijd en Vlijt aan een lezing over Estetieka vooraf liet
gaan:
‘Alle leven is trilling; trilling van dezelfde energien,
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welke het bestaan uitmaken van alle materie en van alle ding en van alle kracht.’
***
Lang niet alle trillingen of energiegolven zijn volkomen bekend. Vanaf 32 trillingen
per sekonde tot ongeveer 33,000, hebben we de hoorbare klanken, tenminste wat we
als klanken bewust worden, het substratum van woord en muziek. Vanaf 1 millioen
tot 50 milliard is het de elektriciteit met radio- en andere golven en effekten. Van 50
milliard tot 1 trillioen komen de stralen van Nichols en Tear. Van 1 trillioen tot 375
trillioen, de infra-rode of warmtestralen. Van 375 trillioen tot 750 trillioen de
lichtstralen, vervolgens komen de ultraviolette en diverse X-stralen en tot 150
quintillioen, de radioactieve stralen, terwijl de ultra-X-stralen nog niet gemeten zijn.
Wat weten wij, als onze menselike zintuigen ons slechts in deze indrukwekkende
reeks der trillingen, drie kleine reeksen direct kan doen bewust worden: de klanken,
de warmte en het licht. Al weten we zeer goed dat elektriciteit zeer gemakkelik in
licht en warmte kan omgezet, toch durven velen het onbegrijpelijk vinden en
belachelik als b.v. Rimbaud, kleuren en klanken verwisselt.
De studie dezer trillingen is langzamerhand wel het belangrijkste hoofdstuk der
natuurkunde geworden, maar nog is het voor de meeste fysiekers een feit, dat door
hun weer vakjesmatige onderzoekingen zonder konsekwentie blijft, dat de
spektraalanalyse, de stoffen waaruit b.v. de zon en sterren bestaan, herkent aan
bepaalde kleuren in bepaalde verhouding en opvolging.
Hoe echter iemand bij deze feiten en deze cijfers van waarnemingen der grote
natuurkundigen, rustig metafysiek kan blijven genieten, is mij onbegrijpelik; en ik
noem hen verdwaasd, die degenen, welke op deze feiten doorredeneren en niet zo
heel vlug iets totnogtoe onverklaarbaars, bovennatuurlik noemen voor niet ernstig
houden. Zo zijn de N-stralen van de metapsychieker Blondlot door heel velen, gekke
fantasieën genoemd.
Zijn we volkomen doof, ook onbewust of onderbewust, horen we niets van de
klanken onder of boven de genoemde getallen? Wat is smaken en ruiken in deze
serie? Hoe nemen we een lengte, hoe een breedte, hoe een volumen in ons op? Wat
is dan wel het hypnotisme, als N-stralen belachelik zijn?
Professor Gazzamali, een bekend neuroloog te Milaan, heeft met een spesiaal
gekonstrueerd, maar niet zeer afwijkend radio-apparaat, de trillingen der energie
waargenomen en gemeten, welke door een hypnotiserende, naar het te hypnoti-
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seren medium werd overgebracht. In ‘wetenschappelike’, ‘oude’ wetenschappelike
midddens, heerst veel twijfel over deze onderzoekingen, ondanks de buitengewone
voorzorgsmaatregelen tegen allerlei soorten van missingen en het is kenmerkend,
dat Gazzamali alleen belangstelling vindt in metapsyciese milieux.
Toch wint de ernstige metapsychiek voortdurend veld. Het terrein dat de
psychologie zich meende afgemeten, is beperkt. Toch zullen de psychologie, dochter
der metafysiese filosofie, en de metapsychiek, opgekomen uit het okkultisme, eens
samensmelten. Zoals de alchimie langzaam aan tot de moderne chimie, en de
modernste chimie, fysiek geworden is onder het teken der alles gelijkmakende
energien, waarover ik spreek, - zo komt ook meer en meer het grootste deel der
okkulte wetenschap onder allerlei geheimzinnigs uit tot de metapsychiek, en deze
tot de psychologie, om later ook een mooi geheel te vormen met de alles unifiserende
fysiek.
Voor mijne estetiese inzichten zal dan de goede tijd aanbreken. Nu voel ik, dat ik
als voortdurend een beroep moet doen op Uwe welwillendheid. Ernstige, dat is
langzame, want zeer bedachte mensen als U, houdt U prinsipieel afzijdig van dit
alles, want het is niew. Maar ik doe dan toch dit beroep op deze welwillendheid,
omdat mijne teorie toch m.i. de hechtste en voor ieder duidelikste basis is, voor wat
ik verder over estetieka zeggen zal niet alleen, maar ook om voor U en allen het
wezen en de waarde dezer estetieka duidelik en bevattelik uiteen te zetten.
***
Ik neem de mens als een soort elektriese machine. Vele onderzoekingen, die van
Lakhovky wil ik apart vermelden, hebben mijne hypotese van 1920 komen bevestigen.
De mens dus, centrale van energetiese golvingen van allerlei aard, maar van eenzelfde
verhouding en rytme als alle trillingen in de natuur waaruit ze gegroeid zijn, waarvan
ze een gedeelte vormen en waarmede ze voortdurend in allerinnigst kontakt staan;
tevens ontvangpost, min of meer bewust van de golvingen welke van alle dingen
rondom uitgaan in klank en kleur en vorm, in warmte en breedte, volumen, gewicht,
enz.
Onze zenuwen te vergelijken met elektriese geleidingen, - denk aan Galvani's
kikvors, - is niemand meer vreemd. Onze zintuigen, oog en oor, etc. apparaten te
noemen, transformatoren welke de trillingen van lager of hogere frekwentie omvormen
tot de periode van onze eigen levenstrilling, - bevreemd in dit verband ook al niet
erg meer. En alle zinnelike indrukken waarnemingen noemen van energien buiten
ons, - en assosiaties met in het geheugen geakkummuleerde ener-
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gien, indukties noemen van gelijkaardige gewaarwordingen, ligt verder geheel in de
lijn dezer veronderstelling.
In de geweldige hoeveelheid der indrukken welke wij van rondom in ons opnemen,
zijn er een aantal, welke door hunne bizondere aandoening, onder kunst- of
schoonheids-indrukken worden gerangschikt en welke ons verder uitsluitend zullen
bezig houden.
De mens heeft voor alle zijne gewaarwordingen, ‘afgestemde’ zenuwen. Zijn eigen
‘trilling’ heeft een bepaalde kapasiteit, een bepaalde rytme, golflengte. Uit de veelheid
van den ongeordende chaos, is zijn bewuste, soms uiterst fijn afgestemde leven, de
opbouw rond een ordenend beginsel van eenheid, van soort en persoonlikheid.
De mens als ‘levende materie’ of als geindividualiseerde energie-kompleks bewust
of onbewust of onderbewust, voelt alles. Maar passend, aangenaam, mooi, is alleen
wat volkomen, perfekt menselik is, en mooier, al naar gelang het dieper, algemeener,
ouder, dichter bij de oervorm is der ordenende levensbron.
Orde is het hoofdbegrip der schepping. De spesifieke orde is het beginsel der
soorten.
Ik doe het hier opzettelijk, - niet uit materialistische overtuiging, - maar om de
metafysiek zo veel mogelik hier buiten te houden - ze heerst oppermachtig in alle
andere voordrachten over estetika, en verzwijg elke verwijzing naar God, beginsel
aller orde, - die volgens de Schriftuur, maat en getal in alle dingen heeft gelegd, en
die de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis.
Ik verwijs hier ook niet verder naar wat de Wulf en Maritain volgens St-Thomas
schrijven over de orde en de maat in het kunstwerk, maar verwijs naar Pytagoras,
Kepler en Zeising, Odilon Wolf en Naber en zo vele anderen, welke deze orde en
deze maat in alle dingen der directe schepping, in sterrenstelsels en in alle dingen
der natuur en in alle levende wezens en in de mens, - maar ook in de indirekte
schepping, de werken van de mens, die allen kunstwerken kunnen zijn, hebben
nagegaan.
De bevindingen dezer ijverige vorsers, zijn meestal zeer sterk in diskrediet.
Waarom? Omdat ze soms wat absolutisties zijn? Zij, die praten van Logos, Woord
en Schoonheid, - alles met hoofdletters en aldus ‘verklaren’, zijn het niet minder.
Vooral denkers met Hegeliaanse kultuur, houden niet van positief materiaal in studies
als deze. Er schuilt trouwens gevaar in het mekaniseren van ons gevoel. Maar afgezien
van wat ik vooraf liet gaan, meen ik, dat de waarde van het stevig maken der
fundamenten van onze redenering, door niemand mag worden onderschat. Later is
dan te groter ruimte voor
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woorden welke ten minste naar ene zijde door een ieder konkreet te herleiden zijn.
Als de grote Kepler de sectio aurea, de idea creationis noemde, na de verhoudingen
van het planetenstelsel bestudeerd te hebben, en Zeising, zij het na gewaagde
redeneringen, maar ook na een gedocumenteerd onderzoek op planten en dieren,
hoofdzakelijk tot dezelfde konkluzies komt, Durzause, Fr. M. Anton Choisnard,
Mathylde G. Ghyka en nog zovele anderen, bij de analyse der als mooi aangenomen
verhoudingen van de klanken, kleuren, enz. tot dezelfde resultaten komen, als waarvan
zich de Gotiese katedraalbouwers bedienden in de eerste tijden der ‘rosenkruisers’,
- en het bewezen is, dat ook Rafael en de meeste der beste kunstenaars van de grote
tijdperken in de kunstgeschiedenis en nu nog, zich van deze verhouding bedienden,
- dan moet zij toch wel estetiese betekenis hebben. Niet een absolute, normatieve,
neen, de mens is nog geen mekanisme, maar een zeer soepel, levend organisme,
uiterst gevoelig voor alle invloeden van tijd, midden, klimaat, enz. maar dat de meeste
krachten blijft putten uit de eigen kern, waarin de wezensenergieën van generaties
van voorouders en ewen van ontwikkeling, minstens in potentie, leven.
Het prinsiepe der orde in de natuur en de mensen, mag niet te gekompliseerd zijn;
ook niet te eenvoudig, dit verveelt door herhaling. De sectio aurea, het pentagram,
de graal, die een mooie genealogie verdedigers hebben, voldoet aan die eisen. Men
kan het geloven of het hoofd blijven schudden, maar uit vele cijfers blijkt, dat de
meeste dingen der schepping, deze verhouding klaar in den opbouw van hun wezen
dragen. Waarom zou het niet ook, de fundamentele orde der kunst zijn. De orde, die
wij het meest intens, het meest harmonies beleven? En schommelingen rondom die
verhouding die ik de verhouding der klassieke kunst wil noemen, en klassiek de
meest menselike, normale kunstvorm, - geven dan de kenmerken der stijlen: prinsiepe
van een wordende beschaving, gedrukter, bruter, massaler, is de gelijkzijdige driehoek,
het hexagram, de verhouding der Romaanse, Egyptiese en vroeg-Griekse kunst, - en
prinsiepe der orde van een hooggekultiveerde, uitbloeiende beschaving, is
geëlanseerder, spitser, fijner, zoals de verhoudingen der laat Gotiek, van Praxiteles,
Jean Goujon.
Het aanvoelen van de orde in het kunstwerk, het bewust worden van dezelfde
verhouding en rytme der energieën, - dat is het aangename mooie, estetiese voelen.
Het is de bevrediging der aktiviteit van ene energie, de beste soort van deze aktiviteit
welke het meest spontane en het grotste effekt geeft met een minimum
energie-verbruik. Hier is ook de grootste
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rust bij een maximum van krachtsontplooiing, en de minste vermoeienis. In de
elektrisiteit weten we, dat dit het geval is bij gelijke kapasiteit in zender en ontvanger,
dezelfde golflengte in beide systemen. De Thomistiese psycholoog, verklaart op
ongeveer gelijke wijze het genoegen, het aangename ener gewaarwording, de genieting
der kunst, de splendor van een kunstwerk.
Wat de mooie soorten der energie-verhoudingen in de mens zijn, zijn ze ook in
de kunstvoorwerpen. De klank- en kleur-trillingen, de verhoudingen, het volumen
en het rytme der delen, dit alles zijn manifestaties van energieën, welke esteties zullen
zijn, aangenaam zullen aandoen, indien ze van menselik juiste waarde zijn. Staat de
kunstwaarnemer tegenover een kunstvoorwerp, dan is er een samenstromen van
energieën, welke in den mens bewust worden en de schone sterke, diepe ontroering
verwekken. De graad, de intensiteit dezer bewustwording, het plotse of langzaam
groeiende hiervan, wil ik hier onbesproken laten. Ik merk wel even op, hoe dicht ik
hier de Rinfühlungs-teorie van Lipps e.a. benader, en evenzeer de kans om met
gelijksoortige schoonwoordige, maar weldra even duistere verklaringen als zij, door
te gaan. Maar niet een zich verliezen in het objekt, dit objekt beleven, zijn eigen ziel
geven, - neen, een bewust syntonie van alle energieën geeft de harmoniese ontroering,
het kunstgenot.
Het scheppen van een kunstwerk, het moet U nu duidelik zijn als het kneden der
energieën der stof, tot ze syntonies trillen met de algemeen menselike energieën, het
schikken van klanken, het houwen van steen, alles in verhouding en maat, passend
in het rytme van ons energetiese verlangen.
En zoals dit onbewust geschiedt in de natuur, waar in de kristalformatie, de materie
in de noodzakelike rust buitenom en inwendig, die dit proces vraagt, komt, tot het
schikken harer elementen in de elementaire, in de oervorm van haar wezen, die de
mens, - voortdurend op zoek naar orde - ook mooi noemt, zo is ook de kunstschepping
als een kristalliseringsproces der materie in de rustige sfeer van de artistenziel en
volgens de natuurlike krachtlijnen der energieen, welke in deze ziel, het bewustzijn
der orde en der volmaaktheid geven.
Voor hen, die eene absolute klove willen blijven zien tussen het gevoel en het
intellekt, tussen de zintuiglike waarnemingen en het aanvoelen dat ze veroorzaken,
tussen de vorm en de klank en heel de samengestelde energie van een woord met
zijn letter- en gedachtenbeeld, tussen een kleur en een klank, een vorm en een
symbool, tussen een akkumulator van energie en het geheugen waarin allerlei soorten
van gewaarwordingen liggen bewaard, vooral tussen zintuigelik voelen dus en denken,
tussen de energieen, welke de materie beheer-
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sen en de energieen welke we in het leven waarnemen, - kom ik hier terug op wat ik
terloops reeds aanduidde, - dat de ziel, innig en voortdurend in kontakt met de materie,
minstens hare eigene energieen in gelijke verhouding moet hebben als die welke
vorm en wezen geven aan de materie waaruit zij hare bevindingen abstraheert, en
zonder dewelke zij niet kan bestaan op aarde, - en verder, - dat God, beginsel aller
orde, de mens schiep de zesde dag, na alle andere dingen en levende wezens, en dat
het van zelf sprekend is dat, - zoals de schepping niet volgens een ander ordebeginsel
kan opgebouwd, dan dat wat uit den Schepper stamt, ook de ziel der mensen, van
dezelfde orde moet doordrongen zijn als God en al het geschapene. Ik meen niet
duideliker te moeten zijn voor hen, die me na van materialisme, van patheisme willen
verdenken.
En hier kan ik hele passages aanhalen uit de neo-scolastiese studies van de Wulf
en Maritain over de orde als vereiste tot kunst, de waarde der logiek, het juiste gebruik
der materialen, en verdere konsekwenties van deze stellingen, evenals over de
splendor, het makkelike begrip.
Is deze orde, die de aktiviteiten van het inttelekt zoeken, dan ook van een hogere
soort dan die welke tot onze zinnelike energieen spreken, - ze zijn toch niet van een
andere soort of rytme en blijven passen in het kader van wat ik totnogtoe beweerde.
Aldus is het overgaan uit de zinnelike indrukken der kunst, tot die indrukken, welke
van meer intellektuelen aard zijn of lijken, niet alleen een aanvulling, maar zelfs een
versterking van mijne redenering, waarvan het me spijt hier niet breder, de grote
waarde voor het kunstinzicht in alle kunstsoorten te kunnen nagaan.
En mijn teorie is niet aanvechtbaar als b.v. het engelse hedonisme. Het is niet enkel
het lagere zinnelike genot wat ontstaat door de aangename genotvolle aandoening
van ons voelen, al lijkt mijne redenering hier dicht bij te staan.
Hier is een erkenning van alle energieen van ons leven en is het voelen van een
kunstwerk, wezensecht en geheel menselik, zinnelik en geestelik tevens.
Het putten uit de verbeelding door den kunstenaar, een soort der
scheppings-omschrijvingen, is het niet duidelik te maken als een eerste vorm van
onderbewuste samentrillen, van een dieper aanvoelen van het natuurlike menselike
rytme met geheugenbeelden, die gevormde energieen zijn, - en krijgen aldus de soms
zo onduidelike, ver gezocht lijkende dichterlike beelden niet ook een eerste verklaring?
Passen we het voorafgaande toe op de schilderkunst b.v., dan kunnen we in de
Aanbidding van het Lam, de School van Athene of de Disputa van Rafael, eerst de
estetiese werking
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nagaan der vorm en lijn- en kleur-verhoudingen, en verder ook de genieting analyseren
welke wij smaken door een syntonics beleven der teologiese, hieratiese, kulturele,
geschiedkundige orde welke hierin gelegen is, met hunne zo grootse en wijdse
komplex van assosiaties.
De syntonie, deze harmonies hooggestemde, genotvolle, rijke rust aller energieen,
zo zinnelike als intellektuele, - voorop gesteld echter dat wij de voorstelling kennen
in zijn volle gehalte aan voorstelling en symbool, - zal de aandachtige aanschouwing
dezer kunstwerken van bizondere ontroering doen worden, waarvan de
schoonheidsgewaarwording, niet zo vlug is uitgeput.
‘La nature ne veut pas le bonheur’, schrijft Maeterlinck pessimisties, maar de
emotie, door het bereiken van deze perfektie sommiger onzer beste, natuurlike
aktiviteiten, zijn toch wel waard dit leven te leven, - al dringt dan ook onze sosiale
gebondenheid misschien tot de termietenhoop. Wat ik zeide over schilderkunst geldt
voor dichtwerken van hoog gestemden inhoud: Op het rytme van een passende maat,
volgen de woorden, dragers der grootse gedachten, welke ons diepste weten harmonies
ontroeren zal. Is dit weten er niet, of zijn de intellektuele energieen niet van voldoende
omvattende kracht, tenminste in potentie, - begrijpen we niet, - dan is die
kunstgenieting onmogelik.
Dit zelfde geldt voor zware muziek, - muziek waarin de komponist diepe, door
weinigen slechts doorvoelde aandoeningen der veelzijdige rijke menselike natuur,
waarin heel de schepping zich konsentreert en een bewuste leven leeft, - tot
uitdrukking brengt, - of ook als de bewogenheid zijner energieen van zoo'n zware
brede rytme is, dat ons afstemmen moeilikheden geeft.
Velen moeten lang zoeken, soms in een gewilde loslaten der gevoelsbeheersing,
- wie kent niet deze bizondere soort van muzikale aandacht, - om eindelik, de
syntoniese weerklank in eigen boezem te voelen geboren worden. Dan alleen eerst
ontstaat het kunstgenot, die syntonie moet zijn, harmoniese ontroering, - akkoorden
van gelijke aktiviteiten; Einfühlung zouden Lipps en Völkelt zeggen, - quod visum
placet, volgens St-Thomas. Dan voelen we de Logos, het Woord met een grote W,
als we geleerd willen doen.
Wat in dit systeem de serie der bepalingen wordt, welke uitgaan van veler vage
inzicht en welke kunst een spel noemen, ene ontlasting van een te veel aan
levenskracht etc. en welke b.v. in Rubens, de roem en waarde verkondigen van de
magnifieke natuurkracht, die uit zijn werken spreekt, het dynamisme van zijn
levensdronken doeken? Ik hoop dat U het inziet, dat hier minder algemeen en vaag
gesproken en aangeduid
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kan worden, vortdurend kontakt gehouden met de energetiese ontstaan en wezen van
het kunstgenot en de kunst.
De voorstanders van de teorie van het spel zullen gemakkelik elke zuivere
werkkunst, - het mooie maken, - willen uitsluiten uit hunne redeneringen, - een mooie
aanduiding trouwens bij elke teorie waar hare zwakke plaatsen zijn.
‘Le rationel qui n'est pas beau, n'est pas le rationel complet’, heeft Vierendeel
ergens zeer juist gezegd, wat een pregnant juiste omlijning is van de waarde van het
logiese, het rationele in de bouwkunst b.v. door Henry van de Velde zo sterk verdedigd
in zijne beschouwingen over de rationele konseptie. En even gemakkelik als ik in
mijn systeem de bouwkunst, wel de meest rationele der kunsten kan inschikken
zonder omhaal van uitrekbare bewoordingen, is zij duidelik en scherp voor b.v. de
dans, de muziek, waar de kunstenaar, minder gedwongen door de noodzaak van het
maken, maar door de eigen drang der aktiviteiten, welke naar rytme en volkomen
beweging, die rust is, verlangen. En heeft de danseres b.v. door haar lichaam te doen
ineenvloeien met het rytme harer energieen, welke diep en zuiver uit haar binnenste
groeien, de algemeen menselike takt gevonden, die dieper en minder gevoeld of
onbewust, ook in ons leeft, dan schept zij kunst, van de zelfde soort als de
bouwmeester, welke de energieen van de stenen en de volumen van zijn bouw rytmies
schikt tot een zelfde syntonie welke bij het aanschouwen in ons ontstaat.
Deze verklaringen wijken niet ver af van de meeste welke U reeds hoorde, maar zijn
ze hier niet duideliker geworden en voelt U niet beter hoe ze blijven steunen en
opgebouwd zijn van uit de basis van mijn systeem. Merkt U ook niet duideliker de
band, die ze met schijnbaar tegenovergestelde bindt?
Het is in dit bestek niet mogelik, maar ik maak me sterk in een mogelike uitvoerige
publikatie van mijne estetiese studies welke mij een tiental jaren reeds bezighielden,
en waarvan deze voordracht als een inleiding is - alle de vele definities van kunst,
zonder ze geweld aan te doen, enkel met een naar voren halen der soms wel zeer
verborgen goede bedoeling, tot de mijne te herleiden.
Dit is wel iets, wat elke teorie wil; maar, door het minder scherp en onaanvechtbaar
algemeen erkende van de grondslag, de aanleiding tot verdere uiteenzettingen volgens
eigen inzichten. Aldus is Hegel de vader van een prachtig sluitend systeem, maar
hoe moeilik, meestal, een begrip zuiver te stellen, vooral voor de massa, welke zo
weinig begrip heeft voor filosofie; hoe veel soorten van interpretaties leverden de
filosofen trouwens zelf al niet?
De hier ontwikkelde fysieke grondslag voor de estetika, biedt de mogelikheid voor
iedereen, welke maar enkele begrip-
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pen heeft omtrent de realiteiten welke hem omringen, scherp te kunnen formuleren,
wat en hoe kunst is.
Zo mocht dan, wat mijn grootste begeren is, eindelik eens het divageren ophouden
en eenieder een klaar besef hebben van wat zijn edelste streven en begeren voldoet.
En nog eens, - smaak hebben is duideliker te maken en beter onder woorden te
brengen dan in de bekende passus uit de voordrachten van Hugo Verriest: - smekken,
smekken -; smaak hebben is het innerlik schoon-menselik zijn, het afgestemd hebben
zijner actieve energieen op het artistieke, diepuniverseel menselike norma - grover
of fijner, met spesiale ontwikkeling soms der begeerten naar klanken of kleuren of
vormen. Zo leeft in de artiest, onbewust, het estetiese maatkompleks, waarover ik
sprak, en waarop hij zijne werken afstemt. En mensen zonder smaak, in hen is dit
verhoudingssysteem bedorven door natieve deformatie, opvoeding of milieu of
anti-artistieke orientatie.
Dat mijne teorie van algemeene toepassing is op alle kunstgebied, meen ik voldoende
te hebben aangetoond. Dat ze in het voortdurend nog bradend debat over moderne
kunst van waarde is, kan ik in dit bestek niet meer duidelik maken. Toch wil ik er
even op wijzen, dat de hier gebruikte terminologie van groot gemak is voor een
omschrijving en situering alsook van een waardebepaling van kubisme, futurisme
en andere ismen. Om even te herinneren aan den strijd rond de kruisweg van Servaes,
- gold het hier een werk van een ernstig kunstenaar, - dit is nader te analyseren, maar
hij is het door menig ander werk blijven bewijzen, - een ekspressionisties werk,
geweldig geladen met energieen van mystiek-godsdienstigen aard. Ook deze aktiviteit
van ons leven is onderworpen aan de wet der syntonie in de kunstgenieting, en, door
de minder hevig ontroerden of zij, die zulke ontroering gevaarlik achtten voor de
menigte en de zoetelike effekten van b.v. Jansen prefereren moest dit werk
veroordeeld.
Ook de evolutie der kunst volgt zeer verklaarbaar, als een tijdelijk overwicht van
sommige begeren, meestal in reactie op dat der vorige periode zoals nu, en nog
versterkt door het vele redeneren rondom kunst. Aldus is de werking van elke aktiviteit
en kompleks van aktiviteiten, die wel een tijdelik overwicht duldt, maar wisselen
wil en anderen energieen doet primeren als de eerste verzwakken. En aldus tevens
de bizondere orientatie van de kunst in sommige landen, niet een direkt gevolg der
energieen, welke wel in deze bodem en dit klimaat een meer of minder gunstigen
ontwikkelingsbasis vinden.
Te lang echter heb ik Uw tijd benomen. Ik hoop niet vergeefs. Ik ben overtuigd,
minstens voor drie-kwart van U, voor
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dovemans oren te hebben gesproken. Ik kan er niets aan doen anders, dan hen, die
vast zitten in oude teorien, nog eens te wijzen op de mogelikheden welke voor een
algemeen bevattelik begrip der estetika in de hier ontwikkelde teorie liggen en ook,
op de evolutie in het wijsgerig denken.
Maar, - maar, - Lord Cecil kon bedanken als Volkerenbondsafgevaardigde. Zullen
de kranten echter ook ophef maken, als ik misluk in dit pogen tot een volkerenbond
op esteties gebied?
DIXI.
***
Het publiseren van deze lezing, gehouden op het IIIe Kongres voor Nederlandse
Kunstgeschiedenis te Mechelen, heeft alleen waarde, als er een vervolg kan worden
gegeven, waarin het vele niewe, of niew lijkende, nader kan bewezen of gestaafd.
Te Mechelen was het bedoeld als de aanleiding tot een verklarend debat.
Hier meen ik het noodzakelik, eventuele heetgebakerde kritiek te verzoeken, af te
wachten tot nadere aanvullende en uitbreidende beschouwingen, welke ik gaarne
hier zal laten volgen en die naar ik vertrouw, het vele ongestaafde beweren dezer
korte studie van inleidende aard, steun en nader begrijpen zullen brengen.
Drs. Jean VAN DE VOORT.
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Kronieken
Het Homerische Epos en de Hoogere Critiek
DAAR is een tijd geweest dat voor iedereen als vanzelfsprekend was: alles wat
Grieksch epos is heeft Homeros gemaakt. Dat heeft het Oude Griekenland als een
dogma beleden. Homeros was een mensch van vleesch en bloed, men kende zijn
geboorteplaats, dwz. men nam onder de zeven bekende die stad aan waarvoor men
het meest voelde. Men wist te vertellen van het zwervend leven van den blinden
zanger, men smukte zijn geschiedenis op met mooie symbolische legenden; men
hield zijn werk voor een encyclopedie van alle kennis, een handboek van godsdienst,
moraal, nationale geschiedenis. Zijn epos was 't alpha en omega in de opvoeding der
jeugd, in de geestelijke uitrusting van den Griekschen mensch. De Grieken staan
tegenover Homeros als de Joden tegenover den Bijbel. En alhoewel ook de oude
wereld reeds twijfels heeft geopperd aan de authenticiteit van bepaalde, thans zoo
goed als verlorene epopeeën (Herodotos, II 117, gelooft niet dat Homeros ook de
dichter is van de zgn.: ‘Kypria’) of van min of meer lange stukken in het epos zelf,
die de Alexandrijnsche philologen verwierpen, toch is het niemand in den zin gekomen
het bestaan te loochenen van dien Homeros, die Ilias en Odusseia, zooals ze grosso
modo voorlagen en nog voorliggen, gemaakt heeft. De zooeven vermelde philologen
van Alexandria, met Aristarchos aan de spits, beleden het zelfde geloof in den éénen
Homeros; de afvallige stemmen der Chorizonten of ‘scheiders’ die voor elk der beide
epopeeën een afzonderlijk dichter vereischten, drongen niet door. De moeilijkheden
door dezen opgeworpen werden of eenvoudig door de Alexandrijnen uit den tekst
geschrapt als interpolatie's, of goedgemaakt door verklaringen als deze: de Ilias is
het werk van den jongen, de Odusseia dat van den ouden dichter. Het bekende:
quandoque dormitat bonus
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Homerus, een verre weergalm van de gangbare paaimiddeltjes, wijst er evenwel op
dat ook toen reeds gevoeld werd dat hier en daar iets hapert in het epos. - De moderne
Critiek is gekomen. Vico in Italië, Wood in Engeland, l'abbé d'Aubignac in Frankrijk,
Herder in Duitschland hebben de personaliteit van Homeros en zijn aandeel aan het
epos, óf quantitatief óf qualitatief, sterk verminderd. - Hunne kritiek en de toen
verspreide Romantische dwaling (Vico o.m. was er door aangetast) van de
‘zich-zelf-dichtende volkspoëzie’ hebben den weg gebaand tot de beruchte
Prolegomena van Fr. Aug. Wolf. - Een groote eeuw lang heeft al wie naam heeft op
philologisch gebied den armen Homeros uiteengerafeld en dan weer, elk op zijn
manier, samengevoegd; - immer in stijgend tempo, op immer meer ingewikkelde
wijze. - De weinig talrijke verdedigers van Homeros werden overschreeuwd.
Op een bepaald punt nochtans waren vele critici het eens: Homeros zou een
‘Oer-Ilias’, een ‘Oer-Odusseia’ hebben gedicht (voor het eerst was deze gedachte
door G. Hermann uitgesproken geworden). Dat Oer-epos zou bevat hebben: een
inleiding, een korte ontwikkeling van het aangegeven thema, een ontknooping. Toen
het er echter op aan kwam uit Ilias en Odusseia dat wederkeerig Oergedicht samen
te rapen, was er verre van eensgezindheid. De meesten spraken van een ‘Achilleïs’
met ongeveer volgenden inhoud: de strijd ontbrand tusschen Agamemnon en
Achilleus; enkele gevolgen van dien strijd, als nederlagen door de Grieken
opgeloopen; ten slotte terugkeer van Achilleus naar den strijd. Maar recht daar
tegenovergesteld (om van de vele tusschenschakeeringen niet te spreken) vonden
even gezaghebbende vorschers (R.R. Jebb; Ed. Meyer) het oorspronkelijke in de
groep gezangen, die enkel gevechten behandelen, 't zij deze rondom Troja geleverd
worden (Jebb), 't zij ze in een latere periode rondom die stad geconcentreerd worden
(Meyer). Dat zou dan de eigenlijke Ilias of het Ilion-epos zijn; dus een Ilias zonder
Achilleus, welke held later in het aanwezige epos zou ingevoerd worden. - Zulkdanige
weeke stof, welke dan ook het er in behandeld thema geweest zij, hebben de
rhapsodengeneratie's naar believen en speciale noodwendigheden (bv. om te believen
aan de afstammelingen van een bepaalden held sponnen zij dezes heldendaden uit,
wanneer ze als ‘trouvère’ in de adellijke hoven optraden) van lieverlede uitgebreid,
waarbij jong en oud werd verbonden zoo goed en zoo kwaad als 't ging. Tot dat, bij
het einde van het episch tijdperk, toen het epos niet meer tot de levende poëzie
behoorde en reeds door andere genre's verdrongen was (de lyriek, later het tooneel),
dit bont complex van zangen en kleine epopeeën door een zeker dichter of
‘samenvoeger’ tot een min of meer gave en
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kunstvolle eenheid zijn verwerkt geworden, natuurlijk met weglatingen, toevoegingen,
aanpassingen door het unifieeren veroorzaakt. - Vandaar dat in het epos bestanddeelen
vastzitten van zeer verschillende herkomst, taal, kultuur- en kunstgehalte. De eene
hebben de Eolische kolonisten uit hun bakermat medegebracht, nl. Noord-Griekenland,
in 't bijzonder Thessalië; andere zijn in het Klein-Aziatische Eolis, de laatste in Ionië
ontstaan. Vandaar dan ook dat de ‘samenvoeger’ niet vermocht min of meer groote
oneffenheden te doen verdwijnen in zijn eenigszins geforceerde samensmelting van
dichtstukken, waarvan de eene, in hun thema, in hun behandeling, in hun taalkundige
vorm oeroud, de andere zeer jong zijn. - Neemt men genoegen met bovenstaande
opvattingen, dan zou de datum van de oorspronkelijke compositie der verscheidene
bestanddeelen van onze Ilias varieeren tusschen circa de 12e en circa de 6e eeuw vóór
Ch. - Met welke objectieve gegevens ook geopereerd wordt (waarover in volgende
artikels zal gehandeld worden), toch hangt de conclusie, die getrokken wordt, veelal
af van louter subjectieve indrukken.
Verder de geschiedenis vervolgen van de critiek van een gansche eeuw mist hier alle
noodzakelijkheid. Enkel dit nog: Tegen de negatief-analytische, stuksnijdende critiek,
met Wolf ingezet, zou een reactie niet uitblijven. Wij hebben reeds terloops gewag
gemaakt van de verdediging van den ouden Homeros. In het laatste kwartaal der 19e
eeuw, rukte de groeiende reactie krachtig op ter verdediging der eenheid en der
personaliteit van een werkelijk groot dichter, Homeros, een dichter die niet enkel het
voor hem liggende episch materiaal met min of meer welslagen aan mekaar gelijmd
kreeg, maar een dichter die vooral putte uit zijn eigen genie, waardoor hij in staat
was een schoon plan op te vatten en uit te werken, waarbij hij op het oude dat hij
overnam zijn eigen stempel wist te drukken, en met geniale begaafheid het zoo wist
te bewerken en te mengelen met zijn eigen, niet onaanzienlijke, produktie, tot er een
wonderschoone eenheid uit ontstond.
In het strijdgewoel van de twee kampen - de analisten en de ‘unitariërs’ heeft
natuurlijk U. von Wilamowitz zijn woord medegesproken, - en zijn eigen opvattingen
neergelegd in verscheidene standaardwerken, als zijn: Homerische Untersuchungen,
Die Ilias und Homer. Thans weer is zijn jongste boek: Die Heimkehr des Odusseus,
Neue Homerische Untersuchungen, Weidmann-Berlin(1) gewijd aan een analyse van
de Odusseia; al is het Wilamowitz dien we hier voor

(1) Geh. 8,4 M. gb. 10 M.
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ons hebben, toch kunnen we, als ons de zooveelste analyse wordt voorgelegd, een
‘Anflüg’ van scepticisme niet onderdrukken - zooveel reeds werd geanalyseerd - en
dan begrijpen we ook wat Wilamowitz bedoeld heeft met deze paradoxale verklaring
uit zijn voorwoord: ‘Es gibt Bücher über Homerisches, die ich ùngelezen beiseite
gelegt habe (wie zou dat niet doen?). Ihren Verfassern rate ich dringend, es mit dem
meinen ebenso zu machen’. Dat zijn raad alvast niet gevolgd wordt, weet niemand
beter dan Wilamowitz zelf. Want wie negeert dezen onvermoeibaren ‘Groszmeister
der Philologie’? Hij staat niet in, maar boven de philologie; hij ondergaat niet
vreemden invloed, hij beheerscht. Hij toont, richt, wijst, verwijst, wekt nieuwe
gedachten, opent nieuwe horizonten. Hij spreekt als de god van Delphi, in hooge,
subtiele, vaak duistere, vaak bloemrijke taal - want hij is tevens dichter. Op elk blad
dat uit zijn rustelooze pen vloeit, schieten voor 't geoefende oog als vallende sterren
voorbij van fonkelnieuwe gedachten en bedenkingen. Niets is zoo moeilijk samen
te vatten als een boek van Wilamowitz. Zijn verbazingwekkende eruditie beheerscht
alle domeinen der klassieke philologie. Elk zijner werken is als een ‘Keras
Amaltheias’, waarin eenieder iets voor zijn gading vindt, welk onderwerp men ook
behandele. Niet licht zal wel is waar een philoloog gevonden worden die met hem
over heel de lijn meegaat; maar niemand waagt het 't oordeel van den ex-professor
te Berlijn, voorbij te gaan. Van zijn daimonische geleerdheid en kracht is hij zich
zelf wel bewust. Misprijzende oordeelen in zijn werken doen denken aan 'n soort
philologische hybris; niets heeft hij van den bescheiden werker. Wie hem niet verstaat,
zoo spreekt hij, houde zijn handen van zijn werk. Wie een weg op wil waar hij geen
vrede mee heeft ‘verdient nichts als schweigende Nichtberücksichtigùng’. En toch,
bij de lectuur van deze zijn: ‘Neue Homerische Untersùchùngen’ voelt de eenigszins
ingewijde lezer dat het belang van dat werk niet zoozeer ligt in de resultaten, dan
wel in de behandeling en de methode.
De opgave van het onderzoek wordt aldus omschreven: De Odusseia is een eenheid,
maar daar er verscheidene themata in verwerkt zijn, is deze eenheid kunstmatig
geschapen. Hij nu die dat bontkleurig materiaal tot een eenheid heeft verwerkt, veelal
met eenvoudige overname in zijn epos van oudere epopeeën, kan met recht geheeten
worden: de definitieve bewerker of redactor. Wilam. zal dan het karakter van dezen
dichter-redactor verklaren, door de oude en eenvoudig overgenomen elementen te
schiften van het aandeel van den laatsten rhapsode. Deze is ‘Homeros’, dwz. de
Homeros der Odusseia. - Hierin nu sluit Wilam. zich aan bij de standaardanalyse
van Kirchhoff. Langs den zelfden weg komt hij dan
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ook in essentia tot dezelfde schifting. Want dat Wilam. per slot van rekening komt
tot vijf gedichten en dichters plus Homeros, terwijl Kirchhoof in de Odusseia slechts
vier gedichten had aangetroffen, maakt m.i. geen wezenlijk verschil. - Ook van het,
sinds Gottfr. Hermann klassieke, vertrekpunt gaat Wilamowitz uit om het disparate
in het epos onmiddellijk aan te toonen, nl. de godenvergadering waarmede de Ve
zang inzet. - Deze scene bevat, naar haar inhoud, haast niets anders dan verzen
ontleend uit andere deelen der Od., zelfs uit de Ilias (bv.: Od. V 13 = Il. II 721), en
naar de bedoeling van den dichter, moet ze de godenvergadering van zang I (v. 26
sq.) vervolledigen. - Hier (zang I) eindigt de Olympische beraadslaging met Athena's
voorstel, die Telemachos met frisschen moed zal gaan bezielen, wat dan ook gebeurt:
we komen aldus bij Telemachos en de Telemachie. Maar van haar tweede voorstel,
Hermes af te zenden naar Kalypso met het bevel Odusseus vrij te laten, komt niets
terecht, het wordt niet eens besproken. Daar (zang V) wordt dat laatste plan terug
opgenomen en thans ook uitgevoerd. Hermes vertrekt naar Kalypso. Aldus worden
we bij Odusseus gebracht, dien we tot nu toe nog niet op het tonoeel hadden gezien.
Besluit: de laatste der twee vergaderingsscènes is door den definitieven redactor
gedicht, met geen ander doel dan om de Telemachie, waarvan de naar zijn vader op
zoek getogen Telemachos de hoofdfiguur uitmaakt, te verbinden met Odusseus'
avonturen. - Even opvallend is het plotseling afbreken der afscheidsscène tusschen
Menelaos en Telemachos in zang 4, v. 624. In zang 15, v. 56 wordt ze voort
behandeld. Het inleidend tafereel, 15, 1-67, natuurlijk van de hand van Homeros,
knoopt de beide stukken der Telemachie aan mekaar. - Dat zijn al te duidelijke feiten
dan dat de meest verstokte ‘unitariër’ zou weigeren hier een herbewerking aan te
nemen. - Trouwens, sinds Bekker en Kirchhoff het gemis aan samenhang in zang 20
hebben aangetoond, ‘seitdem liesz sich die Odyssee als einheitliches Werk nùr mit
der elenden Sophistik des blöden Traditionsglaubens behaupten.’ (bl. 88). Wilamowitz
houdt het dus met de linkerzijde der Homeroscritici. - Bijster hoog slaat hij de waarde
van zijn Homeros niet aan. Zijn werk heet hij o.m.: ‘der ärmliche Notbaù der
Bearbeitùng’ (bl. 88). Deze Homeros benuttigde vijf gereedliggende gedichten,
waarvan we hier beproeven den omvang en den datum te bepalen.
Men lette er op dat in deze gedichten, die eenvoudig werden overgenomen zooals
ze waren, Homeros toch hier en daar heeft moeten ingrijpen om zijn eenheid te
bekomen. - Toch kunnen we hier niet met Wilamowitz vers per vers analyseeren. Tusschen 4 en 15 is de eigenlijke en oude Odusseia
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(5-14) ingeschoven; in deze Odusseia gaat slechts van 5 tot 12 het oorspronkelijk
verhaal der reisavonturen. Want 13-14 behandelen reeds een ander thema, nl. de
thuiskomst. - Dus 13-14 zijn het werk van een dichter die jonger is dan die van de
Odusseia. - Een ander gedicht, dat even goed samenhangt zit vervat in 18-19. Deze
dichter kent ook de eigenlijke Odusseia (5-12); hij schreef, ietwat later dan de vierde
dichter, die nl. van 21-22-23, waarbij zang 24 een latere voortzetting is. Ten slotte
had Homeros voor zich de Telemachie, waarvan we het meeste lezen in 2-3-4.
Een chronologische rangschikking geeft ons volgende vijf epossen:
I. - Het oudste (5-12) behandelde de reisavonturen van Odusseus. - Alleen dit epos
reikt tot in het tijdperk waarin de meeste zangen van onze Ilias gemaakt zijn. Natuurlijk kan de fabel- of novellenstof, die er in verwerkt zit, veel ouder zijn, en
de persoon van Odusseus zelve brengt ons - volgens Wilamowitz (en anderen) - in
‘eine so frühe Völkerwanderungszeit, dasz wir ùns bescheiden müssen’ (bl. 189).
Hij blijft een stamvorst uit de tijden der volkenverhuizing (rond de 12e eeuw). Men
verwarre immers niet de stof met het gedicht dat die stof behandelt. - Als gedicht
echter is dit epos een vervolg op de Ilias, daar het een antwoord verstrekt op de vraag
die bij dichter en toehoorder van de gevechten rond Troja als vanzelf opkwam: Wat
is er dan wel geworden van die Grieksche helden? Hoe zijn de overlevenden weer
thuis geraakt? Alhoewel nu nagenoeg alle die beroemde strijders zich een ‘Nostos’
of ‘Thuiskomst’ moesten laten welgevallen, toch is het zeer natuurlijk dat de ‘listige’
Odusseus meer dan een ander zijner wapenbroeders een recht interessante reis kon
maken en dat de nog naïeve toehoorder dan ook tot zijn meer dan gewoon jolijt te
hooren kreeg hoe hij, de tegen alles opgewassen ‘polutropos’, zich wist heen te slaan
door allerlei mogelijke en onmogelijke avonturen, aangedikt door fabeltjes en
wonderbaarlijke verhalen over vreemde, haast onbezochte streken.
II. - Het tweede epos, nog heroïsch behandeld, beschreef den moord van Odusseus
op de huwelijksanzoekers, die zijn trouwe Penelope omknellen; waarop Penelope
haar gemaal erkent. - Dat lezen we in zangen 21-22-23 en den jongeren zang 24,
welke laatste uiteenzet hoe Odusseus door zijn ouden vader Laertes (die in het gansche
epos niet de minste rol speelt) erkend wordt en hoe hij terug den scepter opneemt
over zijn onderdanen, natuurlijk niet zonder een klein incident.
III. - Lang niet zoo heroïsch van uitzicht, volgt dan het derde epos, dat nochtans
vrijwel in den zelfden tijd dient gezet te worden, als II. Hierin kregen Oduseus'
reisavonturen hun
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beslag: hij landde te Ithaka aan en kwam in de hut terecht van Eumaios, zijn ouden
zwijnenhoeder, voor wien hij vooralsnog niets meer mocht zijn dan een
belangwekkende bedelaar. Dat alles lezen we nog in zangen 13-14. De ontknooping
die dan verder volgde bezitten we niet meer. Bukolische frischheid is dezen dichter
eigen; hij behoort tot de 7e eeuw.
IV. - Ietwat jonger dan 21-22-23 en rond 670 gedicht is het vierde epos, waarvan
ons in zangen 18-19 nog een stuk bewaard is. De thuiskomst van Odusseus als
onbekende bedelaar, zooals wij hem aantroffen in III, wordt hier uitgesponnen, zoodat
hij, die in III tegenover den ouwen trouwen Eumaios kwam te staan, thans in een als
tegenhanger bedoeld gedicht, af te rekenen heeft met lieden die hem slecht bejegenen.
- Dat gaf den dichter tevens de gelegenheid den nog onbekenden zwerver onder de
oogen der vrijers zijn ware heldenkracht te toonen. Hier, meer nog bij de
voetwassching door de oude Eurykleia, scheelde 't maar een haartje of Od. was erkend
en dus verraden. - De dichter schept er behagen in zijn held als 't ware op 't uiterste
kantje te brengen van een, nog te vermijden, erkenning. Ook zoo bij zijn onderhoud
met Penelope, die in hem nog niets anders zien mag dan den rondzwervenden
bedelaar, voelt de hoorder dat Odusseus moeite heeft zijn ware gedaante en wezen
verborgen te houden. - Onze dichter gaat reeds aan 't overwegen van 's menschen
lot, kondigt aldus de weldra volgende gnomische poëzie aan. - Zijn karakterteekening
is fijn, zijn verbeelding verwijlt graag bij de alledaagsche realiteit en hij schrikt er
niet voor terug van worsten te gewagen. - Toch leunt hij aan bij 13-14, waarvan hij
het thema, op zijn eigen oorspronkelijke manier bedoelt te behandelen, - of beter te herbehandelen.
V. - Ten slotte was daar de zeer jonge Telemachie, die niet vóór 669 in of rond
Korinthië moet gedicht zijn. Daar dit epos veel verzen ontleent aan al de zangen,
behalve aan die welke Wilam. Homeros toeschrijft, is het van zeer jongen datum.
Uit dat ontledingsproces is Homeros ‘verjongd’ te voorschijn gekomen; zijn
werkzaamheid valt rond 600. - Wat is dan grosso modo zijn aandeel? Het eerste doel
van ‘Homeros’ was de eigenlijke Odusseia (I) te verbinden aan de Telemachie (V),
en het aldus bekomen gedicht uit te werken tot een definitieve ontknooping. Daartoe
benuttigde hij broksgewijze III en IV, die beide, maar elk op 'n speciale manier,
handelen over de thuiskomst van den in bedelaar veranderden en voor een bedelaar
gehouden Odusseus. - De ontknooping waarmede III en IV eindigden, liet hij
wegvallen, en verkoos de ontknooping zooals epos II ze verhaalt. De tusschenliggende
zangen en stukken, nl. 15 (meer in 't bijzonder van
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vers 494 af) is een door Homeros toegevoegde overgang tot 16-17, welke laatste
zangen, met benuttiging vooral van oude elementen uit de Telemachie, grondig
herwerkt werden, zoodat ze III en IV aan mekaar konden knoopen, en hij in de
gelegenheid gesteld werd Odusseus door Telemachos, in de hut van Eumaios
samengevoerd, te laten erkennen: een onontbeerlijk motief met het oog op de volgende
ontknooping. Ook zang 20 is een door Homeros gemengeld samenraapsel van oud
en eigen goed, met hetwelk hij nogmaals Telemachie met Odusseia zoekt te verbinden,
in de laatste momenten die 't ontzettend drama van den moord op de vrijers (epos II)
voorbereiden. - Voor dit, zijn tot een min of meer effene eenheid herwerkt epos moest
hij ten slotte een inleiding schrijven, die zou slaan op Odusseia en Telemachie samen.
Van deze taak kweet hij zich in zang I, waarin slechts een diepergaande lektuur de
menigvuldige ontleeningen aan al de rest ontdekt, terwijl bij 'n vlug lezen men zich
licht de verhouding tot het overige andersom voorstelt en verkeerdelijk gaat meenen
dat niet zang I van de overige zangen, maar dat deze laatste van zang I afhankelijk
zijn.
In deze analyse wendt Wilamowitz naast het logisch criterium, dat vooral met
logische tegenstrijdigheden uitpakt, ook het kultureel criterium aan, dat bij de
verscheidene zangen den verschillenden kultuurtoestand aantoont en elk van hen dan
ook aan een bepaalde kultuurperiode toeschrijft. Maar zijn veiligste en dan ook meest
gebruikte toetssteen is de stijl en de mentaliteit. - Zoo werd bv. reeds gezegd dat epos
III de helden meer menschelijk dan wel heroïsch uitbeeldt en zich over 't algemeen
onderscheidt door grooter frisscheid en bukolische liefelijkheid, dan dit het geval is
in het voor normaal gehouden epos. Geeft nu dat criterium wel voldoende zekerheid?
Weliswaar heeft elk auteur zijn eigen trant, maar kan hij er daarom nooit van
afwijken? Zou bv. een hoogdravende Bilderdijk of 'n Schaepman, tengevolge van
een gewijzigd complex van omstandigheden, niet eens recht idyllisch kunnen schrijven
en aandoen? Zou 'n episch dichter bij 't einde van zijn loopbaan niet kunnen gaan
nadenken over de onbestendigheid van 's menschen lot, en aldus een gnomisch, een
didactisch karakter geven aan zijn epische schilderingen? Zijn die mogelijkheden
uitgesloten? Dergelijke vragen laat ik in 't midden. Men denkt dat één criterium op
zich zelve in den regel een tweesnijdend zwaard zal blijken, dat, al naar volgens de
subjectieve opvatting van den criticus, zoowel als een bewijs tegen als een bewijs
voor kan aangewend worden. - In zake stijl o.m., daar vooral waar we een zoo oud
kunstwerk te beoordeelen hebben, kan de indruk van den eenen tot den anderen
modernen lezer zeer uiteenloopend zijn. Het dient
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evenwel erkend dat, minstens voor de algemeene stijlkenmerken van de verscheidene
zangen of zangengroepen het oordeel van Wilamowitz op stevige eruditie, op een
goed gevormden smaak, op een fijn onderscheidingsvermogen berust. - Aan den
anderen kant is Wilam. er zich wel van bewust dat: ‘die
Wahrscheinlichkeitsrechnùng... die Freiheit der Poësie (verkennt)’ (bl. 140). Heeft
hij met dat gezond princiep wel altijd rekening gehouden in de toepassing zijner
‘Schneidekùnst philologischer Kritik’, die - zooals 't bl. 60 heet - ‘die Ehre der Heroen
zùgleich mit der des echten Dichters (rettet)’? 't Komt er immers op aan voorzichtig
te snijden en te heelen, en niet gemakkelijk aanstoot te nemen aan de logische
ontwikkeling in een antiek kunstwerk, vooral niet den dichter en zijn werk schooner
te willen maken - naar onze moderne opvatting - dan ze zijn.
In elk geval, de philoloog en al wie iets voelt voor een groot werk der
wereldliteratuur evenals voor de wording er van, voor de twee groote heldendichten
van overweldigende schoonheid die oprijzen in vollen lichtglans bij den ingang tot
het Hellenendom, al wie ook in een analyse om haar zelve kan belang stellen, zal
niet met ledigen geest dit jongste werk van een werkelijke autoriteit uit de hand
leggen. Trouwens de hoofdstukken die, als conclusie, volgen op de analyse, maken
alleen reeds het boek meer dan lezens- en bestudeerenswaard.
Dr. R. VAN POTTELBERGH.

Duitsche letterkunde
Waardeering van Woordkunst
(O. Walzel's ‘Gehalt und Gestalt’(1)
MIJN eerste kennismaking met den beroemden, maar in dit land te weinig gekenden
literatuur-historicus, Prof. O. Walzel, geschiedde in den zomer van het jaar 1922,
toen ik met een groep Noord-Nederlandsche Gemanisten aan de Universiteit van het
lieve stadje Bonn aan den Rijn bij een

(1) Oskar Walzel: Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters (Handbuch der
Literatuurwissenschaft, hrsg. von O. Walzel). Wildpark, Potsdam, Akad. Verlagsgesellschaft
Athenaion (1924/25). 408 S. Lex 4o. - Deze mededeeling is gedeeltelijk een uitbreiding van
Jos. Körner's bespreking, verschenen in ‘Literaturblatt für Germ. und Rom. Philologie’ (1926,
nr 7-8).
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aantal professors in de Germaansche Philologie college liep. Onder die zeer
verdienstelijke mannen waren er die goochelden met woorden en begrippen en U
fascineerden en verblindden door de fusee-achtige vonkvurigheid van hun rede. Niet
zoo Prof. Walzel: het ietwat pronkerig oprukken naar duizelende hoogten lag niet in
zijn aard. Hij was de eenvoud zelf en al mocht hij zich terecht noemen ‘ein Betrachter
der Entwicklung der Menschheit’, men kon het hem niet aanzien tenzij misschien
juist aan zijn oprechte ongekunsteldheid en zijn vijverdiep-spiegelende oogen. Nog
zie ik hem rustig het katheder beklimmen ontvouwend zijn
velletjes-met-aanteekeningen, nog hoor ik zijn stem in gelijkmatig, ietwat nerveus
tempo over het muizenstil aditorium heenruischen, opmurmelend uit diepten van
overweging en overtuiging, mededeelend zijn meening en die van anderen over zijn
lievelingsprobleem: ‘Dichtung als kunstwerk’ of over ‘Ziel und Wert neuester
deutscher Dichtung’. Nog bewonder ik den bijna 60-jarige(1) in al zijn gemoedelijkheid,
vroolijk met ons op lange dagmarschen het eeuwig-jonge Rijnberglandschap
doorloopend!
Toen ik naderhand, in vollen Duitschen crisistijd, vernam van zijn monumentaal
ontworpen ‘Handbuch der Literaturwissenschaft’, aarzelde ik geen oogenblik er op
in te teekenen, omdat ik Prof. Walzel had leeren kennen en waardeeren als een
onvermoeibaar werker en een zeer hoogstaand geleerde. Van hem mocht iets grondigs
en degelijks verwacht worden. Groeiend ging mijn belangstelling naarmate de
afleveringen(2) elkaar opvolgden en ik in Walzel's breedopgezette inleiding ‘Gehalt
und Gestalt im kunstwerk des Dichters’ veel van wat ik te Bonn reeds gehoord had
terug kon vinden.
Over dit inleidend betoog wensch ik nu een en ander mede te deelen.
Prof. Walzel's eerbiedafdwingende woordkunst-encyclopedie dankt haar beteekenis
vooral aan het feit dat ze voortbouwt op den reusachtigen en bij deelen ingewikkelden
onderbouw van de door vele eeuwen heen gegroeide en vooral in het 19e eeuwsche
Duitschland beoefende schoonheidsleer en ze de pijlers optrekt waarop de
woordkunstwaardeering zich verruimend verder zal kunnen ontwikkelen.
Velerlei zijn in de laatste decennia de bemoeiingen van Walzel geweest om het belang
van de woord- en dichtkunst-

(1) Zijn vrienden vereerden hem bij die gelegenheid een heerlijk synthetisch gedenkboek: ‘Vom
Geiste neuer Literaturforschung’.
(2) Tot heden zijn er 92 verschenen en nog een honderdtal volgen.
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theorie voor de literatuurwetenschap te doen uitschijnen.(2) In het nadruk leggen op
de noozakelijke diepere waardeering van den kunstenaar en zijn scheppingen
bewandelde hij trouwens wegen door zijn Weenschen oud-leeraar, Prof. R. Heinzel,
gebaand: deze brak toch af met de traditioneele historische beschouwing en vatte
literatuurwetenschap op als een systematisch beschrijven van dichterlijke
verschijnselen. Dit lag overigens heelemaal in de lijn van Scherer's program, al stond
hij in zijn positivistischen tijd nog geheel onder invloed van de natuurwetenschappen.
Kenmerkend is voor Walzel dat hij principieel elk transponeeren van
natuurwetenschappelijke indeelingen op geestelijke verschijnselen van de hand wijst.
Allereerst verwerpt hij het natuurwetenschappelijk oorzakelijkheidsbegrip: ‘Met
eenige zekerheid kan alleen nagegaan worden hoe een kunstwerk is, niet hoe het
ontstaat. Het als verschijnsel te verduidelijken is mogelijk, niet het als resultaat van
een reeks oorzaken te verklaren, daar het opsporen van oorzaken steeds de aandacht
van het kunstwerk zelf afleidt.’ (p. 6). Verkeerd lijkt hem eveneens psychologische
uiteenrafeling, die het kunstwerk tot karakterologisch materiaal degradeert of
voorliefde toont voor de kiemvormen en den groei van gedichten, terwijl het rijpe,
afgeronde kunststuk zelf verwaarloosd blijft: onze tijd heeft daar waarlijk al genoeg
tegen gezondigd.
Wil men nu tot juister begrip van kunstwerk geraken, dan mag dit nooit geheel
afgezonderd worden, vermits én de verschillende scheppingen van éénzelfden
kunstenaar én die van een stam, een volk of een tijd gemeenschappelijke kenmerken
vertoonen. Juist in het erkennen en verklaren van dit gemeenschappelijke, ook in
zijn wording en verval, ziet Walzel de eigenlijke taak van een bepaald
geesteswetenschappelijk onderzoek. Nimmer is het van belang ontbloot na te gaan
hoe innig kunst en denken, kunst en sociale toestanden van een bepaalden tijd met
elkaar verbonden zijn, of ook waarin het eigenlijke verschil tuschen
verschillend-geaarde volkeren ligt, of nog hoe ze elkaar onderling beïnvloeden; doch
nooit mag een geschiedenis van de poëzie ontaarden in die van wereldopvattingen!
Er hoeft gestreefd naar een geestelijke cristallisatie van den uit de deining van ziel,
tijd en volk aanzwellenden en er weer inrimpelenden scheppenden golfslag van het
kunstwerk.
Een kunstwerk nu openbaart zich enkel geheel aan wien het beleeft, t.t.z. zich van
diens inhoud bewust wordt door het

(2) Vgl. o.a. ‘Vom Geistesleben alter und neuer Zeit’ (Insel-Verlag, Leipzig).
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vatten van de ineenstrengeling der dichterlijke zielsprocessen, en beleven kan alleen
wie daartoe een aangeboren vermogen ontvangen heeft en dit steeds verdiept en
loutert; maar in geen enkel geval kan dit beleven, dat nooit passief, maar ieder
oogenblik vervloeiend is, volledig in woorden vastgelegd, t.t.z. beschreven worden
en vermits de bemoeiing om het in begrippen uit te drukken de aandacht van het
kunstwerk zelf afwendt, kan die beschrijving nooit volledig inzicht geven. Wie
kunstwerken ontleedt moet derhalve van volledig begrijpen afzien; hij moet zich met
toevallige zijden van in- en uitzicht tevreden stellen; hij is gedwongen zijn beleving
in willekeurig geabstraheerde bestanddeelen op te lossen en vernietigt aldus den
totaalindruk van die beleving. Niettemin is dit de eenige wijze waarop men zich
begrippen kan vormen die het verstand voorbereiden tot beter inzicht in kunstwerken.
Inhoud en Vorm, wezen en omtrek, gehalte en gestalte, zijn kunstbestanddeelen,
die men van oudsher erkend heeft. Onder gehalte verstaat Walzel alles wat poëzie
bevat aan inzicht, wil, gevoel of wat ze op die gebieden teweegbrengt; onder gestalte
alles wat uiterlijke of innerlijke zintuigen beïnvloedt, wat tot oor of oog spreekt of
gehoor- en gezichtsbeelden oproept. (p. 178).
Zooals nog steeds de meeste Duitsche literatuur-aesthetici had ook Walzel zich
vroeger vooral ingespannen om het gehalte van Duitsche poëzie te verklaren; als
leerling van Diethley(1) had hij de geestelijke bronaders van de klassieke of
romantische dichters(2) Hebbel, Wagner en Ibsen opgespoord en blootgelegd; eerst
in de laatste tijden heeft hij grooter aandacht gewijd aan het onderzoek van de
middelen tot uitdrukking van het gehalte en ook langs dien weg heeft hij een
beroemden voorganger gevolgd, Wölfflin(3) nl. die zulke waardevolle,
diep-inzicht-gevende grondbeginselen van kunstgeschiedenis uitgedacht heeft. In
zijn magistrale studie tracht Walzel nu, met het oog op het verklaren van poëzie, de
uitkomsten van Dilthey en Wölfflin te versmelten. Daar echter de gehalte-aesthetiek
reeds grondig en overvloedig door anderen bestudeerd werd en de gestalte-aesthetiek
daarentegen een nieuw gebied is door de Duitschers over 't algemeen met tegenzin
betreden, legt hij nu vooral nadruk op dit gestal-

(1) Vgl. W. Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung (Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin).
(Verlag B.G. Teubner, Leipzig u. Berlin)
(2) Vgl. o.a. O. Walzel: Deutsche Romantik (Aus Natur- und Geisteswelt nr 232-233) en
‘Friedrich Hebbel und seine Dramen’ (idib. nr 408).
(3) Vgl. o.a. Wölfflin: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (München, 1915).
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teprobleem, al blijft zijn hoofddoel aan te toonen hoe gehalte en gestalte zich tot
elkaar verhouden en hoe het gehalte op de gestalte inwerkt, weshalve hij er naar
streeft in de gestalte de uitdrukking, de vleeschwording van het gehalte, in het gehalte
het vermogen tot de gestalte te ontdekken (vgl. o.a. p. 165 en 180).
Lang zijn echter de omwegen waarlangs dit einddoel bereikt wordt. Körner's in
het Literaturblatt für Germ. u. Rom. Phil. verschenen oordeel mag hier ten volle
beaamd worden: ‘Uiterst gewetensvol tracht Walzel alle vroegere wetenschappelijke
pogingen tot verklaring van het kunstwerk te rangschikken en aan een kritisch
onderzoek te onderwerpen; alle problemen die ooit in de aesthetiek van kunst en
poëzie een rol gespeeld hebben raakt hij aan en streeft er zelfs naar een uitvoerige
geschiedenis van die problemen te schrijven. Het spreekt van zelf dat de draad van
een streng, systematisch vertoog daardoor te dikwijls afgesneden wordt, de samenhang
los geraakt, het overzicht bemoeilijkt wordt en de begripsbepaling vervaagt. Zoo
min als Wölfflin is Walzel systematisch aangelegd. Voor de dichtkunst en
literatuurwetenschap ligt de groote waarde van het boek te dikwijls waar van de
vaste, systematische lijn afgeweken wordt, waar Walzel bepaalde voorbeelden toelicht,
ze waarneemt en leert waarnemen. Zeker zal niemand van het boek scheiden zonder
veelzijdige, nieuwe kennis opgedaan en zijn kunstinzicht ongemeen verdiept te
hebben en nochtans zullen er zich slechts weinigen geheel voldaan over voelen. Zulks
is vooreerst te wijten aan dit parallel, of liever dooreenloopen van dichtkunsttheorie
en geschiedenis er van, en hoofdzakelijk aan de ongelijke verdeeling van het
overvloedige materiaal. Dit gebrek aan vaste lijn wordt men reeds gewaar bij het
doorloopen van de inhoudsopgave en het moet wel gezeid dat sommige hoofdstukken
zorgeloos samengesteld zijn. De groote oorzaak daarvan zal wel liggen in het feit
dat het boek niet ontstaan is uit een centrale conceptie, maar feitelijk een uitgediepte
samenvatting is van Walzel's talrijke speciaal-studies op dit gebied. Vandaar het
mosaïekachtige en fragmentarische van veel deelen, vandaar de langdradige
herhalingen. Gemis dus aan logische orde en afgerondheid en een schijn dat alles
wat te rap samengeraapt werd. Volledig is het boek, maar absoluut niet overzichtelijk.
Nu moge een overzicht van dit onevenwichtige, doch machtige boek volgen, opdat
blijke welk een ongemeenen rijkdom het bevat en hoe veelzijdig de geleerdheid van
Walzel is.
Over het eerst behandelde onderwerp: het kunstwerk zelf en het talent kunst te
beleven repten we boven reeds. De begripsbepaling van het kunstwerk komt daarna
aan de beurt.
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Reeds bestaan er twee wegen waarlangs van het kunstbeleven tot de begripsbepaling
er van kan overgegaan worden: daar is de historische methode, die in het na-elkaar
van den tijd naar feitenkennis en alle mogelijke bronnen vorscht; daar is ook de
spiritualiseerende aesthetische methode, de beschouwing van het plastische
nevens-elkaar, die zich beperkt tot het eigenlijke kunstwerk en de gestalte welke het
ons vertoont. Er wordt niet nagegaan hoe het kunstwerk zoo of zoo'n uitdrukking
gekregen heeft, wel hoe die bepaalde uitdrukking zekere uitwerksels voor gevolg
heeft. Langs geen dezer beide wegen echter kan men stijgen tot het volledig begrip
van het kunstwerk als scheppende eenheid. Wel is er een derde weg geopend door
den fijnzinnigen Simmel(1), de weg van de wijsgeerige beschouwing, die het kunstwerk
op zich zelf en als beleving voor-onderstelt en het tracht te situeeren in de golving
van de zielsontroering, in de hoogte van de begrijpelijkheid en in de diepte van
wereldhistorische tegenstellingen. Doch zonder vasteren grondslag van de vorige
methoden, blijft het wagen van nieuwe hypothesen hier uitgesloten. Want eenerzijds
blijft het vaststellen van tijdelijke verschillen ontoereikend zoolang de
kunst-beteekenis er van niet uitgediept is, en anderzijds schiet taalbeheersching
doorgaans nog te kort, wanneer het er op aankomt de indrukken door poëzie gewekt
te verwoorden.
Langen tijd was men er hoofdazelijk op uit bronnen en groei van kunstwerken op
te sporen en dit snuffelen ging zoover dat ieder kunstwerk als plagiaat beschouwd
werd. Men besefte niet dat biographisch of bronnen-onderzoek een zich verstrikken
was in het materiaal en een uit het oog verliezen van het eigenlijke kunstvoortbrengsel,
noch dat vooral het eigenlijk nieuwe en oorspronkelijke in het licht diende gesteld.
Het voornaamste en beslissende is immers of de kunstenaar een of ander levensaspect
als iets nieuws in zich opgenomen heeft, of hij iets verrukkends ontwaard heeft waar
anderen achteloos voorbijgaan, of er dus niet enkel levensaanvaarding, maar
zinderende ervaring en doorleving is. Daarom ligt de eenige taak van zinvol
kunstonderzoek noch in het vorschen naar uiterlijke levensomstandigheden, noch in
het gesnuffel naar afhankelijkheid en navolging maar in het uitdiepen van de
innerlijke, scheppende daad van den kunstenaar en in het systematisch vergelijken
van naar inhoud en vorm verwante kunstproducten.
Bij het vinden van de markante trekken in het gehalte en de gestalte van een
kunstwerk, bemoeie men zich ook niet te

(1) Vgl. zijn ‘Rembrandt’.
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veel met de vrijwel onmogelijke scheiding tusschen bewuste en onbewuste
kunstenaarsactiviteit: want de kunstenaar zelf is hier veelal onbevoegd en niet te
vertrouwen in zijn uitingen over eigen scheppingen. Steeds dient de kritische lens
op het kunstwerk zelf gericht. Het spreekt toch van zelf dat de ziel van den
scheppenden kunstenaar zich, evenals in iedere veruiterlijking, ook in het kunstwerk
op een of andere wijze zal afspiegelen.
Dilthey's drie typen van wereldbeschouwing (materialistisch-positivisme, objectief
idealisme en vrijheidsidealisme) worden door Walzel op poëzie overgedragen en het
gelukt hem de uitwerkselen van de tusschen deze typen bestaande innerlijke
tegenstellingen tot in de technische bizonderheden van de gedichten op te sporen.
De rol, die den booswicht in het drama ten deel valt, is bv. ten nauwste verwant met
het stadium van wereldbeschouwing der betreffende dichters of dichterlijke tijdperken.
In een zeer uitvoerig hoofdstuk heldert Walzel de gevaren en mogelijkheden van
het waarde-oordeel op. Indien enkel het verre nageslacht geroepen is kunstwerken
rechtvaardig te beoordeelen, omdat het alleen aan de tegenstrijdige vooroordeelen
van tijdgenooten het hoofd kan bieden, dan kan toch anderzijds enkel de tijdgenoot
den kunstenaar uit zijn dagen geheel verstaan, omdat hij leeft in de atmosfeer zelf
waaruit het kunstwerk ontstaan is en dit dus het zuiverst en globaalst weer doorleven
kan; door redeneering is diepere zin van kunst nooit te vatten. Gewichtig is
ongetwijfeld de bijval die een bepaald kunstwerk in eeuw na eeuw te beurt valt, maar
belangrijker is toch of het scheppende kracht bij andere kunstenaars opwekt en de
bron wordt van een reeks gelijkstrevende werken. Sterken nadruk legt Walzel op de
polaire tegenstelling in het kunstscheppen en hij wenscht de waarde van een kunstwerk
te zien bepalen, naar de grootere of mindere bekwaamheid in het uitdrukken van den
tijdsgeest; met dien verstande dat rekening gehouden wordt met hoogten en laagten
in den ontwikkelingsgang van een nationale cultuur.
Over het wezen van den kunstinhoud en -vorm en hun onderlinge verhouding heeft
men zeer verschillend geoordeeld. Bij het waardeeren van poëzie hebben de Duitschers
(Lipps en Volkelt worden zeer kritisch besproken) steeds te veel belang gehecht aan
het gehalte, en zulks ten nadeele van de gestalte; derhalve neemt Walzel het krachtig
op voor diepere waarneming van de uiterlijke verschijnselen van dichtwerken, van
alles wat zich aan onze uiterlijke zinnen openbaart (p. 146). Hij stelt de vraag of het
niet geboden is hetgeen de kunstenaar als ziener en verklaarder van het leven schept,
te onderscheiden van wat hij voortbrengt om aan zijn schepping
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een zintuigelijk-werkzame gestalte te verleenen. Kunst en haar vormwil kan men
immers slechts dan doorgronden, wanneer men weet uit welke opvatting van het
gehalte-en-gestalte probleem ze gegroeid is, t.t.z. of een kunstwerk beïnvloed werd
door de meening dat 't gehalte belangrijker is dan de gestalte, of omgekeerd, of nog
dat aan beide gelijke zorg moet besteed. De eene kunstenaar hecht inderdaad grootere
waarde aan de zelfstandige beteekenis van de gestalte, terwijl de andere vooral op
een waardevollen inhoud prijs stelt en de uitdrukking totaal verwaarloost. Dit scherpe
dualisme wordt in aesthetische beschouwingen onder verschillende benamingen vaak
besproken, men denke aan naïeve-sentimentalische Dichtung, appollinisch-dionysisch,
realisme-idealisme en wanneer men het op volkerengroepen toepast dan is Romaansch
vaak synoniem van vorm, Germaansch van inhoud.
Eigenlijk kunnen beide nooit van elkaar gescheiden worden en is het ondoenlijk
de gestalte van dichtwerken te verklaren zonder meteen van het gehalte te reppen.
Beide begrippen moeten niettemin streng uiteengehouden worden. Komt men nu te
spreken over de scheppende kunstdaad dan moet in de eerste plaats met de keus van
het onderwerp rekening gehouden; van overwegend belang is namelijk of dit
onderwerp ergens gevonden en opnieuw bezield, dan wel of het zelfstandig uitgedacht
werd. Haar gehalte nu drukt poëzie op een tweevoudige wijze uit: én door de taal
van de begrippen - ook de wetenschap gebruikt dit middel - én door de zintuigelijke
macht van het woord, dat alleen de eigenlijke, kunstige mededeelingsvorm is; daarom
moet poëzie beleefd worden, ze is door de rede niet te vatten ofschoon ze er
toegankelijker kan door worden. Daartoe volstaat echter de z.g. lagere wiskunde van
onze metrische en stilistische leerboeken(1) in geenen deele; er moeten hoogere
gestalte-begrippen uitgedacht, in den aard dergene die we reeds voor het drama
bezitten. De kloof tusschen die primitieve metriek en een uitsluitend op het gehalte
gerichte dichtkunst-theorie moet allereerst overbrugd.
Om tot de gewenschte hoogere wiskunde van de gestalte te komen, wendt Walzel
eerst de blikken naar de uitkomsten van onderzoek van antieken stijl. Die resultaten
benuttigt hij tot het beter leeren begrijpen der kunst van de ongebonden rede (proza),
vooral van haar rhythmiek. Ongemeen leerrijk zijn Walze's ophelderingen van de
studies van Wackernagel, Norden(2), Lanson en Philippi, van Schlegel en Novalis,

(1) Meyer's en Elster's werken worden hier besproken.
(2) Zeer belangrijk is Norden's boek: Die Bildungswerte der lateinischen Literatur und Sprache
auf dem humanistischen Gymnasium. (Berlin, 1920).
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Meyer, Batteux en anderen; zeer interessant zijn eveneens zijn uitweidingen over de
rhythmiek van het slot van dramatische bedrijven en romanhoofdstukken. Zijn
fijnzinnige waarnemingen over groei en golving dier finalen leiden tot de overtuiging
dat ze mikrokosmisch de globale werken afspiegelen.
Hoogere wiskunde beoefent Walzel daarna in het hoofdstuk over de tektoniek van
poëzie, waar hij nauwkeurig den periodenbouw der oden van Goethe, Hölderlin en
anderen ontleedt en noch bij het afzonderlijke woord, noch bij syntaktische
bizonderheden blijft staan, maar doordringt tot het groote geheel. Nadruk legt hij op
de noodzakelijkheid de gedichten te doorgronden zooals ze werkelijk zijn: van een
aprioristisch standpunt uit vitten over de vraag hoe gedichten eigenlijk zouden moeten
zijn(3), is louter onzin. Aan het wordingsproces van een gedicht mag evenmin de
voorkeur gegeven worden (p. 249). Walzel wijst er op hoe Ker en Heusler, dank zij
een hoogere wiskunde van de rhythmiek, hebben kunnen bewijzen dat het epos
onmogelijk uit een aaneenschakeling van liederen kon ontstaan, daar beider stijl en
rhythme diametraal verschillen (p. 257).
Handelend over wederzijdsche belichting van de kunsten stelt Walzel in het licht
hoe veel zuiverder de beeldende kusten en de muziek zich in een louter aesthetische
sfeer bewegen dan de woordkunst die, gebonden aan het met intellect geladen woord,
heel vaak door praktische of zedelijke strekkingen vertroebeld wordt, zoodat het
zuiver kunstgenot dikwijls lijdt onder den logischen dwang van 't woord. Maar wie
er eenigszins aan gewoon is het schoone van beeldende kunsten en muziek waar te
nemen, zal ook veel gemakkelijker het schoone van woordkunst kunnen vatten: hij
zal zich niet enkel meer verdiepen in den zin der woorden, maar ook in de niet te
verwoorden uitdrukking of gestalte van dichtkunst. Het komt er vooral op aan het
aan woordkunst eigen schoone te vatten en er een technische vaktaal voor te vormen;
daarom is men op de kennis van andere kunsten aangewezen en is wederzijdsche
belichting een eisch. Dien weg werd echter tot nog toe veel te nonchalant bewandeld:
zeker heeft men van oudsher getracht poëtische verschijnselen op te helderen door
ze te vergelijken met verschijnselen uit de wereld van de beeldende kunsten of de
muzek, maar er dienen zuiverder en strengere maatstaven aangelegd. Lessing's scherpe
scheiding in kunsten van het nevens elkaar (ruimte) en kunsten van het na elkaar
(tijd) moet aan herziening onderworpen worden. Nauwkeurige beschouwing van
uitingen der z.g. rustende

(3) Zooals ook Ermatinger in ‘das dichterische Kunstwerk’ doet.
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kunsten kan immers leiden tot het zien van na-elkaar en ook omgekeerd. Zoo is de
gestalte van het globale van een dichtwerk alleen dan te vatten, wanneer dit globale
op een of andere wijze als een rustend nevenselkaar voor ons innerlijk oog staat; dan
zet het woordkunstwerk zich in iets beeldends om en de functie van de afzonderlijke
deelen in het geheel wordt erkenbaar.
Met goed gevolg heeft Carl Steinweg reeds de vaktaal van de beeldende kunsten
aangewend ter beschrijving van den vorm van gedichten. Met zijn groep-begrip komt
hij soms tot verrassende vaste getal-verhoudingen. Die methode wordt nu
overgenomen en uitgediept door Walzel, die een dergelijke strenge tektoniek in
menigvuldige voorbeelden aanwijst, zooals in ‘Maria Stuart’, ‘Iphigenie’ en enkele
drama's van Shakespeare. Ten einde Shakespeare's dramatische bouwkunst goed te
vatten en ze van het verwijt van vormloosheid te bevrijden, benuttigt hij daarenboven
Wölfflin's ‘kunstgeschichtliche Grundbegriffe’. Het is bekend dat het verschil tusschen
de beeldende Renaissancekunst uit de 16e eeuw en de Barok uit de 17e in dit
merkwaardig boek bij middel van vijf antithetische begripsparen aangetoond wordt
(Renaissance: lineair, vlak, gesloten vorm, veelheid, absolute helderheid - Barok:
schilderachtig, diep, open, eenheid, relatieve helderheid). Die categoriën kunnen
eveneens op andere kunsten en tijden toegepast worden: ‘De verhouding van twee
kunstverschijnselen, zelfs het wezen van een enkel, is met behulp van een
coördinatensysteem in den aard van Wölfflin's grondbeginselen beter te bepalen dan
door eenvoudige vergelijking en alleszins dan door een omschrijving van den indruk
door een afzonderlijk verschijnsel in ons gewekt’ (p. 309). Daarom wenscht Walzel
de toevallige individueele begaafdheid van impressionistische welsprekendheid te
vervangen door een vaststaande algemeen verstaanbare en aanwendbare begripstaal
voor het noemen van de kenmerken van een kunstwerk.
Walze's sinds lang gevoerde propaganda ten voordeele van de
literair-wetenschappelijke benuttiging van Wölfflin's grondbeginselen heeft heel wat
tegenstand van vakgenooten ontmoet; niettemin heeft hij ook hoogstaande
partijgangers gevonden, zooals F. Strich, die in zijn ‘Deutsche Klassik und Romantik’
(1922) Walze's grenzen nog overschrijdt met zijn eeuwigheidsmaatstaf en H.A. Korff
(Geist der Goethezeit). Walzel echter slaat over Wölfflin en Strich heen nog een
andere richting in. Boven het verschil van tijd stelt hij het verschil van volksaanleg.
Waar Strich zich b.v. inspant om het verschil tusschen Duitsche klassiek en Duitsche
romantiek zoo scherp mogelijk te doen uitkomen, daar ziet Walzel in beide vóór
alles Duitsche kunst en het is zijn bedoeling het wezen
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dier Duitsche kunst te doorgronden. Worringer(1) en Simmel worden voortaan zijn
gidsen: zij hebben namelijk twee verschillende typen van het Germaansche in de
kunst vastgesteld (het gothische en het barokke). Walzel beperkt zich bij de specifiek
Duitsche kunst en erkent er naast den ‘gothischen’ vorm (in Worringer's zin), die de
Duitsche kunst oereigen is en ze met de algemeen-Germaansche verbindt, een
natuurlijker kunstbeoefening, welke hij als een ‘Duitschen, organischen vorm’
kenmerkt. De polaire tegenstelling tusschen beide bestond reeds in de Middeleeuwen
toen bv. Gottfried von Straszburg den hem gelijkaardigen Hartmann looft, maar
Wolfram's barokke buitensporigheid veroordeelt. Wel zijn er daartusschen
mengvormen, waarin de organische, Duitsche stijl zich aan den strakkeren
‘Latijnschen’ kunstvorm paart, zooals dit bv. gebeurt in Goethes' Iphigenie en Runge's
Tageszeiten. Lessing en Goethe maakten edele eenvoud en stille grootheid tot de
hoofdkenmerken van de Duitsche klassiek.
Valt er van de beschouwing van beeldende kunst te leeren, dan blijft er voor een
theoreticus van de dichtkunst zeker evenveel van de muziekgeleerden over te nemen.
Muziek bezit immers eveneens een vaster begrip van den vorm dan poëzie, een begrip
dat mathematisch meetbaar is; daarenboven speelt het muzikale element in woordkunst
een rechtstreeksche, vitale rol. Er valt dienvolgens te onderscheiden tusschen poëzie
die evenals muziek het gehoor wil streelen en poëzie die evenals muziek opbouwt.
Reeds heeft O. Ludwig het beproefd de muzikale constructie van Shakespeare's
tooneel aan te wijzen; doch op dit gebied ligt alles nog zoo goed als braak. Belangrijk
is wat Walzel nog verklaart over de dichterlijke aanwending van het zg. Leitmotiv,
dat op zichzelf zeker geen louter muzikaal kunstmiddel is.
In het laatste hoofdstuk onderzoekt Walzel de onderlinge verhouding van gehalte
en gestalte. Die onderlinge verhouding behoort tot de wonderen van de
kunstschepping. De scheppende kunstenaar kan dit wonder als een noodzakelijkheid
in zich gewaarworden en de beschouwer van het kunstwerk kan evenzoo den indruk
ontvangen dat de inhoud er van geen anderen vorm kon krijgen, doch geen van beiden
is in staat het waarom te verklaren. Noch het gevoelsoordeel, noch de noodzakelijke
verbinding van inhoud en vorm kan in begrippentaal bewezen worden.
De aesthetici van den vorm verzetten zich tegen de onderstelling en den eisch dat
het gehalte de gestalte tot in bizonderheden zou bepalen; de aesthetici van den inhoud
ont-

(1) Formproblemen der Gotik (München; 1911).
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kennen iedere vormveruitwendiging die niet rechtstreeks van het gehalte afhangt.
Walzel begroet een echten dichter alleen in dengene die zijn gehalte niet uitsluitend
door het abstracte woord mededeelt, maar daarenboven en zelfs hoofdzakelijk, door
de zintuigelijk werkzame gestalte. (Dit licht hij toe in Goethes' ‘Der du von dem
Himmel bist’) Hij spreekt van een vormsymboliek die suggerreert en beleefbaar
maakt hetgeen door de taal der begrippen niet kan uitgedrukt worden. In alle kunsten
is juist het veruitwendigen van dit onzegbare het specifieke kunstbewijs. Daarom
wordt woordentaal eerst dan tot kunsttaal, wanneer de zintuigelijke werking van het
woord en van zijn betrekkingen met innerlijke en uiterlijke zinnen zich doet gelden.
Nog nauwere verbinding van gehalte en gestalte zoekt Walzel! hij bedoelt een
typologie er van en vindt, Strick's splitsing in voleinding en oneindigheid aanwendend
en uitdiepend, drie mogelijkheden van dichterlijke verbinding van gehalte en gestalte,
die hij met de woorden Antiek, Duitsch en Barok kenmerkt. Rust, bewogenheid,
spanning zijn de verschillende eigenschappen dezer typen, die daarenboven ieder
een eigen woordenschat bezitten. Deze typen moeten nu niet misbruikt worden tot
het smeden van starre formules; ze beoogen niets meer te zijn dan bruikbare middelen
tot het beter leeren zien van kunstverschijnselen en kunstpersoonlijkheden.
Geschiedenis vorscht natuurlijk naar het bizondere, doch alleen met algemeene
begrippen komt men tot een overzicht, tot rangschikking en inzichtelijke waardeering.
Zij zijn het middel dat leidt tot erkenning van het waardevolle of
karakteristiek-bizondere.
Ziedaar dan een schematisch overzicht van dit monumentale studieboek, dat
ongetwijfeld een machtigen stoot zal geven aan de zich vernieuwende
woordkunst-aesthetiek, waarvoor we den geleerden leider van het ‘Handbuch der
Literaturwissenschaf’(1) oprecht dankbaar moeten zijn.
Dr. O. DAMBRE.

(1) Volledig zijn nog de volgende reeksen: Heusler ‘Altergermanische Dichtung’, Klemperer,
Hartzfeldt, Neubert ‘Romanische Literaturen’ en Fehr ‘Englische Literatur des XIX-XX
Jahrhonderts. - Van Prof. Walzel zelf verschijnt nog ‘Deutsche Dichtung von Gottsched bis
zur Gegenwart’.
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Wijsbegeerte
De laatste Kant-Biographie
DE philosophische wereld voelde reeds geruimen tijd de behoefte eener nieuwe
Kant-biographie, of om meer naar de waarheid te spreken, de behoefte aan een
Kant-biographie; de voorgaande schetsen voldeden niet meer aan de vanzelfsprekende
eischen, die men aan dergelijk werk stelt. En vervolgens bleek zij nog onontbeerlijk,
daar de gewone voorstelling, die in alle middens circuleerde, leugenachtig is en een
valsch licht werpt zoowel op het begrijpen van Kant's persoonlijkheid als op de
verklaring van het grondmotief, den gang en de draagwijdte van zijn kriticisme.
Integendeel blijkt een nieuw levenstafereel van den Königsberger noodzakelijk
eerstens door de ontoereikendheid en de onbetrouwbaarheid der eerste bewerkers;
tweedens door het nieuw aan het licht gebrachte materiaal en laatstens-pragmatisch
motief - om den tekst te illustreeren met een getrouw beeld van den auteur. Ter
gelegenheid der uitgave eener biographie, die voldoet aan de eischen der kritiek, is
het goed daarop de aandacht te trekken.
In 1804 overleed in het excentrische Königsberg de, met Aristoteles, grootste
wijsgeer aller tijden. Bij dit afsterven openbaarde zich spontaan de sympathie, die
de stad in het hart droeg voor hem, die haar naam zou vereeuwigen, en de intieme
vrienden zijner laatste levensjaren-tevens een periode van mémoires, autobiographien
enz. - waren er vlug bij met hun ‘herinneringen’ aan den afgestorvene, wiens komende
grootheid zij voermoedden. Borowski's Darstellung des Lebens und Charakters I.
Kants, Jachmann's I. Kant, geschildert im Briefen an seinen Freund, en Wasianski's
Kant in seinen letzten Lebensjahren verschenen nog gedurende het sterfjaar, een
weinig daarna die van Hasse en Rink. Op deze berichten steunde zich Schubert, toen
hij voor de eerste uitgave der volledige werken van Kant diens levensbeeld moest
bereiden. (I. Kant's S.W. ed. Rosenkranz-Schubert 1838 sq.) Dit eerste essai is mislukt
om reden van het onvoldoende materiaal, waarover Schubert beschikte en vooral om
de lichtvaardige goedgeloovigheid, waarmede hij al de anecdoten, verhalen en details
in ontvangst nam. Sindsdien echter is de(1)

(1) K. Vorländer I. Kant. Der Mann und das Werk. Leipzig Meiner. 2 dln. 25 Rm.
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neokantiaansche beweging over Duitschland gegaan, die de studie van het kriticisme
en van zijn grondlegger zoo niet uitgeput, dan toch tot een hoogen graad van
volledigheid gebracht heeft. Het tijdschrift, waaronder de Kantstudien een eereplaats
innemen, hebben de verschillende perioden, zelfs de verschillende feiten van Kant's
leven aan diepgaand onderzoek onderworpen en met aanhoudenden ijver de
documenten dienaangaande in een gemakkelijk naast elkander liggen geordend. Het
eerste gevolg dier beweging was het verlangen naar een nieuwe uitgave van Kant's
werken, die als de geautoriseerde uitgave gelden zou, en waarin ook aan het
onbenulligste snitje papier onderkomen zou gegund worden. Die taak werd
ondernomen door de pruisische Akademie voor Wetenschappen, die haar in den loop
van dit jaar tot het 18e deel bracht, en dus in afzienbaren tijd geëindigd zal zijn, daar
heel het bestek op 25 deelen berekend is. Het tweede resultaat is het verlangen naar
een biographie, des te dringender, daar de Akademie-uitgave een rijk materiaal
verzamelde, dat vroeger ontoegankelijk was. Onder dit materiaal moeten wij vooral
de briefwisseling van Kant met vrienden en kollegas en omgekeerd vermelden;
tweedens de publicatie van de ‘Nachlass’, waarin al de nota's, die Kant voor eigen
gebruik neerschreef, systematisch geordend voor ons bewaard zullen blijven en de
rekonstitutie van zijn kolleges door de konfrontatie der bewaarde handschriften van
studentenkopiën. Karl Vorländer, die zich zeer verdienstelijk maakte voor de studie
der Duitsche beschaving met het piëteitvol opsporen der betrekkingen, die Kant,
Schiller en Goethe als de drie vertegenwoordigers van het klassiek-herboren
Duitschland vereenigden, maar vooral bekend is door 't verdedigen eener thesis,
volgens dewelke de socialistische beweging een voorlooper vinden zou in den
Königsberger en die thesis in menige sterk gedocumenteerde studies staafde, voelde
zich ook geroepen om met behulp van al het nieuwe het leven van I. Kant te schetsen
op een manier die als kultuurdocument ook voor den ontwikkelden lezer toegankelijk
zou zijn. Het was een werk van jaren. Als voorbode zond hij pas voor den oorlog
een beknopte levensbeschrijving in het licht (I. Kant's Leben, Leipzig Meiner 1914)
die echter nog tal van onnauwkeurigheden bevatte, die de auteur voor zich zelf moest
terecht wijzen naarmate hij vorderde in de organisatie van zijn gegevens. De tweede
uitgave van het beknopte essai na den oorlog verschenen (ib. 1921) delgde die
onjuistheden en een paar jaar nadien publiceerde hij eindelijk zijn ‘I. Kant, der Mann
und das Werk’, dat voor ons ligt en aanleiding is tot deze regelen. Wanneer wij
Schubert en Vorländer's werk na elkaar lezen, beseffen wij onmiddellijk door welke
verdienste het laatste zich van het
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eerste onderscheid; de zekerheid der typeering, de vaste lijn, die door het leven van
den denker wordt getrokken, de konsekwente bouw, de rijkdom aan detail, de
harmonische eenheid van het leven en werk van Kant, dat alles misten wij bij den
ietwat geromanceerden arbeid van den eersten bewerker, terwijl deze kenmerken in
Vorländer's boek ons het soliede, het objectieve ervan opdringen en het meesterschap
over het materiaal bewijzen en niet in het minst over zijn enthousiasme. Er is nog
wel plaats voor discussie; de interpretatie van den Marburger hoogleeraar is misschien
wel hier en daar ietwat persoonlijk, de organisatie wat doorzichtig, maar zijn werk
blijft een monument van het neokantisme en het grondboek, waarin de vrienden van
een diepe gedachte, van een moreelheerlijk leven, van de uitloopers der 18e eeuw al
zullen vinden wat zij behoeven om zich een waar, trouw en echt beeld te geven van
hem, wiens eenzaamheid een pelgrimsoord wordt voor wie gelooft in het intellect,
in de moraal, en de tijdelooze idee niet ruilen wil voor de vluchtige, mysticeerende
maar dra vergane verbeeldingen, die onder den naam van huidige wijsbegeerte bekend
staan. Vorländer's Kant is de bekroning van het neokantisme, dat zeker op een
biographische vollediging wachtte, want het was verloopen in een reeks doctrinale
studies, die wellicht in het karakter en de levensloop van den denker de laatste
konsekratie van waarheid en deugdelijkheid vinden. Want ik mag het uit eigen
ondervinding beweren: de studie van het ingewikkeld kriticisme wordt sterk
vereenvoudigd, als men het verplaatst in het kader van zijn ontstaan en zijn groei.
Immers, heeft de objectieve waarheid een zeker recht om eene idee uit haar historische
contingentia te isoleeren en met louter behulp van de logica te kritiseeren, toch weet
de kultuurhistoricus dat de ‘waarheid’ als levend organisme weinig gediend is
daarmede en dat de op de spits gedreven logica soms wel de intenties van den auteur
tot in den grond misvormt. De logica oordeelt, maar leidt ons niet binnen het historisch
wordingsproces der gedachte; de logica ontleedt de atemporeele dialectiek, maar is
geen sleutel om ons de dialectiek als een levensfragment voor oogen te houden. De
idee vatten naar de intentie van Kant, haar groei opvolgen midden het uitwendig
gebeuren van het laatste kwart der 18e eeuw, haar in harmonisch verband brengen
met zijn karakter en zijn levensloop, dat is het werk van Vorländer geworden. Hij
beoordeelt niets; de dissectie van het systeem is hem vreemd; de konfrontatie met
persoonlijke denkbeelden is hem wars. Deswegen heeft zijn werk een objectieven,
historischen toon, is het de noodzakelijke aanvulling der onteibare logische studies,
die zich aan het kriticisme gewaagd hebben, en is het een onmisbare raadsman,
waarheen men teruggrijpt
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telkens de logica onvoldoende blijkt om een overtuigend resultaat aan te brengen.
De grootste verdienste echter van Vorländer's Kant heb ik achtergehouden. Hij
beteekent de dood der Kant-legende. Dat de mechanische biographie een ontrouwe
konstruktie was, voelden de wijsgeeren sinds lang, en welk de grondfout was, die
heel de vroegere biographie bedierf en ontsierde, was bekend. Doch het faalde aan
moed om het nieuw proces te teekenen aan de hand van het ontzaggelijk aantal kleine
gegevens, en derhalve bleef het bij de sommaire afwijzing der vroegere en de even
sommaire aanduiding van het gebrek met het evident gevolg dat de legende bleef
voortbestaan en vooral buiten Duitschland als een cynisch bewijs van onkunde
ongerept herhaald werd. Die legende is met Vorländer van de baan en voor altijd.
De legende van het mechanisch bepaald, als een uurwerk geregeld eenzaterleven van
I. Kant is een legende; het pedantisch karakter van den afgezonderden Kant, levend
voor zijne idee in den begrensden einder van zijn studeerkamer, en vreemd aan de
belangen, de vreugden en het leed der menschen, vreemd aan het groot gebeuren,
dat in de 18e euw een einde stelt aan de theologische en staatkundige feodaliteit,
vreemd aan de transformatorische beroerten van Aufklärung, omwenteling en
liberalisme, dit karakter heeft uitgediend. In de plaats van de legende komt het
onomstootbaar document, de spiegel der historische werkelijkheid, en zelden heeft
de historische werkelijkheid met een legende opgeruimd als met deze. Wij vernamen
zoo in eens, dat de grondlegger van het kriticisme, en door dit feit van onze
wijsbergeerte, geen afgetrokken, speculatief wezen was, dat zich aan de opvatting
van ons modern leven moeilijk zou aanpassen, maar wel een goed burger, die oog
en oor had voor de politieke, bestuurlijke en economische belangen zijner stad en
het leven van zijn stad deelde, vreugde hebbende aan haar vreugd, leed voelende in
haar leed. Wij vernemen vooral hoe Kant geen pedantisch, schoolsch wezen was,
maar integendeel het ernstige, breed open en diep geinteresseerd burgerleven leidde,
de vermaken deelde eraan verbonden, de sociale verplichtingen, hem door zijn rang
opgelegd, nakwam, vriendschap zocht in de bedrijvige kringen van het publiek veel
meer dan in de disputeerende conferenties van kollegas, de streng rigoristische
moraaltheorie voor zijn eigen persoon opvolgde maar aan het openbaar leven van
anderen aanpastte. Wij zien hem als vriend der studenten, op examina gevreesd, maar
bewonderd en vereerd; wij zien hem als vriend der verstokenen van de maatschappij,
van de armen, van de joden; wij zien hem door alle bevolkingslagen hoog
gewaardeerd, en zijn ‘koninklijke’ begrafenis, die demokratisch alle klassen, alle
fortuinen, alle
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bestuurlijke, militaire en akademische lichamen vereenigde, is de tegenhanger van
het eenzaam heengaan van zijn grooten geestesgenoot Leibniz. In alle denkbare
omstandigheden wordt hem om raad verzocht en zijn woord is vaak van groot gewicht
bij den verlichten minister van Pruisen, von Zedlitz. Het wordt zoo plots
onaanvechtbaar dat de mathematische natuurkundige der Naturgeschichte en de
speculatieve denker der Kritiek in zijn latijnsche auteurs genoegen vond, de literatuur
en de aesthetische polemieken met scherp oog navolgde, de strijd van het rationalisme
tegen de lutheraansche theologie meeleefde, door de echo van Rousseau's
humanitarisme in bezieling gebracht werd, den Amerikaanschen vrijheidsoorlog
begroette, de Fransche omwenteling evenals Goethe als een nieuwe dageraad
vooruitzag, en toen het pruisisch absolutisme den mond snoerde aan het
vrijheidslievend liberalisme, onverholen zijn sympathie nog luchtte met de eerste
verovering, die de menschelijke waardigheid deed op de eeuwenlange stoffelijke en
geestelijke onmondigheid. Het is mij onmogelijk de duizend feiten en feitjes aan te
stippen, die Vorländer in zijn typeering verwerkt. Juist lijk wij een aantal verschillende
portretten bezitten van den denker, die ons radeloos stellen voor den echten Kant om
reden hunner weinige gelijkenis, zoo ging het ook met den ‘geschreven’ Kant; en
gelijk het Döblerportret als het gelijkendste erkend is geworden, zoo is Vorländer's
boek ook de meest natuurgetrouwe beschrijving.
Wat men de neokantiaansche beweging noemt, leed in haar teruggrijpen naar Kant
aan een gebrek, die zich langs twee zijden openbaart. Van den eenen kant zien wij
het scherper onderzoek ingesteld, om de essentie van het kriticisme in een
onweerlegbare synthese onder te brengen, doch zonder de hulp van het levensverloop
en de feitelijke ontwikkeling, die Kant's denken ondergaan heeft; van den anderen
hebben een aantal geleerden de facta van het uitwendig leven in het reine getrokken,
doch zich niet bekommerd met den ideeëlen weerslag in hun rekonstruktie. Wellicht
was alleen B. Erdmann, de promotor der historische Kantstudie, de man om de twee
facetten van een levensgeheel te doen convergeeren. Erdmann heeft dit slechts
fragmentarisch verwezenlijkt, al slaan deze fragmenten dan ook op de bijzonderste
tijdstippen. En Arnoldt, de tegenstrever van Erdmann, verwaarloosde van zijn kant
het kriticisme in zijn historische tableaux van den Königsberger, van uit Königsberg
geteekend. Vorländer's biographie tracht beide zijden machtig te worden voor zoover
zij zich in het opzet laten vereenigen. Met het doctrinaal exposé van een Riehl, een
Cohen of een Vaihinger kan het niet vergeleken worden; de ideeële toetsing is te
gering daartoe. Doch
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de algemeene tendenz, de geheimzinnige toespelingen van feiten en gedachten, de
groei van de positio quaestionis en de richting der uitkomsten, dat vinden wij op
ongemeen duidelijke wijze verwerkt tot een levende eenheid, al mag het waar zijn,
dat dit meer geldt voor de ondergeschikte deelen van het kriticisme dan voor de
hoofdzakelijkste. Dat wij onder dit oogpunt minder lof kunnen spreken en op tekorten
kunnen wijzen, vloeit vooral voort uit de vulgariseerende bedoeling, die hij stelde
aan zijn arbeid. Doch de ingewijde lezer, die door zijn vertrouwdheid den draad der
oude en nog niet uitgevochten discussies kan vastknoopen aan de toespelingen van
Vorländer en zooals men gemeenlijk zegt tusschen de regels (hier zou gelden over
de bladzijden) kan lezen, beschikt over een stabiele achtergrond, waarop het spel,
dat de discussies willen interpreteeren, scherp naar voor treedt. Des aangaande moeten
wij wel betreuren, dat hij niet zoo omvattend en niet zoo streng is als bv. de Fichte
van Mr. Léon Xavier, maar het laat toe te hopen, nu de grondslag gelegd is, dat
iemand zal gevonden worden die deze biographie met de doctrinale synthesis van
het kriticisme zal weten te verbinden. Aldus is zijn werk een begin en een einde. Het
einde der romantische levensbeschrijving, welke, om de vetusteit rond de figuur te
bewaren, een onwerkelijk tafereel opbouwde. Een begin? Het luidt sinds enkele jaren
als axioma dat het neokantisme heeft uitgediend. En dat blijkt inderdaad in menig
opzicht zoo. Doch niet absoluut. Het neokantisme, niettegenstaande zijn veeltallige,
kostbare productie, is ons minstens nog twee werken schuldig: eerstens de afwerking
van Vaihinger's Komentar, waaraan zich R. Schmidt gespannen heeft, en tweedens
de definitieve monographie, waarop ik zoo pas de aandacht riep. Dan eerst is zijn
taak tot een goed einde gebracht, al blijft dan ook voor alle tijden en voor alle ernstig
intellectueel streven de onafwijsbare verplichting de kritische bekoring te onderstaan
om te ontkomen aan het naief dogmatisme, aan het ras bereid geloof in de
onverwoestbare waarde der traditie en vooral aan het grenzeloos vertrouwen in het
parallelisme van het wezen en ons kunnen. De vraag, die als de erfenis van het
kriticisme aan de toekomst overgemaakt is, is een der grondvragen onzer
menschelijkheid; en de levensbeschrijving van iemand, wiens persoonlijkheid
vermocht de denkende natuur te verplichten zich eerst op voet van vrede testellen
met het vraagstuk, dat hij opwierp, zal altijd interesse bewaren waar iemand iets
voelt voor die denkende natuur. Zoo wordt Vorländer's boek een werk van duur; men
zal verbeteren, aanvullen, terechtwijzen en zoo meer, maar het zal de grondslag
blijven, waaraan wij na langen lijdensweg een zaakrijk en objectief relaas zullen te
danken hebben van een der edelste levens uit de geschiedenis.
H.J. DE VLEESCHAUWER.
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Jan Melis: Rythmen en Melodieën (Drukkerij-Uitgev. Pieter Céoen, Brussel
1926).
Jan Melis spreekt van een ‘lint’, het lint van zijn liederen en zou die willen doen
springen lijk kleurige ruiters over de nokken. Het ‘liedrenlint’ kan er nog door, met
goeden wil, maar wanneer ik verzocht wordt het te zien wapperen over de nokken
kan ik, met al mijn goeden wil, niet gaan denken aan springende, kleurige ruiters.
Wanneer Jan Melis zich aan nieuwe beeldspraak waagt: - microscopisch
filmgewoel, aero's die boven de daken preeken - dan loopt het vaak verkeerd.
Dit boekje bevat, zoo niet, alles wat in een jong dichterlijk gemoed kan opwellen:
vreugd om schoonheid, vroomheid, puberteits-verdriet en sentimentaliteit, geluk om
de heerlijkheid der natuur. Maar het lyrisch gevoel wordt overwoekerd door ondiep
gefilosofeer dat den dichter didaktisch moraliseerend doet optreden. Het brengt geen
nieuwe geluid.
J.M.

Willem Nieuwenhuis: Hemelsche banden. (Antwerpen N.V. Leeslust, 1928.)
Dit tooneelstuk behandelt de kwestie van het huwelijk, de verhouding van den man
tot de vrouw, de verhouding van den vader en de moeder tot het kind en het eeuwige
conflict met den derde, den minnaar die beweert aan de miskende vrouw en moeder
het geluk te brengen en haar los te rukken uit de banden van het huwelijk om zijn
eigen hartstocht en verlangen te voldoen. Een minimum van personages: de gehuwde
man, uit den adel, die op sensaties uit is en het gezin verwaarloost; de minnaar, het
type van den modernen materialist, globe-trotter, politicus van de linkerzijde, die
meent dat hij rechten en plichten heeft waar het huwelijk een mislukking bleek, een
medeminnaar, dichter-idealist, katholiek, die zijn theologie kent, die het huwelijk
niet zal verwoesten maar de vrouw onder den invloed wil krijgen van zijn hooge
ideeën en levensopvatting, de stille ongehuwde, verlangende vrouw waar niemand
naar kijkt en die wacht onbegrepen, een kloosterzuster die op wonderbare wijze de
bodems van al die zielen blootlegt, die de acteurs van het drama in zich zelf doet
zien zoo dat ze voor hun eigen kleinheid, ik-zucht en zonde gesteld worden. Zij is
in huis gekomen om een kind dat stervende was te verzorgen. Maar uit het voorspel
weten wij dat zij een engel is, de engelbewaarder van het kind, uit den hemel op
aarde gezonden, en wij begrijpen het wonder doorzicht dat zij heeft in het spel van
het stel menschen dat voor ons op het tooneel treedt. Die inwerking van het mysterie
op het meest algemeen - menschelijke ge-
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val, de hemel die op aarde komt, de hand van God die de menschen richt, het zijn al
zoovele elementen die wij niet zoo dikwijls in het modern tooneel zien worden
aangewend maar die in dit stuk tot een prachtige actie van menschen en ideeën
anleiding geven. Door de diepte van de menschelijke beschouwingen die er in
voorkomen, door de edelheid van levensopvatting en de zuivere wijsheid waarmee
de conflicten worden geoordeeld en opgelost en ook door de schoonheid van het
woord moeten wij vaak denken aan Paul Claudel en zijn Annonce faite à Marie. Het
is katholiek tooneel van het allerbeste om het algemeen menschelijke dat er zonder
schroom wordt in behandeld en gesteld in het licht van de waarheid en de eeuwige
moraal.
J.M.

Roger Avermaete: Moderne Kunststrekkingen (Uitg. Lectura Antwerpen).
Dit boek is buitengewoon goed geschikt om den kunstminnaar van dezen tijd op de
hoogte te brengen van de zich in de laatste jaren zoo snel opvolgende
kunststrekkingen. Bij de verklaring van elke strekking geeft de schrijver de
bijzonderste schilders die er bij betrokken zijn.
Het begint met het impressionisme: Monet, Sisley, Pissaro, Renoir, Rodin, Debussy,
Ravel, Loti. Tusschen de Fauves noemt schrijver Henri Matisse, M. de Vlaminck,
A. Derain, van Dongen, Friez, Picasso, Rouault. Hunne karakteristiek: kleurvlekken
en ruwe trekken voor de teekening. Het fauvisme is eigenlijk maar een voortzetting
van het impressionisme. Het futurisme is een italiaansche aangelegenheid en Marinetti
haar heraut. Het behoort reeds tot het verleden en heeft niets blijvends voortgebracht
tenzij den modernistischen geest.
Het kubisme kwam op tegen het vooze, het geraamtlooze van het impressionisme.
Het volume wordt in eer hersteld. Cézanne is de baanbreker. De kampioenen en
woordvoerders zijn Picasso, Braque, Metzinger, Le Fauconnier, Gleizes, Léger, in
de schilderkunst, Archipenko, Lipschitz, Laurens in de beeldhouwkunst. Max Jacob
en Apolinaire zijn de schrijvers die er bij gerekend worden.
Het orphisme, het synchronisme, het neo-plasticisme (Mondriaan, van Doesburg,
van Tongerloo) zijn minder bekend en ook reeds voorbij. Het purisme met zijn
thema's: glazen, flesschen, muziekinstrumenten is ook zonder invloed gebleven.
Het constructivisme is een kind der Russische Revolutie, de kunst moet nuttige
doeleinden hebben. Materialen worden rechtstreeks gebruikt en niet schilderkunstig
weergegeven.
De steeds verder gaande vereenvoudiging bracht den schilder tot de oppositie van
wit en zwart en eindelijk ‘wit en wit’, wat een leeg wit vlak gaf in een lijst. De
constructies in materiaal, alhoewel door schilders gemaakt, zien er uit als
ontspanningswerk van ingenieurs.
Het expressionisme is een levensopvatting, een wijsgeerige houding, eerst en
vooral een Duitsche beweging. Kandinsky wil uitdrukking van zielsaandoening, door
adequatenvorm. Natuur is vreemd aan schilderkunst. Deze is een vrije voorstelling
zonder eenige realistische herinnering. Het expressionisme is ook in breeder zin,
haat tegen de werkelijkheid en het weerom in eer herstellen der geestelijke waarden
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door vrije verbeelding. Chagall, Franz Marc, Kokoschka behooren o.m.a. tot die
strekking die in de literatuur vertegenwoordigd is door Franz Werfel, Heinrich Mann.
Verder worden nog behandeld het unanimisme, het synchronisme, het veelplannig
synoptisme, het simultanneisme, het creationisme dat al zoovele literaire strekkingen
zijn.
Het dadaïsme dat zooveel kwaad
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bloed heeft gezet bij het publiek is eigenlijk geen kunstbeweging. Picabia, de
woordvoerder, zei: Dada wil niets, niets, niets... Dus een antiartistieke beweging die
ook thans heeft uitgediend.
De surrealisten, in de eerste plaats een literaire groep, bevestigen, de oppermacht
van den droom. André Breton, Louis Aragon, Soupault zijn de volgelingen. In de
schilderkunst, die met natuurobjecten het beeld geeft van een onbekende wereld, een
droomgezicht, hebben de Chirico, Max Ernst, Pierre Roy, André Masson zich doen
gelden.
De schrijver houdt zich steeds streng onpartijdig tegenover de verklaarde
strekkingen. Het ware wellicht te wenschen geweest daar dit boek toch voor een
Nederlandsch publiek bestemd is, dat de schrijver als voorbeelden van de opeen
volgende strekkingen ook de Vlaamsche kunstenaars hadde vernoemd. Zoo kan Rik
Wouters bij de Fauves gerekend worden en Paul van Ostayen met zijn Bezette Stad
bij het futurisme, Servaes bij het expressionisme en G. Van de Woestyne in zijn
laatste werken bij de surrealisten, de schilders van droomgezichten. Zoo zou dit
degelijk boek nog praktischer geworden zijn in het eigen land.
J.M.

Paul Kiroul: Sprookjesdichter.
Daar is heel wat geschreven vóór en tegen sprookjesliteratuur. Misschien meest
tegen. De werkelijkheid kon die droomkasteelen niet dulden. Maar sedert ‘Amor en
Psyche’ van den Latijnschen verteller, blijft de lezende gemeenschap nog steeds
grijpen naar verbeeldingslectuur. De wereld der fantazie zal het winnen van de
nuchtere realiteit, zoolang menschen zullen droomen...
Paul Kiroul heeft veel wetenschappelijk werk geleverd op het gebied der
opvoedkunde. Hij was een baanbreker. Experimenteel was vóór alles zijn methode,
't Werd hem duchtig verweten. Hij dogmatizeerde niet gaarne. Anderen doen het
misschien te graag. Zijn experimenten hebben hem juist geleerd dat kinderlijke
fantazie een kracht is waarmee men bouwen kan ten goede. En hij is aan 't werk
gegaan met de taaiheid van zijn niets-ontzienden ijver. Voor kleine en groote kinderen
schrijft hij zijn sprookjes, simpel en liefderijk. Geen heksenhistories met
schrikbeelden, geen spokenafschuwelijkheden. Liefst verwijlt hij bij zachte elfen en
goeddoende kabouters. Een atmosfeer van frissche leute waait over de droomvelden,
waar zijn dwergen en feeën heenhuppelen onder de stralen van Gods lieve zon.
Want dit is wel de globale indruk van al deze sprookjes: 't leven is goed, als de
mensch het maar wil. Tevredenheid is de leus die geluk brengen kan. Nijd en afgunst
zijn de kwalen die oorlog stichten en ellenden allerhanden. Wat is 't wonnig zoo 'n
bad in levensoptimisme! Geen opvoedingsysteem is denkbaar zonder gezond
optimisme. Daarom zijn uw sprookjes, Paul Kiroul, krachtproeven!
En 't wordt alles verteld in de taal van de sprookjes. Zonder effectzoekerij, zonder
literaire gezochtheden, zonder predikantentoon. Soepel als de dans der boschelfjes,
doorzichtig als 't gouden haar van prinses Zonneschijn, oprecht als 't gemoed der
kabouterkoningen. Daar zit geen zier schoolmeestersstijfheid in deze
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hoog-moralizeerende verhalen. De levensles is er ingeweven met fijne lichtdraadjes.
Ze verveelt nooit, ze is beminnelijk.
Daar zijn in ons Nederlandsch wel sprookjes geschreven met meer gewilde
literatuur-verfijning. Denk maar op Marie Metz-Koning. Maar ik twijfel zeer of er
geschreven zijn die blijer stemmen dan deze, en die aangenamer opwekken, in de
ziel van groote en kleine, de lust naar 't goede en de liefde van het leven.
De ‘Sprookjesbibliotheek van Paul Kiroul’ wordt uitgegeven
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door: Excelsior, Brugge - Nobelstraat, 1, Den Haag.
Zeven deeltjes zijn reeds verschenen:
Nr. 1: De elfe van het Sprookjeshof.
Nr. 2: Fikke Springt in 't Veld.
Nr. 3: Prulleken.
Nr. 4: Prinses Zonnestraal en Tierlafijntje.
Nr. 5: Van 'n kabouter die wilde 'n mensch worden.
Nr. 6: Van zeven Reuzen en een Dwerg.
Nr. 7: Dikkopje die z'n ziel verkocht aan Meneer Pastoor.
K.E.

Helenas Heimkehr, door Emile Verhaeren, in 't Duitsch overgedrukt door
Stefan Zweig (Leipzig, Philips Reclam. - Collectie Universal Bibliothek. 40 pf., 80 pf.)
Een tamelijk vrije en welgelukte vertaling van ‘Hélène de Sparte’, een treurspel in
4 bedrijven, dat in 1912 nog werd uitgegeven door ‘Editions de la Nouvelle Revue
française’.
Dit lyrisch drama behoort niet tot het beste werk van Verhaeren. Maar 't is
kenschetsend voor zijn symbolische periode. Want Helena wordt het symbool van
de volmaakte schoonheid en haar lotgevallen bewijzen dat voor zulke schoonheid
geen plaats is weggelegd op aarde. Na Troje's val komt Helena terug te Sparta en
wil, in trouwe liefde, een rustig leven slijten. Maar driften worden opgejaagd door
haar wondere schoonheid, driften die leiden tot wanorden tegen de natuur, tot moord
ook. Zoodat weer in haar de onrust van haar vroeger bestaan ramp en ongeluk brengt.
Daarover hangt dan ook het fatum van Oreste's schrikwekkend noodlot. Totdat
eindelijk Zeus verschijnt om Helena naar den Olympos op te voeren.
K.E.

De gelukzalige Anna van den H. Bartholomeus, door Constant Eeckels
(Uitgave Excelsior, Brugge), 5 fr.
Nog een van die heiligen-figuren waarvoor onze mystiek-aanvoelende eeuw ontzag
en eerbied gewaarwordt. C. Eeckels vertelt met oprechte pieteit en met klaar begrijpen
van 't heroïsche dier hemelsche zielen. Geen lange biographie Enkele grepen maar
uit het leven der stichteres van het Antwerpsch Carmelieterschen klooster. Genoeg
nochtans om haar beeld voor oogen te hebben en haar gedachtenis te zegenen.
K.E.
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Het Smeekgebed in het Verlossingswerk, door J.L. Jansen, C.S.S.R. (Uitgave
Excelsior, Brugge), 10 fr.
Duidelijk wordt hier aangetoond hoe ‘het smeekgebed behoort, krachtens Gods
raadsbesluit, tot het innerlijk verband tusschen het plan van God om de menschheid
te verlossen, en de volvoering van dat plan door Jezus-Christus’ (bl. 14). Deze rol
van het smeekgebed in de oeconomie van ons kristelijk leven doet schrijver uitkomen
in volgende vier hoofdstukken:
I. - Christus, de smeekende.
II. - Christus' smeekgebed in zijn Messiasleven.
III. - Wat Christus als Messias over het smeekgebed leert.
IV. - Het smeekgebed, karakter van het christelijk leven.
K.E.

Keurbundel uit 500 novellen, van Henri t'Sas (Uitgave Excelsior, Brugge).
Heel veel hebben we aan zulken keurbundel niet. 't Is alles wel aangenaam verteld.
Want dàt kan Henri t'Sas. Maar, u voelt te veel het journalistenwerk. Elke week moést
er een novelle verschijnen in
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‘De Nieuwe Eeuw’. En, ziet u, den eenen keer gaat het, den anderen keer, is 't minder.
Goede volkslectuur blijft het, voorzeker! De afwisseling in den aard der vertellingen
maakt dat de lezing nooit verveelt en het vlotte van den verteltrant geeft aan deze
schetsen een niet geringe bekoorlijkheid.
K.E.

Deutsche Sozialpolitik und Deutsche Kultur, door Dr. Th. Brauer (Freiburg,
Herder, 1926).
Een zaakrijk onderzoek naar de Duitsche sociaal - politiek. Nu Duitschland wel
zwenkt naar ‘Amerikanisme’, legt deze brochuur nadruk op de traditie van Duitsche
politiek en kultuur. Zij stelt ook de vraag of in dit na-oorlogsch leven nieuwe wegen
zijn gebaand. Schrijver houdt het voor dezen stelregel: ieder volk heeft zijn
sociaal-politiek op te bouwen, met zijn methoden, naar zijn eigen aard.
K.E.

Jugendpsychologie, dr Erich Stern. - Philosophische Grundlegung der
Pädagogik, door August Messer. (Leipzig, Salomonstr., 15).
Beide werkjes zijn uitgegeven in de ‘Jedermanns Bücherei’ bij Ferdinand Hirt te
Breslau. Meer vulgarisatie dan streng wetenschappelijk werk. Toch heel ernstig
bedacht en heel methodisch afgemaakt. Eerlijk ook! Zoo verwittigt Erich Stern dat
kinderpsychologie steeds afhangig blijft van de algemeen - psychologische
opvattingen des schrijvers. Het tweede werkje is zoo wat een wijsgeerige inleiding
tot de pedagogiek, waarin schrijver een overzicht geeft over systeem van
godsdienstphilosophie, kunstphilosophie, moraal en recht. Wat hier ontbreekt is een
vaste vorm. Men bouwt geen pedagogiek op zoo'n lossen bodem. Maar de
slotbewerking is volledig juist, jeugdcrisissen kunnen niet opgelost worden door
louter wijsgeerige begrippen. Het innerlijke van den mensch-in-wording hoeft
opgeklaard en gesterkt door stevig geestesleven, waar Gods adem alléén bezielen
kan tot offervaardigheid.
K.E.

Von Aster: Geschichte der Englische Philosophie. Bielefeld Velhagen en
Klasing. 1927.
Voor de Handbibliotheek der Philologen schrijft prof. von Aster een geschiedenis
der Engelsche philosophie, smaakvol uitgegeven door de firma Velhagen. Wellicht
niemand beter dan de befaamde auteur van de wellicht onovertroffen Geschichte der
neueren Erkenntnistheorie, kon zulke fragmentarische geschiedenis schrijven. Het
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Engelsch aandeel in het Europeesch denken heeft twee richtingen ingeslagen: de
kenleer en de moraal. Aldus is dit werk hoofdzakelijk een onderdeel van de
voorgaande synthese der kriteriologie. De professor wil ons a posteriori aantoonen
dat de Engelsche philosophie getrouw het nationaal volkskarakter op den voet volgt.
Zij is evenals de geschiedenis van het Engelsch leven de normale ontwikkeling van
een gesloten en stelselmatige geestesgesteldheid. De Engelsche wijsbegeerte is
ervaringsphilosophie, een ervaringsphilosophie met de praktische tendenz van
natuurbeheersching. De methode dezer ervaringsphilosophie is de kenleer der
Engelsche denkers. Haar disciplienen zijn die, welke een ervaringsgrond als van
zelfsprekend aanwijzen zooals zielkunde, sociologie, waardoor de beheersching der
maatschappelijke verschijnselen vergemakkelijkt wordt. In dit grondstreven openbaart
zich de Engelsche praktische geest, belust op zaakrijkheid en helderheid. Von Aster
laat dezen geest door heel
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zijn werk heen stralen en hij wordt aangrijpend vanaf het oogenblik dat Bacon een
nieuwen weg wijst aan het wijsgeerig denken van Europa. Van dit oogenblik is het
verkeerd misschien nog te spreken van een insulaire gedachte. De schoolphilosophie
van het vasteland kan weliswaar nog zekere kenmerken vertoonen welke in de
Engelsche niet worden teruggevonden, doch deze laatste is het type, waarheen het
onrustig Europa na de Reforme de oogen richt. De philosophie - moraal en sociologie
- het deisme, het kritisch sensualisme of idealisme zijn in Engeland het werk van een
aristokratie, van een zeer beschaafd milieu, wijl de Europeesche gedachte
hoofdzakelijk in burgerijmiddens ontstaat en aldus de breedheid, de onbevangenheid
mist, die ons uit de verlichte Engelsche aristokratie tegemoet komt; zij werkte
geweldig in op de moderniseering onzer beschaving. De verdraagzaamheidsgedachte,
die groote moderne verovering, komt ons uit Engeland; de kritiek der metaphysika,
die toch het grondmotief is van de wijsbegeerte der twee laatste eeuwen, eveneens.
Wat ons eenigszins min ten goede stemt in dit werk is het gebrek dat wij over het
algemeen in elk historiographisch werk eener gedachtenstrooming ontmoeten: 't
bepaalt zich bij de expositie van de ideeën van een aantal hoofdvertegenwoordigers,
die geïsoleerd van hun tijd, van hun midden, van de overige kultuurtakken voorgesteld
worden. Daardoor worden ons geschiedenissen galerien maar geen kontinuum, een
verzameling groote individuen, maar geen verschijnselen van een epoke. Wat ons
persoonlijk betreft, wij vonden meest gading in de hoofdstukken gewijd aan
Shafttesbury, Berkeley en Hume. Als deel eener bibliotheek voor philologen, richten
wij onze aanbeveling zoowel aan philosophen als aan de vrienden der Engelsche
literatuur; waarvan de behandelde reeks denkers een typische afdeeling vormen, die
de zuiver literaire kreatie meer dan eens op beslissende wijze in een bepaalde richting
gestuurd hebben en heel wat meer dan de philosophen van het vasteland den vorm
verzorgd hebben en aldus een grooter plaats in de letteren bekleeden.
H.

Burkhard. Die Kultur der Renaissance in Italien. 2 dln. Leipzig Reclam.
1928.
Het is nutteloos de aandacht onzer lezers te trekken op het boek, waaraan voorgaande
generaties hun inwijding in het geestelijk en artistiek leven der italiaansche renaissance
danken. Het is dit zelfde grondleggend werk dat de firma Reclam in twee mooi
gepresenteerde deeltjes aanbiedt in vervanging der onbereikbare uitgave der vorige
eeuw en de dure heruitgave, die nog nu en dan in de catalogi opgemerkt worden.
Wanneer wij bedenken dat de kultuurhistorie voor doel heeft de totaliteit van het
leven eener vroegere periode te bemachtigen en dat iemand als Burckhardt dit ideaal
met een universeelen geest, met een levendige intuitie der kleine werkelijkheid en
met een meesterschap over de taal voor een groote, productierijke en schoonheids
weelderige periode als de Italiaansche renaissance geweest is, tracht te verwezenlijken,
dan mogen deze omstandigheden ons ontslaan van verdere aanbeveling. Het is een
volledige heruitgave van het werk door Dr Rehm bezorgd; de notas vullen het
sindsdien nieuwe aan, in de mate van het noodige. Hierin volgde Rehm de twee
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vorige heruitgaven van Geiger L. en van Goez W. De overtollige tekstaanvullingen
zijn vermeden. Deze twee volumes samen met de drie onlangs verschenen deelen
van Bachofen's werk, verrijken ongemeen de kulturhistorische sectie der Reclam
bibliotheek. Wij kunnen deze uitgave des te gemakkelijker aanbevelen, aangezien
zij een der grondleggende werken der kultuurgeschiedenis door haar geringen
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kostprijs voor het overgroote publiek toegankelijk maakt.
H.

Pieron. Psychologie expérimentale. Paris, Colin. 1928.
In een klein getal pagina's met behulp van een minimum technische gegevens en
bijzonderheden de uitkomsten samentrekken, die de experimenteele zielkunde
onbetwister wijze heeft bereikt, is het voorwerp van dit werk. Wij worden allemaal
geinviteerd, niet alleen de psychologen. Om hierin te slagen moet de auteur de
geheimen van het laboratorium beproefd hebben, een groote belezenheid aan den
dag leggen en beschikken over een niet te misprijzen talent van expositie. Als
professor aan het Collège de France, als medewerker van Binet's laboratorium en als
dezes opvolger aan de redaktie van het jaarboek ‘Année psychologique’, dat meer
dan een kwart eeuw achter den rug heeft, was hij de persoon om ons op overzichtelijke
wijze met de experimenteele zielkunde in kennis te stellen. Er is voorzeker grooters
op dit gebied; er is ook geleerders. Toch voelt men den geest van preciesheid, den
mathematischen geest heerschen over het woord; het woord immers moet adekwaat
het getal weergeven. Het louter theoretisch gedeelte organiseert ons
ervaringsverschijnselen, tijd- en ruimtepercepties, de zinnelijke waarnemingen en
hun associatie tot kenissen; het practisch gedeelte toont ons hoe de spekulatieve
gegevens metterdaad behulpzaam kunnen zijn in het sociaal leven, de pedagogie, de
arbeidskeus, de kunst en de rechtsleer. De enkele bladzijden gewijd aan de
kwalificeering der experimenteele methode in het onderzoek van zielkundige
processen interesseeren den wetenschapsteorieker. Samen met Cresson's Fransche
Wijsbegeerte een zeer goed begin voor de philosophische afdeeling der Collection
Colin.
H.

Von Delius. Hegel. Leipzig Reclam 1928.
Hegel's roem bezweek onder Schopenhauers kritiek, onder den strijd der hegeliaansche
school en onder de reputatie van holle phraseologie. Met den terugkeer der
wijsbegeerte naar het idealisme staat Hegel weer als een lichtende ster van eerste
grootte aan den philosophischen hemel. De literaire productie is wellicht de beste
toetssteen voor de wezenlijke factoren, die onze ideeënwereld beheerschen. De
Hegel-literatuur is ontzaglijk aangegroeid, en legt in de laatste jaren getuigenis af
van de idealistische tendenz van het wijsgeerig denken over den Rijn. De behoefte
aan een inleiding tot zijn denken doet zich gevoelen, voor Hegel meer dan voor
anderen wellicht, daar de faam van onduidelijkheid van zijn werk velen de
kennismaking verbiedt. Rud. von Delius vult het lijstje der ‘Grossen Philosophen’
in Reclam's bibliotheek met degelijke inleiding aan. Met waar enthousiasme
geschreven, geeft zij ons summarische overzichten der verschillende zijden van
Hegel's bedrijvigheid, toegelicht met citaten, brieven, aphorismen die niet de strenge
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facture te kennen geven, doch geschikt zijn om hun doel te bereiken. Deze inleiding
immers heeft uitteraard weinig pretenties; zij is een Hegelbeeld voor ontwikkelde
lezers en deze klas zal genoegen nemen aan de sympathieke bladzijden dezer kleine
studie. Ook de uitwendige verzorging zal er het hare toe bijbrengen om den goeden
indruk te bewaren.
H.

Riekel: Die Philosophie der Renaissance. Kafka Gesch. der Philosophie.
München, Reinhardt.
De wijsbegeerte uit den Renaissancetijd is nog niet systematisch op te bouwen bij
gebrek aan een voldoend aantal detailstudies, die
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ons inlichten over het grootste aantal der wondere persoonlijkheden, die erin
voorkomen, en over de ontwikkeling der tallooze nieuwe ideeën-richtingen die
opduiken. Daarom is alle synthesis dezer wijsbegeerte voorloopig en ietwat
schematisch. Ook deze. Wat ons het meest treft in Riekels verdienstelijk werk is de
afleiding der renaissance-faktoren uit de kultuur der middeleeuwen, is de indeeling
dezer kultuur op haar eigen in patristieke, romaansche en gothische perioden,
historisch ontwikkelingskader, waaraan nog wel wat te schaven zal vallen en dat
soms wel wat gewelddadig schijnt. Ook de invloed der mystiek en de latente
vijandelijkheden van deze mystiek met het rationneele denkgebouw der skolastiek
is scherp uitgeteekend en bevat veel waarheid. Met a.w. het ontbreekt geenszins in
dit boek aan nieuwe uitzichten, ver van daar, en we zijn dankbaar om de verplaatsing
der gezichtshoeken, die ons van het traditionneel handboekenschema bevrijdt. Rickel
tracht eveneens te ontkomen aan de logische ordening der personen en data, ordening,
die eertijds voortkwam uit de verwarrende gelijktijdigheid van een zoo intens leven,
die de genetische opvolging verdook. Hij doet een mooie poging in de genetische
studie der herwordingsfacta, zonder evenwel de gelijktijdigheid meester te worden.
Het is per soltsom een goede samenvatting, wellicht zoo goed als de vordering der
studie het wel toelaat en de beperktheid der ruimte het eischtte. Er wordt hedendaags
veel gewerkt op het gebied der Renaissance. Laten we hopen dat we niet lang meer
van de haast definitieve fixeering verstoken zullen blijven.
H.D.V.

Reininger: Locke, Berkeley, Hume. Kafka Gesch. Nr. 23/23. Reinhardt,
München.
Dat dezelfde auteur, die Kants systeem ontwikkelt, ook de opdracht verlangt de
theorieën uiteen te zetten, die het kantisme historisch en doctrinaal voorafgaan, is
begrijpelijk. Sedert het werk van Riehl worden de drie Engelschen als de voorloopers
van het kriticisme aanzien, dat Kant tot het einde voerde. De eigenschappen, de
ontwikkelingsmanier en opvattingen, die we in dit deel ontmoeten zijn dezelfde als
in de Kant van Reininger. De eenheid van ideeënrichting en de eenheid van wording
maken van beide deelen een ondeelbaar geheel. De synthese der drie empiristen is
natuurlijk meer beperkt, meer gedrongen en tot het essentieele teruggebracht. Daaruit
kunnen we hun proportionneele waarde afleiden tegenover het eigenlijke kriticisme.
De strenge methode is afwezig en vervangen door een vulgariseerende samenvatting,
die echter ruim genoeg blijft, om een goede schets te geven van den
ontwikkelingsgang der empiristische wijsbegeerte. Locke neemt de ervaring aan met
haar gevolgen voor het denken: de medewerking van zin en verstand. Berkeley vindt
de inwendige ervaring tot de voorstelling beperkt, waartoe eveneens de uitwendige
behoort, daar ze naderhand toch een inwendige wordt. Hume trekt de laatste gevolgen:
de kennis der inwendige ervaring en der uitwendige ervaring is tot de voorstelling
beperkt. De opvolging der gedachte is vrij gemakkelijk in de scherp getrokken
paragrafen; met vaste hand zijn de overgangen geteekend, zoodat we een duidelijk
inzicht krijgen in de gestelde problemen en in de doeltreffendheid der oplossingen.
De auteur raakt niet de bijzondere exegese aan, die de studie der kritische gedachte
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gevoerd heeft tot Kants voorgangers. We zouden wel hier én daar een vlugge
aanteekening van een aantal belangrijke discussies gewenscht hebben.
H.D.V.

Hasse Schopenhauer. Kafka Gesch. d. Philos. Nr. 34. München, Reinhardt.
Prof. Hasse uit Francfort is een zeer goed kenner en een warme vriend van
Schopenhauer; hij leeft
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mee met zijn auteur en neemt zijn gedachtenis in bescherming tegenover een aantal
onvriendelijke en verkeerde voorstellingen. Hasse's Schopenhauerstudies waren altijd
van bijzonder belangwekkenden aard, en daarom verhoogt deze monographie vast
en zeker de waarde der verzameling, waarin ze opgenomen werd. Buiten zijn
hoofdwerk (Welt als Wille und Vorstellung) heeft Schopenhauer zijn gedachten niet
systematiek geordend, doch is daarom niet zoover als Nietzsche de weg der
aphorisitiek opgegaan. Hasse heeft dit ideeënmateriaal in een systematisch kader
geplaatst, en daardoor is een zekere eenheid in de gedachte van S. aan het licht
getreden. Dat is voorwaar een vrij groot resultaat, en een onmiskenbare verdienste.
Doch niet de eenige. Op ontelbare plaatsen herstelt Hasse de ware toedracht van
omstreden stellingen en levensattitudes; hoewel niet iedereen geneigd zal gevonden
worden om de dialektiek van den geleerden en enthousiasten schrijver voor eigen
rekening te nemen, merken we dadelijk de groote leemte, die door de literaire
belangstelling in S. niet aangevuld is geworden, nl. een grondige studie zijner
ontwikkeling. Deze studie vinden we in Hasse ook niet, doch ze bevat veel materiaal
daartoe; ze beroert den omkeer in de gedachte; ze toont meermaals dat we naar een
ontwikkeling moeten uitzien. M. a.w. getrouw aan het ordewoord der collectie heeft
hij de brillante inleiding gegeven, die de eerste steen zijn kan tot de definitieve S.
monographie. We kennen buiten den auteur niemand die zoo bevoegd is om ook
deze te leveren. We bevelen graag deze studie aan het groot aantal vrienden, die S.
ook bij ons verworven heeft om de ongeëvenaarde eigenschappen van zijn stijl, de
koenheid van zijn paradoxale gedachten en de roekeloosheid van zijn kritiek op de
burgerlijke moraal.
H.D.V.

Boutroux E. Des Vérités éternelles chez Descartes. Paris, Alcan 1927.
Bovenstaande werk is de subsidiaire thesis, oorspronkelijk in het latijn geschreven,
van den overbekenden professor, die tezelvertijd ingediend en verdedigd is geworden
met de Contingence des Lois de la Nature: het boek dat een nieuwe periode in de
wijsbegeerte opende, waarin Poincaré, Duhem en in eeniger mate ook H. Bergson
de onontbeerlijke substantie zochten voor hun ontwikkeling en dat de positivistische
overheersching remde: Dit is de Fransche vertaling, voorafgegaan door een bondig
overzicht der voornaamste ideeën, waarop Boutroux' originaliteit berust. De titel van
het boekje zou ons de studie van een zeer speciaal punt uit Descartes' leer doen
vermoeden, en om die reden werkt hij misleidend. Het is het geraamte van zijn
volledige leering, belicht van uit de bijzondere hoek der eeuwige, den mensch
aangeboren waarheden, die onmiddellijk de idee van God logisch aan de spits van
het menschelijk denken plaatsen. Op het einde van het werkje zegt Boutroux, dat het
cartesianisme geen philosophie maar een godsdienst is in zekere mate. En dat is zoo.
Met de grondige kennis van het cartesianisme en de scherpzinnige analyses, welke
we van hem gewoon zijn, ordent Boutroux al de hoofdstellingen van Descartes in
hun progressive afleiding uit de notie van God. Achteraf lijkt het systeem nog wel
het Discours en de Méditations, doch het verwijdert zich grootelijks van de gewone
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expositie. Bevattelijker is het wel niet in de tekst van Boutroux, logischer ongetwijfeld.
Wat er ook van zij, is de historische draagkracht van dit werkje uit zijn aard zelf
gering geweest, het toont eens te meer de hooge gaven en de heldere methode van
den initiator der irrationalistische tendenz in de hedendaagsche wijsbegeerte. Niemand
neemt tevergeefs een werk van Boutroux onder de hand. Ook dit niet.
H.D.V.
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[Nummer 5]
Diergaarde voor kinderen van nu
De Belg
DE Belg is een kalkoen die in de waan leeft pauw te zijn. Zo gebeurt het dat de Belg
beproeft zijn staart tot het halfronde siersel te maken dat hij bij de pauw heeft
opgemerkt. Natuurlik gelukt dit de kalkoen niet: immers hij heeft geen pauwestaart.
Alleen heeft dit voor gevolg dat de kalkoen zijn staart in de hoogte houdt, aldus zijn
achterzijde ontblotend. Dit meent de Belg ‘pauwestaart maken in de zon’. Dat de
luidjes van het neerhof zozeer daarom lachen, kan de Belg niet begrijpen, en om het
lachen zelf maakt hij zich heftig boos.
De Belg weet dat hij een nuttig dier is. Inderdaad het is tot het bewustzijn van deze
kalkoen doorgedrongen dat zijn laatste verschijning op aarde is deze van fraai
bruingebakken gevogelte op de feestdis van deftige burgers. Dat hij daartoe
uitverkoren wordt, maakt de kalkoen zeer fier. Deze fierheid openbaart zich duidelik
in het misprijzen dat de Belg aan de dag legt tegenover arenden, reigers, uilen en
anderen naar zijn mening onnuttige, d.w.z. oneetbare vogels.

De Duitser
De Duitser is een zoogdier dat rond 25 desember de nabijheid van een kleine
denneboom opzoekt. Zozeer houdt het van de den dat het, niet meer bij machte van
hem te scheiden, de boom bij de wortel afbijt en hem dan met de muil, dan weer met
behulp der voorste poten naar zijn hol sleept. Wanneer nu de den verkwijnt, sterft
de Duitser ook uit solidaire melancholie, treurig en om de oorzaak van dit sterven
onwetend. Vindt de Duitser rond 25 desember niet de gewenste den, zo is hij daarin
niet gelukkiger als zijn broeder die wel de boom vond. Inderdaad, ook in dit geval
sterft de Duitser omdat zijn groot verlangen zich niet kon leggen in de buurt van het
gewaande bevredigd zijn. De Duitser stoot dan herhaald een gerekt-pijnlike kreet
uit, die, naar onze fonetiek, ongeveer ‘zeenzoecht’ zou te schrijven zijn.
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De Duitser wordt dus nooit ouder dan één jaar. Daarom noemt men hem het ‘jonge
zoogdier’; deze samenstelling is pejoratief bedoeld, namelik zo dat, naar de daarin
besloten mening, de Duitser steeds te jong blijft, zodat je hem niet één enkel verstandig
kunststukje kan bijbrengen.

De sirenen
Niet lang geleden slaagden matrozen erin de sirenen, enkele mijlen zuidelik van de
Açoren, te vangen. De sirenen floten hartverscheurend, maar de matrozen, woordelik
genomen, doof zijnde, bleven onbeïnvloed. Zij wilden de zeeën van deze gevaarlike
dieren zuiveren en sloten de sirenen op in een donkere afgesloten hoek van het ruim.
In de havens waar hun schip aanlegde, werden zij, nadat ze van hun vangst hadden
verteld, door het scheepsvolk op jubel en hoera onthaald en daar de matrozen meenden
dat een gevangen sireen een talisman is, verkochten zij vlot te Lissabon, te Liverpool,
te Rotterdam de gevangen sirenen; alleen moesten zij, de dove matrozen, de sirenen
in de donkerste hoek van het scheepsruim onderbrengen, want de anderen wisten
zich daartoe niet bekwaam. Men weet dat zeekapiteins mensen zijn die zich alles tot
nut willen maken. Zo gebeurde het ook met de gevangen sirenen. Men bracht in de
wand van het sirenekot een ronde opening aan en van deze opening tot verre boven
het dek uit leidde een buis het gefluit der sirenen wiegend boven de zee, boven de
stroom en de stad. Opdat de sirenen zouden fluiten wanneer het het scheepsvolk
nuttig of aangenaam scheen, had men een dunne lans gemaakt, waarvan het uiteinde
bestond uit drie scherpe spelden. Deze spelden werden gedoopt in een papavervocht
en langs een kleine opening van het kot in het lijf der gevangen sirenen gedrongen.
Het papavervocht heeft de eigenschap hem die het in zich opneemt een obenschrijflik
verlangen naar ruimte en een grondeloze treurnis mede te delen. In de sirenen maakt
het het verleden van de verre zeeën wakker en van hun vroegere macht op de mensen
naast een uiteindelike treurnis waarin als in een verdere afmeting ligt alle ruimte en
alle machtswaan. Dan schreeuwt de sireen luid op; de oneindige trilling van haar
gefluit schiet scherp over het schip heen de ruimte in, hangend boven de stroom en
boven de stad. De scheepslui en de mensen aan de wal zeggen midden hun roes: het
is twaalf, de sirenen hebben gefloten, het nieuwe jaar begint.
Doch, trots hun gevangenschap, hebben de sirenen hun macht niet afgelegd, wel
kunnen zij niet meer de janmaats lokken naar de diepten van de diepe zeeën, waar
hun zang is
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de vroege dood midden de wonderlikheid van anemonen en wier, schelpen en koralen.
Maar zij die eenmaal hebben gehoord het fluiten van de sirenen hoog boven de stad,
kunnen hun verlangen naar deze klacht in hun verder leven niet meer bedwingen; ze
zitten, als de muis in de val, in de haven gevangen, waar zij de boten weten en de
sirenen.
Fabriekbezitters van het vlakkeland hebben voor hun arbeiders sirenen gekocht;
zij houden ze gevangen in de kelders van hunne gebouwen. Wat zij echter ook
beproeven, zij slagen er niet in de sirenen tot dit klagende geloei te brengen, dat deze
dieren, aan boord van een schip, uitstoten. Men vermoedt dat de sirenen, naar hun
het laatste genot, de reuk van het zeewater ontbreekt, langzaam verkwijnen.

De ezel
Toen de ezel vóor de poorten van Jeruzalem was gekomen, het rumoer hoorde van
binnen de stad en door het sleutelgat van de poort zag dat het er in de stad blij en
feestelik toeging, bleef hij staan en schudde de kop. Met de hoef maakte hij ras in
het zand een ezels-kaballa figuur om het boze lot te bezweren. Jezus moest hem
achter het oor kittelen en zeggen: Toe, Boudewijn jongen, toe! Doch in de stad
geraakte Boudewijn er dan toch volledig de kluts bij kwijt.
In de straten van Jeruzalem was er geen plek van een voorschoot groot die niet
dik onder bloemen lag bedolven. Toen achter Jezus en zijn paard de stadspoort weer
dicht was gevallen en Boudewijn voor deze eindeloze weg van bloemen stond, kwam
hij er niet meer toe zijn denken een ogenblik te kunnen volgen; op een ik-en-gij
versukkelde de ezel, terwijl hij staan bleef, in een dwaas getob. Hij draaide de kop
naar Jezus, keek Hem uit de diepte van zijn getob in de ogen, en scheen te vragen:
Weet Gij waarom ze zoveel bloemen strooien op mijn weg? Mijn grootste verlangen
is steeds geweest het gras te hebben zoals het is in de weide, met af en toe de verassing
van frisse kruiden en bloemen die als suiker zijn. Waarom strooien de mensen bloemen
op mijn weg? Is het om mij te verzoeken en om mij hoovaardig te maken?
Nadat Jezus herhaaldelik had gefleemd, stapte Boudewijn op. Daarvan was hij
echter overtuigd dat de boze geest er mee gemoeid was, wanneer mensen frisse
bloemen strooien op zijn weg in plaats van hem het lauwe gras van de weide voor
te zetten. ‘Daar zit iets achter’ dacht Boudewijn.
Paul VAN OSTAYEN.
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[Gedichten]
Amazone
Over de zomerweide drijft geur van drogend hooi
ons trouwe schouwers eenzaam toewaarts
langs de weg staan blakende papavers passieloos
en bloeien anemonen hun laatste stond
van eenzaamheid
Zeg ik hun laatste stond?
de laatste stond van laaiende papavers
in 't aanschijn van het drogend hooi
Alover de zomerweide waart ook de geur van 't hooi
de weg langs waar een amazone rijdt
ons trouwe schouwers toewaarts
een rit van eenzaamheid
Als onder de paardehoeven tans lillende papvers
hun stengels niet bestendig weten
bloeien hun laatste stond de anemonen
en glijdt de anemonenblik der amazone
het ogenblik der eenzaamheid van beiden
voorbij

De mieren
Nog woelen honderdduizend mieren
in 't straatzand van hun mulle nest
waarop de wijzer wijst de wind van west naar oost
van oost naar west
tot - als de wijzer wijst van west naar oost
de mieren langs de straten slieren
maar vice-versa de straten langs de mieren gaan
Nog dansen honderdduizend mieren
de muren opwaarts van hun mulle nest
en waar de muren al maar dieper zinken
dieper dan de diepte van het dagelikse heil
blijven de mieren aan de oppervlakte van de daken
drijvend
en dobberen de rokende schouwen langs van wellust
Nog is de wellust niet aan onze zijde
want bij het wellen van de wellust zinken de muren
al maar dieper
dieper dan de diepte van het dagelikse spel
bij het spelen van de wellen
bij het spel van wel en wee
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De stroom
Als de oevers glad langs onze boten glijden
en onze lijven drijven met de boten mee
met de lijvige boten van zinnelikheid
stroomafwaarts
afwaarts
waar de westerkim
in lichterlaaie ligt
Als onze boten drijven stoomafwaarts
de stroom langs tot de stroom zijn einde vindt
van zelfbevrediging
van louter zelfbevrediging de stroom langs
en de velden langs waar oogsten staan van vlakke dorheid
en dorheid tot een vlakke oogst verdort
Als onze boten
als onze lijven
onze lijvige boten
onze lome lijven
stroomafwaarts drijven
afwaarts
waar het strand
van zuiverheid nu eenzaam is
van louter zuiverheid
en waar de westerkim in lichterlaaie luwt
tot kalme golven van berusting als van onrust
van louter onrust
Als onze boten
als onze lijven Gaston BURSSENS.
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Pelgrims in Avondland(1)
WEER was de uitkom door de vervroren aardkorst gedrongen en fonteinde voorjaars
bloeseming over de landouw.
De wisselgang der getijden wielde ongerept en door geen kracht, hoe titanisch,
hoe oergeweldig ook, kon het natuurkoor en zijn duizendstemmig hosannah worden
stilgelegd. De vergankelijke torenbouw door hemelstormers opgetrokken om hun
koenen droom te drijven naar den omschemerden voorhof van het paradijs, was weer
tot vormelooze stof verpulverd en desperados mijmerden in den schaduw van zijn
ontsierde ruïnen.
Babelsburg wentelde verloren in den radeloozen kreitsloop der verschrikking.
Maar buiten den ringmuur, die de gevallen stad afperkte als een doemzwaar
noodrijk van lichtlooze zielen, stuwde weer de scheppingsymphonie en jubelde het
lentehymne.
Tegenover de ijljacht der verdwaasden die waanstout en dadendriftig de toegepaste
ekonomie en de profetiseerende statistiek in omloop stelden als het mirakelrijke Veni
Creator van het leven, stond het zelfheerlijk eeuwig groeiwonder van den geringen
grashalm overal opgeschoten waar de milde zegenaar was langsgetreden. De plant
weet niets van het zaad waaruit hij opsprong, noch van de bloem die hem bekronen
zal. Hij heeft de stille wijsheid van het hart der wereld en in zijn kelk stort de hemel
zijn azuur.
Ook de beek rende weer horizonen toewaarts en haar zangkristal bleef
sprankelzuiver boven bodemslijk en wier.
Dat zij aantreden de waarheidzoekers en schriftgeleerden en over den berm de
teekenen lezen die de wind zaait over den waterspiegel. Als hun scherpe zin tot aan
de grens drong

(1) Fragment uit een bij de firma Regenboog te verschijnen roman.
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waar de ultiemste onvatbaarheid haar kern geborgen houdt, dat zij dan het
vorschensmoede aanschijn wenden naar de hoog droompopels die hun wuifkruin
wiegelen met het supreme ‘neen’ van hun bezonde toppen. En de wolken, wie weet
hun trek en hun bestemming? Wie kent den bouwer die hun lazuren pracht uit
schemerverten oproept, den stillen werkman in fantasmagorie, den schilder van
vuurvizioenen en mysteriegrotten?
Laat af, gij die den tabbaard aangordt voor het opperste gericht over de zijnsorde
en die de wankele tafelen der waarde opstelt voor een oordeelsdag te vroeg gekomen.
Want aan de overzij van al het schouwbare, omjubeld door den luister van wat is
boven alle aardschheid, wordt eens gij gedaagd door de roepstem van den oppersten
beschikker. Regelaars aan het vliegwiel der tijden, laat niet uw handen gaan in het
ontembare beweeg. Leg ze open als offerschalen, die dit blij geschenk: het leven
weer heffen naar de sfeer waaruit het op u neerkwam, deemoedvol. Weet de wijding
die geschampten hardsteen vruchtbaar keert tot rulle tarwe, maar vrees den
zijnsverloren twijfel die de brooden omzet weer tot steen.
Hij die zijn wankele lamp stil aanvoedt en haar glimstip voor den wervelwind
weet te behoeden, wordt, als de kimbrand hel is uitgelaaid en smeult in assche, nooit
omvangen, door de duistere kluis.
Van het kollektief klassebewustzijn was Boris Gospodar afgestapt en vermijmerde
nu in mystiek. Hij had de ambivalens van iedere daad op den wetsteen getoetst, en
berustte bij het inzicht dat niemand over zijn schaduw springen kan.
Nepman was nu de eenige roerganger op het onttakeld schip van State. Het toplicht
werd er neergehaald en hij stevende met volle zeilen naar de modderhaven.
De nieuwe Jacobijnenpartij had Boris vruchteloos aanzocht de leiding in handen
te nemen. Hij voorspelde precies hoe het hun vergaan zou, kregen zij eenmaal in het
politieke machtspel de bovenhand. Hun coming men, die blaakten nu van
revolutionnairen vormingswil, zouden getemperd worden door de leerschool der
feiten en zelf worden omgevormd. De ontwikkelingsskala kon precies worden
afgeteekend: het subversieve gevoelsheroism, den gematigden trapsgewijsbouw, het
verstokte machtsconservatism. Wie eenmaal binnen dezen tredmolen komt, moet
hem volgen tot het einde. Boris was tijdig den galeigang ontsprongen.
Hij stond alleen nu boven de menschheidsdeemstering, met den looddruk zijner
schuld en den voorgetrokken weg naar herrijzenis. Enkel door zijn gezuiverd geweten
heen, kon hij aanschrijden naar de lichtlijn der verrukkingen, zelfont-
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heven op den zoektocht naar genade. Zijn autodafe over ideaalversterving was niet
alleen het vuur dat verteert ook het vuur dat loutert. De afzwering van oude idolen
was tevens de omhelzing van nieuwe geloofsbelijdenis.
Incognito was hij de stadspoort uitgetrokken den dag na Kralin's ondergang. Hij
wist dat hij Babelsburg naliet te midden van politieke woelingen. Wellicht zou morgen
het nieuwe geslacht den dageraad op de verweerde tinnen begroeten en dit ééne
moment van saamhoorigheid bestendigen willen, tot onafwendbaar de geschiedenis
weer haar blinden loop voltrok en avond neerstreek op de zielelanden.
Gelijkberechtiging van meester en knecht zou als te voren weer vervuld lijken, tot
de knechtschap tot de heerschappij omhooggeklauterd was om een nieuw slavendom
te vestigen. Het hartsunisone der menigten zou weer zijn maatslag uitzenden naar
de wordingsdynamiek der dingen en er finaal door worden stilgelegd. Boris liet het
trapgeveltje der macht aan arrivist en verdwaasde ideaaljagers.
Nu wenkte hem het open ruim en de landwegen in zonnezindering. Waarheen zijn
tocht hem voeren zou? Om het even. Het was hem een blijde verlossing zich weg te
weten van het kaotisch gekrioel der schare. Zijn openbaar leven had hij zich als een
verrafeld gewaad van de lenden gerukt. Waarom de kracht weggeworpen aan kunst
en vliegwerk op het sociaal plan, dat bij ontstentenis van ethiek een hellend vlak
wordt, als ongewied de binnengaarde lag in onkruidwoeker?
Het onoogelijk monsterverbond van bedrijfsmechanica en ethos, de misgeboorte
van den parodiemessias in het industrieele Bethleëm, de nieuwwasscherij der zielen,
de grootproduktie van den modelmensch, hoe kon hij thans van op afstand nuchter
oordeelen over het schromelijk manco dier experimenten, omdat zij het kwaad heelen
willen in zijn gevolgen en den wortel laten voortwroeten en hetzelfde giftsap stuwen
in den stam. In hun haast, van de schimmige zone der ideologie over te stappen naar
het voetvast veld der feiten, waren de telluristen met den maatschappelijken bouw
begonnen langs de nok. Het wormstekige kraam moest aan duigen stuiken.
Een blonde zandweg slingerde langs de beemden. Er was een weidsche drang in
Boris, de horizonnen tegen. Het grootsche spel der elementen zou zijn trots van
waanhoogten weg stuiten. De rebel in hem, die eens zijn gebalde kracht hief naar
daadvervulling, was tot stillen dulder verdeemoedigd.
Er was de wilde windzang in bezond gebladert, de wijsheid van het vreedzaam
vee. Hij hoorde enkel het dof geroffel van zijn tred, die het prentmerk was van zijn
uittocht van het verloren Eden en de inkeer naar zich zelf. Alleen met wind en
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wolken. Alleen in de vredeschoot der natuur. Hij was de reiziger naar het ontastbaar
verre. Er was geen halt op dezen tocht, geen gasterij waar hij kon pleisteren en het
stof der wegen schudden van zijn boezeroen in eindelijk licht en blijbevredigde rust.
Zoolang had hij den valschen slijpschijn der instinkten als een leidslicht ingevolgd,
blind voor het wonder dat den aardeling in gebed doet zinken voor de schepping. Hij
zou zijn door de bloedschuld roodgestriemde voorhoofd wentelen in de stof tot het
vaardig zijn zou voor de blanke benedijding.
Dagenlang verzwierf hij over het land den blik verloren in het lichtspel op de kim.
Aan ieder heuvelglooiing steigerde in hem alweer het opwaarts naar den top. Hij was
de stille getuige van het hooglied der ontluiking. Aan hem gedijde de volbloei van
den goddelijken aanvang. Hij vond den binnenweg naar de klare kreek, die als een
hemelspiegel klaarde onberimpeld en het eindeloos diep ontving in haar geringe
kom.
Eens op een hoogen middag, zag hij den weerkeer der blauwe zwaluwen. Zij alle
waren getrokken voor het sneeuwgetijde, naar zuiderlanden in zonneluister. De verre
tocht bezwaarde hun gespreide zwingen. Allen hervonden het overwinterde nest, en
hun scherpkreet werd de blijde voorjaarsboodschap. Eén zwaluw was gevallen aan
zijn voet. Hij raapte den verschuwden vogel uit het doode hout en weende over zijn
gebroken vlerk.
's Nachts rustte hij, het ontvleesde hoofd tegen den harden keihoop aan, en bij
ochtendgloren ging de tocht verder, al weer op avontuur. Aan welige hoeven werd
hij door den wachthond aangeblaft. Morsige stalmeiden sloegen een haastig kruis,
en ontgrendelden eerst de deur, als de havelooze vagebond, de ongure landlooper
uit zicht verdwenen was.
Maar allengs deed de uitputting zich gevoelen. Zijn ontwricht schoeisel liet de
pijnpunten van de hobbelkasseide in zijn vleesch. Zijn verregende plunje hing aan
flarden. Groezelige volbaard omwingerde zijn uitgemagerd gelaat.
Zoo landde hij eindelijk in een arm gehucht. Melaatsche leemstulpen lagen tegen
elkaar aangedrumd om hun bouwval voor instorting te vrijwaren. Op het neerhof
was koperen gekakel van schrale hennen rond zeldene korrels. Zorgensuffe
kijfkatijven leunden donker aan den uitgekankerden deurpost. Boris mompelde
toonloos goedendag. Een der harpijen voorkwam ieder hulpverzoek: - ‘Aalmoezen
kunnen wij zelf gebruiken vriendschap. Ga naar den hoer. Daar liggen nog wel
kruimels onder de tafel’
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Werktuiglijk ging Boris verder. Hij herkende zijn geboortedorp, en waar de baan
boog, daar stond eenmaal het Vaderhuis, rees eensklaps een modelhoeve, waarachtig
naar de plannen van het landbouwvolkskommissariaat voor hem op. Laag schaliedak,
versche verf, hagelwitte gordijnen, sperdraad aan den weg. Het eenzelvig getokkel
der kernmachine joeg om en weer.
De pachter, zijn kop als uit tandpasta geboetseerd, glunderde bleekroze boven het
stijve halfhemd, kwam met korte pasjes aangetrippeld. De verzorgde bakkebaarden
gaven zijn verstompte bekkeneel relief. Zijn boogbeenen vatten het landschap tusschen
haakjes. Hij deed een smak aan zijn baardbrander, spuwde in de madeliefjes, en sprak
zelfgenoegzaam:
- ‘Allo kereltje! Ben je met den honger getrouwd? Slecht huwelijk man! Wat zou
je zeggen van een teil gort en een stel dikke boterhammen? Ik kan een knecht
gebruiken. Je krijgt twee minuten om te watertanden!’
Boris liep den kraaknetten grintweg op. De kinkel huppelde met hem mee en stelde
zijn beding:
- ‘Voor wat hoort wat, nietwaar broeder? Je krijgt een plaats aan tafel en lekker
logies op den hooizolder. Jij geeft je werk.’
Als Boris de lage kamer binnentrad, trof hem als een vuistslag in volle gelaat zijn
beeltenis op den schoorsteenmantel. Een kiekje uit de gloriedagen der revolutie, dat
met monsteroplagen in gemeenen kleurendruk alover het platteland verspreid was
geworden. Hij stond er vereeuwigd, de bezieling van de eersten stormdag gegrift in
de wezenstrekken.
- ‘Na, wat sta je van de hand Gods geslagen man. Ken je den grooten Boris
Gospodar niet, onzen redder? Een vette lach kaatste tegen de houtbalken. Ja zonder
hem hingen hier geen hespen in de schouw. Dat is eens een kerel!’
Boris roerde amper het voorgezet gerecht, en bleef al maar strak voor zich uitturen.
Hier zou hij aan den lijve de verwording ervaren van het regime dat hij had
gegrondvest. Hij, die als een redder werd gehuldigd, ging zich nu vernederen tot den
geringsten aller knechten, anoniem en mensch verlaten. Zijn schepping stond voor
hem verpersoonlijkt in dien hebgierigen kleindespoot. Hij zou niet aarzelen ze in
haar wangeboorte aan te zien, en al haar zedelijke ontaarding gelaten dragen, zonder
morren, gedwee als vee. Hij deed met de in diensttreding bij dien schraperigen
heereboer, waarvan hij den socialen machtsdrang had bevorderd, vrijwillig afstand
van zijn laatsten trots. De bakens die hij aanplantte op maatschappelijke banen zou
hij uitsnijden tot een tuchtroede voor zichzelf. In pachter Edwin, het revolutieprodukt
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herleefden al de ondeugden van Barine Ossip den feodalen heer. Er was een ander
leider voor den roofbouw. Het wingewest bleef.
Boris zou boeten langswaar hij had gezondigd. De zwaarste karweien volbracht
hij met verlicht gemoed. Bij dageraad reeds stond hij op het land. Het zweet zijns
aanschijns vermengde zich met den dauw en pas als de zon ter kim ging, vervoegde
hij den avonddisch, waar pachter Edwin hem en zijn metgezellen onthaalde op
grootsprakerige loftuitingen aan het adres van Boris Gospodar den weldoener van
Satrapië. Op Boris kwam de striem neer van het onrecht, in zijn naam bedreven en
hij zong onder den blijden geesel.
Hem werd geen verwijl gegeven vooral eer het beeld tusschen de kandelaars was
gebleekt. Dan eerst zou de roode pijnkamer rond hem wegvallen en hij naar het
hoogland overgaan.
Zijn kameraden in het Miserere haalden de idolatrie van pachter Edwin schamper
over den hekel en vernoemden Boris Gospodar met een vloekwoord in één adem.
Dit deed hun zwijgzamen lotgenoot weldadig aan, en telkens gleed een glans van
verre hoop dan over zijn verstroefde wezen, in de onzegbare vervoering dat eens de
dag lichten ging, waarop de Prometheusketen rond hem breken zou en hij zich van
de barre rots waanbevrijd en los van boeien ontheffen kon. Hij lag nu aan den grond
gekromd, en verbeidde den zendeling van hooger die de hand zou slaan aan zijn
gespalkten schouder met den wenk naar de regionen der genade.
Eens op een regenavond, als allen weer gezeten waren rond de spijstafel,
karakteriseerde zich Edwin bizonder door de hooge vlucht van zijn bewondering
voor den nationalen held. De hoofden hingen gebogen en ontmoedigd.
Plots rees Boris te midden van het bombastisch betoog, kalm en afgemeten. In
aller oogen lag de angstvraag wat gebeuren ging, en Edwins woord verstierf. Boris
trad op de schouw toe, tilde het omraamde beeld hoog in de sidderhanden, en sloeg
het op de tegels. Verloren rinkel van glasscherven schampte door 't vertrek. Een wijl
zat Edwin verbluft om het onverwachte voorval, maar alras toornde zijn amechtige
blaatstem, gestikt in woede:
- ‘Dat zal je me betaald zetten, kreng, niks nut, barrevoeter! Je gore pooten slaan
aan den grooten Gospodar! Die heiligschennis zal je duur te staan komen, vuil rapalje!
Dat raap je van de mestvaalt op en het spuwt op het voorwerp van je vereering! Ik
zal het slijm terug in je smoelwerk slaan, kwijlreptiel dat je bent!’
De knechts lieten het tempeest uitbulderen. Edwin braakte de platste
godslasteringen en was kwistig met dreige-
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menten. Zijn vuist hamerde het tafelblad, dat de logge glazen en het grof gerei
opsprongen uit hun droef gedroom. Maar Edwin was te laf om zelf de hand aan den
vermetele te slaan.
- ‘Als ik je zeggen zal wie ik ben, articuleerde Boris traag, zal je al die woorden
van je mond wegvagen als een kwaden wasem!’
- ‘Wie je bent? ontplofte Edwin overmoedig. Nee maar. Wie hij is! Een
armoedzaaier, een landlooper, een tafelschuimer. Dat ben je!’
- ‘Voor jou staat Boris Gospodar!’
Nu kende de gramschap van den boer geen perken meer: hij vloekte schamper:
- ‘Te deksel! Nou wil je gekscheren. 't Is om te gieren zoo'n aanstellerij! Maar
misschien is het waar, mooie profeet. We konden je baard eens afsleuren om te zien
of je erop gelijkt. Hahahaha! Wat talmen je lui kinkels. Bind dat heerschap aan het
hekken en dorscht de dwaasheid uit zijn pens. Priegelmunt kontant, dat zal hij
hebben!’
Edwin droeg de flanbouw en ging voor aan. Hij mompelde gramstorig:
- ‘We zullen dien vlegel van den vlegel geven.’
Boris liet zich mak door de gezellen wegleiden, bood zijn handen in de norsche
bindstreng en liet zijn rug ontblooten. De eerste striem van de kastijding lilde langs
zijn lenden. Dan vielen de slagen op zijn bloedgeweekte vleesch neer, tot hem het
bewustzijn schier begaf.
Edwin, als de eerst roodgeronnen bloedparel uit de flankwond opsprong werd
uitzinnig van verhitte drift. Het zicht van bloed wierp hem in een koortsdelirium,
den waanzin nabij.
Aldoor siste het langs zijn verpaarste lippen: ‘Sla door, Sla dood!’ en het verzegelde
zwijgen van zijn slachtoffer deed zijn bloeddorst naar het toppunt stijgen. De duistere
knechten gehoorzaamden in laf ontzag voor dezen miniatuur-Nero. Hun korte adem
joeg. Weldra lag Boris daar voor dood. Een lauwe bloedgulp overbiggelde traag zijn
krampvertrokken lichaam. Een demonische schater van Edwin meldde zijn
verzadiging. Hij ontwond in grinnikend nagenieten het ruige touw aan de verblauwde
polsen en stiet het inerte lijf in een greppel. Daarna liep hij afwezig een lied te fluiten
en verdween met de knechts, die droegen hun gelaat in fellen gruwel afgewend.
Boris dwarrelde in neervaart naar het bodemlooze. Hij hoorde den rooden aanslag
van zijn bloed onder den bitsen beet der wonden. Bezinning week koortskrank, een
vale schijn sliert in scharlaken gloeding. Jammer brak op den pijnspits zijner lippen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

301
Was niet ginds het zoet geflonker van de doodsontferming? Wenkte niet de witte
wade van den goeden toeverlaat, die blanke effenheid zou spreiden over zijn
krampdoorwoelde trekken en wegnemen het vlijmend prentmerk van het doorstane
leed? Maar weiger weerstiet hij de laffe lafenis van het doodenmeer. Oh, kon in ieder
bloedgroef de mysterieroos opranken en klimmen naar het opperlicht. Boris sloeg
de blinde vingeren aan zijn hart, en bad dat God hem de beproeving ankeren zou in
het derve vleesch tot zijn oogslag breken zou in de volvoerde boete. Hij sloeg voorover
in de nevelzone tusschen waak en sluimer, de armen gespreid, wijdopen, gekruisigd
op den dwarsweg.
***
Als hij bijkwam rozevingerde de dageraad aan het nachtfluweel. Met halfgebroken
blikken, diep gekuild, zag hij de wording van het morgenrood na regenreiniging. Hij
zag een gloor van stralen de schemeringen guldrond afmilderen en het gering gebloemt
zich rechten naar den zonnezoen. Het hoofd gereikt verbeidde hij de storting van één
korrel licht, daar waar zijn oogen lagen, als gespleten vangbekers, den moerbodem
giftig overdruild. Hing niet de dauwdrop weldaadzwaar aan de heffing zijner handen?
Het woudorgel sloeg een hymnisch preludium aan. Door zilverig bladerruischen het
gewijde windlied. Maar een verre stemmenwereld mengde zich in het klankhoog
koor: één zoete zwelling van geluiden, die kwam over de kim gerold dichtbij. De
helming van een lofkantiek sloeg aan de mijmerstille heuvelhelling en tegelijk werd
de stappendaver van de boetgangers in de vallei.
Voorop woei de geheven kruisbanier en de vergrauwde schare kwam nader, woelige
mengeling van gebroken gelederen tochtvermoeid: bedelmonnikken in verkleurde
pij, wetschenders met asschig haar, kreupelen op kromme krukken, blinde doolaars
naar het wonder. Over de hoofden wentelde gezang. Zij droegen in zich den teleurgang
der Chimaera zwaar in menschenwee. Er was de vertwijfelde dichter die den
schrilklank van zijn gesneden riet brak in godsverlangen, de stroeve wijze wiens
denkkracht was versaagd aan het uiteindelik mysterie, boetelingen die weeke zalve
zochten voor hun zonde, na een leven meepsch en lustverloren. Zij allen wendden
zich ontgoocheld af van Babelsburg, het ontluisterde palladium der Avondlanders,
de veile veste van een neergegane beschaving, die eenmaal de macht gemengd had
in den uitbloei van haar kernwaarden en nu stond als een doorloeide pijnboom in het
noorden, waaraan geen kerstlicht ooit
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zal opgaan. Zij lieten na, de leege hulzen der ideeënwereld, waar zij de godverlaten
balling waren, die het heimwee naar verrukking in zich wroeten voelt, den honger
naar genade, noodverteerd. De grootheid van het stil gebed sloeg eindelijk een wilde
wig in het looze schijnsel der verzoekingstemmen en brak hun veeg verluiden.
Zij traden aan over alle horizonnen langs berg en dal, uit vlekken en paleizen weg
van het ingestorte Forum. En over hun boetgang beierde godslof uit de klokken der
doortrokken dorpen.
Zij vonden Boris aan den weg, verbloedend op de braamstruiken. Hun handen
vervroomden bij de wassching van zijn wonden. Dan kraalde weer de rozenkrans in
dankzang om den weergevonden broeder. Boris Gospodar werd de volgeling van dit
laatste heir.
Victor J. BRUNCLAIR.
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[Gedichten]
Beeld uit het verleden
Ik mocht haar handen kussen, sprakeloos.
Mijn handen slopen langs haar slanke voeten.
Zij keek mij aan: daar was in dat ontmoeten
van onze blikken iets genadeloos.
Haar blik zei neen; met zekerheid; niet boos haar mondje lachte, wijl ze mij deed boeten
mijn overmoed, en 't was een wreed verzoeten
van een heel lange, en even bittre, poos.
Toen zei ze: ‘Zeg eens wat!’ en 'tgeen ze zweeg
was: ‘Mooiprater!’ als een knap strateeg.
En 'k sprak en diende een aangekleed gefemel:
‘De Hel is een heel oude, en domme, straf.
Zend iemand in het Vagevuur, met af
en toe een kleine wandeling in den Hemel.’

Ander beeld
‘Uw hart, mijn lief, en voelt het geen bewegen?’
zoo vroeg eens Hooft, men weet, die vroegere Hooft,
die aan de Minne deed, den Min-God heeft geloofd;
een dichter met een baard, wiens taal was ingeregen.
De vreemde vraag! en vreemd moet het verlegen
glimlachje zijn geweest de Schoone ontroofd.
De vraag is in mijn stem het boek ontstegen:
de Schoone lachte en schudde koel het hoofd.
Ik heb haar hand gegrepen toen; zij keek
of ik mijn nagels had geknipt: waar bleek
van niet heeft zij een roodverlakte doos genomen.
Blinkende punten, wat gekietel en een knap
om de seconde... O! zij knipte knàp!
De kunst van hare handen was volkomen.
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Wandeling zonder maan
De groote menschen zijn naar bed gegaan.
Mijn lieve kind, wij zouden kunnen loopen
om 't huis, door 't donker, maar het hek staat open:
de straat op, onder een lantaren blijven staan.
Wij zouden kunnen zoeken naar de maan
die als een spelbreker opeens is weggekropen.
Dit licht volstaat? maar 't trekt muskieten aan.
Ga mee: een voorraad caramellen koopen.
Een groote voorraad, groot voor wel twee uren.
't Is lang, twee uren, kind. Zouden wij duren,
wij-zelf, veel langer? 'k Stel de vraag met pijn.
Dit zoete smelten op de tong moet sussen
den brand van onze lippen, want wij zijn te klein,
nietwaar kind? om elkaar, twee uren door, te kussen.

Twintigste eeuw
Wij zijn zoo jong niet als wij doen gelooven.
Ik ben: hoe oud wel? jij haast twintig jaar.
Achter dit lage voorhoofd, onder 't kroezig haar
Dat al je kammen breekt, drijft wèlk bereeknen boven?
Je weet: men moet niet altijd geven na beloven,
't Bezwaar van geven is dat èlk bezit weegt zwaar.
Je hoofdje waakt, waakt sedert lang, nietwaar?
De droeve dwaas die meent je hart te rooven!
De najaarsvliegen laten zich niet vangen
door de belijmde strook die van de lamp afhangt.
En 't leven heeft zoo véél niet uit te hangen!
Een kind als jij en ik kan vrijuit spelen:
overal - met de zekerheid dat niets hem vangt,
overal - met de vrees zich elders te vervelen.
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Oproep
Vriendin, groote vriendin die nimmer zijt gekomen!
Traag zouden zijn uw voeten doch uw handen breed
en hecht om bei mijn handen, want gij weet, gij weet
dat ik naar u verlangd heb in mijn diépste droomen.
Breed ook, egaal en sterk, uw schouders, doch volkomen
slank nog uw middel en karmijn de mond dien 'k beet
tot bloedens toe als gij, woordloos en traag uw kleed
verlatend, boodt me uw lichaam, blank, en slank volkomen.
O, onbekende! 'k zag u ééns toch: 'k was... vijf jaren? hoog was uw kapsel, zwart, met enkle grijze haren,
krachtig uw neus, uw voorhoofd, als uw kapsel, hoog.
Vóor een psyché met gouden boord die trouwlijk kaatste
terug uw beeld dat zich tweevoud, tweezijdig, plaatste bloot tot het middel - in mijn starend kinderoog.

De bezitting
De vijver ligt begroeid; het water is doorweven
met slierten groen en bruin; een voetstuk puilt,
waarop geen beeld, grauw cement, zwart bevuild.
Hoe lang heeft men den tuinman hier geen loon gegeven?
Er moet een tuinman zijn, want er is leven
nog in het park: een verre klop; die spade schuilt
maar half in 't hooge gras... Twee oogen, roodbehuild,
een lang wit lichaam dat komt langs de boomen zweven...
Dat 's al. Dat alleen leeft hier nog. Dat dwaalt alleen
door deez bezitting, vrouw of fee, met slappe schreên.
Vermoedlijk vrouw; een fee heeft àndre mooglijkheden.
Een fee is vroolijker en zonder eigendom
drukkend op haar. Zoo'n park, waarin een kom
ièts schooner water, houdt een rustig mensch tevreden.
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De dorpsschoone
Het meisje met de roode krullen dat
niet meer is dan de dochter van den molenaar waarom is, bij zoo vol een keurslijf, nat
haar wang, zoo dikwijls, en haar glimlach raar?
Men zegt dat bleeke Jozef tienmaal bad,
pijnlijk en lang, om één lok vlammend haar;
doch dat zij weigren blijft omdat in haar
steeds rijdt de heer die paard-rijdt naar de stad.
O meisje, lach toch! dat niet ik die heer
ben die je hart won met zijn paardje-rijden,
die je rood hartje en roode krullen won.
Want 't vrees: verzoeking brandde mij zoo zeer,
dat 'k in je valsche vlamme' een ware vlam liet glijden
en vlàmmen je valsch hoofdje, o! als een wàre zon!

Platen aan den wand
De kleuren zijn verkeerd op deze prent:
violen mogen niet naar amber geuren.
Hoe komt zoo'n man den hemel groen te kleuren
en zwart de maan? Wie is die rare vent?
Voordat Mevrouw zich aan dat plaatje went
kan zelfs de veldwachter een haas bekeuren.
Zij wil haar naam niet door de modder sleuren
en spreekt slechts over zaken die zij kènt.
Doch hier: deez ridder, op dit snuivend paard,
die rijdt door 't land, verwoestend graan en hoeven,
en dien men kent aan helm, kuras en zwaard;
deez ijzren held door 't vlammend dorp belicht, hij heeft, per slot, zelfs Rosa kan het proeven,
Mevrouw gemaakt en haar kasteel gesticht.
E. DU PERRON.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

307

Achttiendeeuwsche gruwel-spelen
I
DE Heer C. Huysmans, Oud-minister van Wetenschappen en Kunsten, die in zijn
jeugd het handschrift van het bekende misteriespel ‘De Menschwordingh’ ontdekte,
en vóór kort kon vaststellen dat de auteur er van onze voornaamste
zeventiendeeuwsche dichter M. de Swaen is, geraakte onlangs in het bezit van nog
andere onbekende handschriften, welke evenals het vorige, afkomstig zijn van de
Bilsensche rederijkerskamer ‘De Veltbloem’.
De Heer Huysmans was zoo vriendelijk ons deze handschriften ter inzage te geven,
waarvoor wij hem onzen oprechten dank betuigen. Wij ontvingen in het geheel zes
handschriften, welke ieder een tooneelspel bevatten. Schrijversnamen of titels niet
opgegeven. Er komen drie treurspelen voor, twee kluchten en een allegorisch spel.
De treurspelen putten beurtelings hun stof uit de Russische, Turksche en Fransche
geschiedenis. Het eerste speelt aan het Russische hof ten tijde van Peter den Groote;
het tweede behandelt episoden uit de tragische gebeurtenissen, welke plaats grepen
aan het Turksche hof; Hendrik III van Frankrijk is de held van het derde spel. Het
allegorisch stuk verbeeldt de vier leeftijden van den mensch door de vier jaargetijden
en heeft sterk moraliseerende bedoelingen. Een der kluchten - ze wordt ‘Badiment
van 't jaar 1733’ geheeten - heeft als onderwerp een heel rare vrijage en daarnaast
staan eenige twist, kijf- en vechtooneelen van een ‘quaede’ vrouw en haar dito man;
de tweede klucht is bijna letterlijk de eerste, met weglating van vorige huiselijke
tooneelen.
Deze spelen hebben hun waarde. Ze is heel zeker niet te zoeken op aesthetisch
gebied, want buiten misschien heel even soms het allegorisch spel, dat een paar
kleurige en levendige
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tooneelen bevat, en sappige grepen uit volksleven en volkstaal te genieten biedt,
hebben we te doen met gewone doorsneerederijkersprodukten. Het is op gebied van
folklore en taal, van de geschiedenis der rederijkers en hun tooneel, dat deze spelen
wel belang krijgen.
De Heer Huysmans zal ongetwijfeld zelf wel eens omstandig schrijven over zijn
handschriften. In afwachting dat zulks gebeure, zullen we - met vriendelijke
toestemming van den eigenaar - een korte studie wijden aan de treurspelen, niet
omdat we deze verdienstelijker achten dan b.v. het allegorisch spel, maar omdat ze
in 't bizonger onze belangstelling opwekten. En die deden ze hierom: deze stukken
zijn gruwelspelen, en wel zeer eigenaardige specimens van het genre, en wij hielden
ons in den laatsten tijd o.a. bezig met een onderzoek naar 't gruwelijke in ons XVIIe
en XVIIIe eeuwsche tooneel; dit heeft toen, als men weet, een gewichtige rol gespeeld
op de planken.
***
Vooreerst wat zakelijkheden.
Wij hebben reeds medegedeeld dat er bij de stukken geen schrijversnamen of titels
vermeld staan. In een agenda van de ‘Veltbloem’ welke eveneens in het bezit is van
den Heer Huysmans, wordt het Turksche treurspel ‘Bajazeth’ genaamd. Wij zullen
dezen titel ook maar aannemen, alhoewel hij ons slecht gekozen lijkt, daar Bajazeth
niet het voornaamste personage is uit het stuk. Het Russische en Flansche treurspel
zullen we beurtelings ‘Petrowits’ en ‘Henricus III’ noemen, naar de twee
hoofdpersonages.
De twee spelen ‘Petrowits’ en ‘Bajazeth’ zijn van denzelfden schrijver. Hieromtrent
bestaat geen twijfel. Zij bieden in alles de meest opvallende gelijkenis: in de keuze
en behandeling der stof, den bouw der stukken, den stijl en de taal. Ten slotte komen
er nog haast woordelijk overeenstemmende plaatsen voor. Bij voorbeeld:
‘Petrowits’, 3e vertoogh, 3e uytganck
CZAR:
Wanneer een noorts ghedruys in volle see comt blaesen,
soo siet men 't heftigh nat, en holle baeren raesen,
'n Ontstuymigh Element, swelt op den hemel aen,
en even siet men haest dat fel ghedruys vergaen.
Wat stormen, wat tempeest wat dolle noorde winden,
en sijnder nu ter tijdt in Ruslant niet te vinden?
ja in dit eygen hoff,...

‘Bajazeth’, 1e vertoogh, 5e uytganck.
BAJAZETH:
Wanneer een noorts ghedruys, met felle maght comt blaesen,
soo siet men 't heftigh nat, en holle baeren raesen
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het Grimment Element swelt op den hemel aen
en weder siet men eens dat fel ghedruys vergaen.
Wat stormen wat tempeest, wat dolle noorde winden,
en sijnder in het rijck, jae in dit hoff te vinden...

Het treurspel ‘Henricus III’ werd geheel onder den invloed van ‘Petrowits’ en
‘Bajazeth’ geschreven. Beide stukken hebben den schrijver als model en
voorraadskamer gediend. Tot bewijs o.a. volgend voorbeeld:
‘Bajazeth’ 2e vertoogh, 2e uytganck.
ZELIM:
Naar dat ick 't woest bestier des rijckse heb aenghenomen,
en tot den hoogsten top van eere ben ghecomen
dat ick heb in de hant den schepter en de croon,
en sit naer rechten wensch op keyserlycken throon,
de reeden leert mij claer, waer ick ben aen verbonden
dat staepel mijne croon voor eerst op vaste gronden,
want seecker naer mij dunckt, het dient al meer versint
hoe men een croon behaalt, als hoe men rycken wint.
Als dees gestapelt is, dan doen de trommels roeren
en mijnen halven maen door heel de werelt voeren...

‘Henricus III’, 2e vertoogh, 1e uytganck.
CONICK HENRICUS:
Nu ik het woest bestier van poolen ben ontslaegen
hoop ick in volle rust, de franse Croon te draegen,
Die mij als naeste bloet, met volle reght toeviel,
als Carel mijnen Broer uytblies syn groote siel,
De reeden leert mij claer, waeraen ik ben verbonden,
dat stapel mijne croon, voor eerst op vaste gronden,
want seeker nae mij dunckt, het dient al meer versint,
hoe men een croon behaut, dan hoe men rijcken wint.
Als dees gestapelt is, dan doen de trommels roeren
en heel Europa door, mijn oorlogstochten voeren...

Met dit treurspel zullen wij ons verder niet meer inlaten. Het is een flauwe navolging
van de twee vorige en biedt volstrekt niets speciaal-eigens. Achter het stuk komt een
lijst voor met tooneel-aanduidingen, welke belangrijk zijn voor de wijze van opvoeren;
van deze lijst maken we verder wel eens gebruik. Het stuk werd te Bilsen gespeeld
door de ‘Veltbloem’ in 1788.
***
Over het tijdstip van ontstaan licht ons enkel ‘Petrowits’ in. In de voorrede komt
deze mededeeling voor:
Then is maer jaeren thien en ses omtrent gheleeden,
dat men den vorst nogh sagh, in ons neerlanse steeden,
terwijl dat Petrowits den Erfprins van syn croon,
syn vader onversaeft wau setten uyt den troon.
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Het voorval welk de schrijver heeft behandeld, greep plaats in 1717; 16 jaar later
werd het stuk geschreven, dus in 1733.
Wij vonden tot hiertoe van deze stukken geen enkel spoor. Laten we hier terloops
vermelden dat er in Holland tooneelstukken met den naam ‘Bajazeth’ verschenen.
Een werd er geschreven door Thomas Arents in 1682; het tweede door het
Amsterdamsche dichtgenootschap ‘In magnis voluisse sat est’ in 1684. Of onze
Vlaamsche rederijker - dat hij Vlaming is, blijkt ten klaarste o.a. uit de taal - deze
stukken kende en er eenigen invloed van onderging, kunnen wij niet uitmaken, want
wij hebben deze werken niet kunnen inzien. Met Racine's stuk ‘Bajacet’ heeft ons
spel niets te maken.
***
Het stuk ‘Petrowits’ ontleent zijn stof aan een episode uit het leven van Peter den
Groote van Rusland. In 1697 begon deze vorst zijn reizen door Europa, na eerst een
samenzwering van Strelitz door bloedige straffen gewroken te hebben. Kort daarop
volgt een tweede opstand, welke de Czar op nog vreeselijker wijze dempt. In 1717
onderneemt hij een nieuwen tocht, en bij zijn terugkeer doet hij zijn zoon Alexis en
diens vrienden om het leven brengen, onder beschuldiging van aanslag op zijn troon.
Het is deze laatste gebeurtenis, welke in ‘Petrowits’ wordt behandeld.
Hier volgt de inhoud van het stuk:
Eerste ‘vertoogh’.
‘Eersucht’ komt Petrowits in zijn slaap aanzetten van zijn vaders afwezigheid
gebruik te maken om den troon te bemachtigen. ‘Vrees’ bestrijdt ‘Eersucht’ doch
‘duyvel’ jaagt haar op de vlucht, zoodat ‘Eersucht’ de bovenhand behoudt. Petrowits
zal het stoute stuk wagen; hij wint al dadelijk door geld den Patriark voor zijn plan.
Moscovietsche soldaten klagen bitter over de slechte tijden: geen oorlog dus geen
brood; zij schudden reizende kooplie uit. Petrowits haalt enkele grooten over, andere
weerstaan. Petrowits' moeder Ottokesa poogt vruchteloos haar zoon van de gevaarlijke
onderneming te doen afzien. Na dit onderhoud komt de Patriark meedeelen dat de
Czar terugkeert.
Tweede ‘vertoogh’.
De Czar heeft van het oproer gehoord. Petrowits komt hem deemoedig-veinzend
begroeten, doch de Czar vaart tegen hem en den Patriark uit en doet beiden aanhouden.
De Czar laat de andere medeplichtigen voor zich verschijnen en in 't gevang werpen.
Petrowits vlucht uit het paleis, waar hij bewaakt werd. Soldaten berichten het den
Czar; zij krijgen
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last den prins op te sporen. De Patriark wordt voor den raad gebracht en ter dood
veroordeeld.
Derde ‘vertoogh’.
Petrowits, die werd ingehaald, verschijnt voor den Czar, welke hem met verwijten
overlaadt. Het tooneel eindigt met een terechtstelling - niet die van Petrowits. Daarna
volgt de strafuitvoering van den Patriark; zij neemt een tooneel in beslag. De bisschop
en een ander hoog Heer smeeken den Czar om genade voor zijn zoon - te vergeefs.
Petrowits wordt door zijn vader gedwongen afstand te doen van den troon ten
voordeele van zijn zoon. Deze wordt door den Czar als zijn opvolger aangeduid. Een
medeplichtige, die tot ballingschap werd veroordeeld, vertrekt met zijn familie al
klagend en jammerend.
Vierde ‘vertoogh’.
De gouverneur Novogorod wordt uit de gevangenis gehaald en met langdurige en
ijselijke folteringen ter dood gebracht; dit beslaat heel het eerste tooneel. Generaal
Gleboff ondergaat hetzelfde lot. De Czar heeft thans de hoofden van het oproer
getroffen en zal weer rustig op den troon kunnen zitten, zeggen zijn hoflieden, doch
hij merkt aan dat er de prins nog steeds in en beveelt dat zijn ‘proces sal gemaekt
worden’. De moeder van Petrowit klaagt over 't droeve lot dat haar zoon te wachten
staat; er komt een gezant uit Weenen om voor hem ten beste te spreken. De Czar
deelt hem mee dat de prins in de handen van 't gerecht is en dit zijn loop moet hebben;
er wordt een doodvonnis geveld. Men leest het den prins voor en hij breekt uit in
smeekigen en klachten; ten slotte sterft hij uit angst.
***
Voor ‘Bajazeth’ heeft de schrijver geput uit meer dan één bloedige gebeurtenis, aan
het Turksche hof voorgevallen. Hierbij de voornaamste.
Bajacet, zoon van den Sultan Ahmed-Kan I, stond tegen zijn vader op, die zijn
anderen zoon Zelim als zijn opvolger had aangeduid. Hij werd overwonnen en zocht
een onderkomen bij den koning van Perzië die hem uitleverde aan zijn vader tegen
betaling van 400 goudstukken. Hij werd met zijn vijf zonen geworgd in 1561.
Bajacet II, zoon van Mahommet II, de overwinnaar van Konstantinopel, volgde
zijn vader op in 1481. Zijn broeder Djim betwistte hem de kroon, doch moest het
onderspit delven, Bajacet deed hem in Italië vergiftigen, waar hij zich verscholen
hield. Bajacet ondernam een veldtocht tegen de Mamelouks van Egypte, doch kon
hun macht niet breken. In Europa versloeg hij de Moldaven en overweldigde Bosnië
en
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Croatië. In 1512 dwongen de Janitsaren hem den troon af te staan ten voordeelen
van zijn zoon Zelim-Khan I, die hem kort daarop deed vergiftigen.
Inhoud van ‘Bajazeth’:
Eerste ‘vertoogh’.
Bajazeth, de groote Sultan van Turkije, die het land tot ongehoorde macht en
aanzien heeft opgevoerd, voelt zich oud en zwak worden en zou graag den troon
overlaten aan zijn oudsten zoon Achmet. Daartegen verzetten zich echter de Janitsaren,
welke over het opvolgingsrecht beschikken. Vruchteloos tracht de vorst hen door
gunsten en geschenken tot zijn voornemen te winnen. Zelim, die ingelicht werd over
de inzichten zijns vaders, trekt tegen hem te velde; Achmet snelt hem met 's keizers
leger te gemoet. De veldslag grijpt plaats en Achmet behaalt de overwinning, doch
Zelim ontsnapt. Daarmee is echter de zaak niet beslecht ten voordeele van Bajazeth
en Achmet, want de Janitsaren staan op, dringen gewapenderhand het paleis van den
vorst binnen, en deze stemt er in toe aan Zelim de kroon af te staan.
Tweede ‘vertoogh’.
Zelim wordt Sultan gekroond en Bajazeth gaat een teruggetrokken leven leiden.
Hij wordt ziek en Zelim zendt zijn lijfarts met de opdracht hem te vergiftigen, wat
gebeurt. Wanneer de arts terugkeert, wordt hij door Zelim van moord op zijn vader
beschuldigd en aan den beul overgelevrd. Achmet, de verstooten oudste zoon, besluit
Zelim van kant te helpen, want ‘ick moort of word vermoort’, zegt hij. Met de hulp
van een op Zelim verbolgen edelman, poogt hij hem te vergiftigen, doch 't lekt uit
en de medeplichtige wordt ter dood gebracht.
Derde ‘vertoogh’.
Achmet wordt gevangen genomen en voor Zelim gebracht met zijn zonen; ze
worden alle geworgd. Een jonge broeder van Zelim, Corchut, een onschadelijk
mensch, die zich met staatszaken niet heeft ingelaten, blijft nog over en wijl hij vreest
vermoord te worden, vlucht hij bij een landman; deze verraadt hem echter en Zelim
geeft bevel Corchut te gaan dooden. Zelim's wreedheden wekken verontwaardiging
bij 't volk en een oproer begint te broeien. Zelim bezweert het gevaar door openbare
boete; priesters en monniken laat hij bidden voor Corchut's ziel, den bevelhebber en
de soldaten, die hij met den moord op Corchut had belast, doet hij wreedschijnheilig
ombrengen.
Vierde ‘vertoogh’.
Ambassadeurs van Hongarije en Egypte komen den Sultan vredesvoorstellen doen,
doch worden op scheldwoorden
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en bedreigingen onthaald. Oorlog tegen Egypte, veldslag die ten voordeele der Turken
uitvalt. De Egyptische vorst wordt gevangen genomen, en door vleierij, beloften,
bedreigingen en ijselijke folteringen tracht Zelim hem te bewegen den grooten schat,
dien hij bezit aan te wijzen, doch alles blijft vruchteloos en de koning wordt vermoord.
Slottooneel: Zelim sterft, door wroeging half waanzinnig geworden.
***
Beide stukken zijn historische gruwelspelen. Zooals reeds zal gebleken zijn uit de
inhoudsopgaven, wordt hier een bonte reeks gebeurtenissen ten tooneele gevoerd,
die als geheel griezelige bloedverhalen doch geen drama's uitmaken.
Er is nochtans in beide stukken wel iets van een dramatische handeling aanwezig,
doch ze wordt niet uitgewerkt tot een geleidelijk zich ontwikkelend, vastsluitend
homogeen geheel.
In ‘Petrowits’ steekt deze handeling: de afwezigheid van den Czar brengt zijn
zoon er toe een kans te wagen om zijn vaders troon te bemachtigen, doch de poging
mislukt deerlijk.
Uit dit gegeven had de schrijver wel stof kunnen halen om een drama op te bouwen;
't is een kern van handeling die hij maar had te laten uitgroeien, en dit ware wellicht
ook gebeurd, ware hij nu eenmaal... geen rederijker geweest.
Bewuste handeling wordt thans maar heel even aangeraakt. Vóór de prins iets
belangrijks heeft tot stand gebracht, verschijnt reeds de keizer en 't plan valt in duigen,
vóór het nog een begin van uitvoering heeft gekregen. Daaruit volgt dat er volstrekt
geen botsing of strijd plaats grijpt, dat er dus niets gebeurt, want zoohaast Petrowits
verneemt dat zijn vader over de grenzen is, valt de schrik hem op 't lijf en wordt de
stoute oproermaker tam en zoet als een lammeke. Aan zijn plan durft hij niet eens
meer denken, maar trekt beteuterd den Czar te gemoet om hem deemoedig hulde te
brengen; niets beters verhoopt hij dan dat de keizer niets zal afweten van 't gebeurde.
De heele onderneming is dan ook weinig meer dan een kwajongensstreek, tijdens
vaders afwezigheid uitgehaald.
In éen enkel bedrijf wordt deze stof afgehandeld. Wat daarna nog volgt - nog drie
bedrijven asjeblief! - is niets anders dan het uitdeelen van straffen door den verbolgen
vorst. 't Zijn meestal dingen, die als gekapt stroo aan mekaar hangen.
Er is in het spel wel een draad, die van het eerste bedrijf over en soms door de drie
andere heenloopt, tot het einde toe:
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het lot van Petrowits, waarover we in 't onzekere blijven verkeeren. De vlucht van
den prins, zijn achterhaling, zijn proces, de tusschenkomst van enkele gezaghebbende
personnages en zelfs van den gezant van Weenen, dit alles is blijkbaar bedoeld om
twijfel over het lot van den prins te laten heerschen, docht deze twijfel is uiterst
gering, want de wreedaardige wijze, waarop de Czar te werk gaat met Petrowits'
medeplichtigen, laat weinig hoop over dat hij vergevingsgezind zal worden gestemd
tegenover den hoofdschuldige, al is deze dan nog zijn eigen zoon. De draad waarvan
spraak is dan erg broos, en niet bij machte de onsamenhangende deelen der drie
laatste bedrijven iets of wat onderling te verbinden.
Het treurspel ‘Bajazeth’ is heelemaal in denzelfden trant gebouwd als ‘Petrowits’.
De handeling die hier ook, evenals ginder aanwezig is, wordt nogmaals slechts
benuttigd in het eerste bedrijf, en wat er in de drie overige nog wordt vertoond is
weer eens een reeks voorvallen, die meestal willekeurig naast elkaar worden gesteld.
Het gebrek aan eenheid is hier nog opvallender dan in ‘Petrowits’.
De handeling is anders wel grootsch, doch ze wordt nogmaals slechts
oppervlakkig-vluchtig geschetst. De machtige sultan Bajazeth wil zijn zoon Achmet
op den troon plaatsen, doch stoot op de hardnekkige weigering van de koppige
Janitsaren, die Zelim verkiezen. Hier staan dus twee geweldige machten tegenover
elkaar, en daaruit had een scherp konflikt met heftig gebeuren kunnen groeien, doch
in het stuk komt daarvan weinig of niets terecht.
Zeker is de handeling veel krachtiger dan in ‘Petrowits’ waar haast niets gebeurt,
door den veldslag tusschen Achmet's en Zelim's troepen, en den overval op het paleis
van den Sultan, doch deze laatste, die bijlange niet zoo machtig en geweldig blijkt
te zijn als zijn eerste optreden mocht laten vermoeden, geeft plots-onverwachts toe,
zoodat de forschaanzwellende aktie zwak-lam doodloopt.
Al wat thans nog volgt - weer eens drie bedrijven! - is het relaas van Zelim's
gedragingen als Sultan tot aan zijn dood: hoe hij al zijn familieleden uitmoordt, de
monsterachtigste schelmstukken bedrijft, met gruwelijke wreedheid zijn slachtoffers
behandelt, politieke dwaasheden uithaalt en ten slotte plots, door wroeging opgevreten,
gaat sterven - ongeveer een dood als Petrowits, die bij 't vernemen van zijn doodvonnis
opeens bezwijkt... uit angst, och arme! Zoo 'n dappere prins toch!
***
Met de karakteristiek is het gesteld als met het voorafgaande: 't is ook op-en-top
rederijkerswerk. De personages die in grooten getale voorkomen, zijn houterig-stijve
poppen,
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zonder ziel of leven of onmogelijk-belachelijke scheppingen van een naïef-dwaze
verbeelding. Een treffend voorbeeld van beide genres krijgen we beurtelings met
den Czar en Zelim.
Daar leeft in deze personages zoo weinig waar-menschelijks, dikwijls zelfs
heelemaal niets. Bij den Czar valt dit scherp op. Deze is vorst en... vader. Wie hem
verongelijkte is immers zijn zoon. Welnu, van deze tweeheid is in het stuk niets te
bespeuren. Van 't begin tot 't einde is en blijft de Czar enkel de vorst, dien men zijn
kroon wilde rooven, en die nu blaakt van verontwaardigden toorn en onverzaadbare
wraakzucht. Van den vader, die toch, spijts alles, in hem moest leven, komt nooit
iets te voorschijn. Zonder ooit de minste vermurwing achtervolgt hij zijn zoon met
zijn straf; daar is nimmer in eenig woord of gebaar een trillinkje vaderlijk gevoel
waar te nemen: koud als een steen blijft hij bij de smeekingen en klachten van zijn
rampzalig kind:
PETROWITS:
Heer vader Groote vorst, soo ick u dus magh noemen,
ey wilt u eenigh soon op heden niet verdoemen.
Toont, toont eens vaders hert, en syt genadigh vorst,
schoon dat ich plichtigh ben, ick slaen op dese borst.
Vervloeck myn schandigh feyt, vervloeck myn voorig leven,
en al wat tegen u heb roekeloos bedreven,
tot nadeel van d'eerbiet, die ick u schuldigh ben,
als vader, vorst en Heer waervoor my plichtigh ken.
CZAR:
Hoe meynt ghy nu gepraemt myn gramschap te versachten,
Ghy had u Petrowits wel eerder mogen wachten,
twist-stoocker als ghy syt u bidden comt te laet,
terwyl het vier van vraeck in my versegelt staet.
PETROWITS:
Och vader mijnen Heer bedwingt togh uwen thooren,
en denkt wie dat ick ben, u soon alleen ghebooren,
vergeeft toch bid ick u het geen ick heb misdaen,
wilt u verlooren soo met geen twee roeden slaen.
CZAR:
Hoe spreekt gy soo verwant, ick segh, u comt niet naeder,
ick ken u voor geen soon, wat noemt gy my uw vaeder,
onteerder van u stam, en van myn groot gesagh,
seght eens oft ick u feyt gheduldigh leyden magh.

Zoo kan een vader - of hij is een abnormaal wezen - niet spreken, al misdeed zijn
kind dan nog zoo zwaar tegen hem. Laten we, om dit scherper te doen uitkomen, de
houding van den Czar vergelijken met die van een mensch uit vleesch en bloed, die
in dezelfde omstandigheden verkeerde als hij, b.v. David. Toen deze koning-vader
den dood van zijn oproerigen zoon vernam, die - erger nog dan Petrowits - met
getogen zwaard tegen hem in het veld stond, toen ‘werd hij
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door smart aangegrepen... en hij begon te weenen en zegde: ‘Mijn zoon Absalon!
Absalon mijn zoon! Kon ik mijn leven voor het uwe geven! Mijn zoon Absalon!
Absalon mijn zoon!’. David was een mensch. De Czar is een pop.
***
Uit vorige beschouwingen blijkt dat, zooals we schreven, deze stukken geen drama's
zijn. Daar is geen doorgevoerde handeling aanwezig, daar is geen karakterteekening
te bespeuren, daar komen geen tragische toestanden voor, daar ontstaat, na het eerste
bedrijf, noch verwikkeling, noch botsing, noch strijd meer... 't wordt, zooals gezegd,
het vertoonen van een bonte rij voorvallen, die losjes of heelemaal niet samenhangen.
Deze stukken vermogen dan ook niet te boeien, zooals een waarachtig drama dit
onvermijdelijk doet. Daar werd nochtans genoeg naar effekt gestreefd, maar met
andere middelen, namelijk door geweldige en zenuwschokkende dingen voor te
stellen, als veldslagen en gruwelen - deze laatste vooral! Gelegenheid om gruwelen
te vertoonen bieden de menigvuldige terechtstellingen. In de drie laatste bedrijven
van ‘Petrowits’, waaraan alle handeling ontbreekt, moet van de folteringen der ter
dood veroordeelden hoofdzakelijk het effekt uitgaan! Deze zijn dan ook opvallend
verzorgd. Er wordt gestreefd naar afwisseling en climax. 't Mocht anders eentonig
worden!
Dr V. CELEN.
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[Gedichten]
Sello
Ik weet niet of ik sterven zal.
Raak niet de broosheid van dit uur
dit uur zijn de geesten kort van duur
ze weven het goud voor de komende dag
en de herfst is rood
diep
rood.
Ik weet steeds niet wat doodgaan is.
Ik weet niet of dit sterven is
maar de herfst
is diep
van vuur.
De herfst gaat dood
de dood is rood
de dood is goud
is goud
goud
goud.

Woord & wederwoord
In den beginne was de kaos
en kaos was het licht
Kwam een hand
die zei
de kaos worde
dit
aarde en aarde
zon en zon
toen
met de kaos week het licht
over zon en aarde werd de nacht.
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Blauwe tuin
Wij
blauwe nachttrein
vaart van maan tot maan
alle stations langs de baan
liggen blauw onder de maan
wij
blauwe nachtvaarders
station rijgen aan station
tot een snoer om de nacht
onze liefde schoof van kaai tot kaai
rilden van dit wonder
semafoor en semafoor
dans der maan
dans der maan
montagne russe laan
zingende draden
witte ster
en
rode ster
in mijn linker oog zonk witte ster
in mijn rechter oog zonk rode ster
witrode ster
poolster
verre vinger
wijsvinger
in de glazen nacht
dit blauwe antwoord
was mij een wachtwoord
van ster tot ster zal ik mijn hangmat binden
tegen het blauwe koele nachtglas
luisteren op de drempel der sterren
Mathieu J.H. RUTTEN.
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K. van Poucke & het klassicisme in de Zuid-Nederlandsche
beeldhouwkunst
DE barok, waarvan geleiderlijkerwijze de nationale Nederlandsche stroomingen in
een homogenen stijl waren opgegaan(1), bereikt ten onzent evenals in de overige
landen, in de 17e eeuw zijn bloeitijdperk. Differenciatie wordt dan het werk der 18e
eeuw, wat trouwens niets anders kon eens dat 't hoogtepunt overschreden was; doch,
benevens dit algemeen psychologisch verschijnsel van verbrokkeling na de eenheid,
moet worden aangemerkt dat sedert Michel Angelo altijd een klassicistische
onderstrooming in de kunst bleef voortbestaan, zoodat we b.v. in het grafmonument
Humbert van Michel Vervoort, kort na 1700 vervaardigd, antieke gewaadmotieven
zien opduiken.(2)
Slechts in de eerste helft der 18e eeuw breekt het tijdstip aan dat de ondergrond
van Italië een ongekende weelde van antieke beelden aan het daglicht voerde.
In 1749 begonnen de regelmatige opgravingen, die leidden tot de ontdekking van
de steden welke sedert 79 n. C. onder de lava van den Vesuvius begraven lagen;
in 1757 publiceert de Academia Ercolanese 9 bundels platen van werken uit de
oudheid;
en reeds twee jaar te voren had de begeesterde Winckelmann met een paradoxaal
woord de nieuwe boodschap aan de wereld kond gemaakt: ‘Der einzige Weg fur uns
Gross, ja, wenn es moglich ist, Unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der
Alten.’(3)

(1) Brinckmann, Handbuch der Kunstwissenschaft. X. Die Niederl. Barocksculptur, bl. 295-310.
(2) A. Michel, Histoire de l'Art, VII, bl. 360.
(3) Lubke-Semrau, Barock und Rokoko, 1921, bl. 422.
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Bestond er op dat oogenblik een bodem voor de ontwikkeling van het klassicisme
in de Nederlanden? Wellicht.
De fontein met decoratief beeldhouwwerk die op uitnoodiging van lord Bruce
door Jacques Berger op het plein van den grooten Zavel te Brussel was opgericht,
dagteekent van 1751: het is in de Nederlanden het eerste monument in klassicistischen
stijl.
In 1768 werd Andreas Cornelis Lens, pas uit Italië teruggekeerd, benoemd tot
leeraar aan de Akademie te Antwerpen: in zijn strijd tegen het akademische van zijn
tijd stond hij weldra vereenzaamd, en was reeds na een jaar gedwongen in zijn
betrekking ontslag te nemen, waarbij hij dan met veel leed aan den prins van Lorreinen
schrijft: ‘Je me fis une loi de faire imiter la beauté de l'antique. Je me flatte même
que cela commençait à produire de bons effets, mais au lieu de me voir seconder par
les autres professeurs, il m'est arrivé tout le contraire.’(4)
Op dat oogenblik was K. Van Poucke 28 jaar oud. Hij was nl. geboren te Diksmuide
in 1740. De Bruggeling Suvee was 3 jaar jonger dan hij en overleed 2 jaar voor hem
in 1807. Beiden zijn in succes en leed trouwe vrienden gebleven. Naast beeldhouwer
V.P. mag de schilder Suvee, die in 1771 te Parijs als laureaat werd uitgeroepen voor
niemand minder dan Louis David, als pionier gelden van het klassicisme.
In 1763 op 23 jarigen ouderdom verliet Van Poucke het atelier van den Bruggeling
Henri Bulincx, bij wien hij tot dan toe had gestudeerd. Die eerste opleiding kon hem
dus niets anders bijbrengen dan invloed van eigenlandsche laatbarok, den stijl van
zijn leermeester zooals we dien kennen in diens twee grafmonumenten van Brugsche
bisschoppen in het koor van de Sint-Salvatorkerk.
Die stijl moest natuurlijk nog verstevigd worden door een 5-jarig verblijf te Parijs,
in het atelier van Pigalle, die op dat oogenblik in Frankrijk de toonaangevende meester
was. Dit scheen trouwens de traditionneele weg te zijn: Rocheblave(5) citeert 142
Zuid-Nederlandsche leerlingen die te Parijs de lessen der Akademische school volgden
van 1763 tot 1769, in welk jaar Van Poucke aldaar vertrok. Twee jaar later was Suvee
er laureaat voor den prijs van Rome, en liet Oodecharle zich als leerling bij Pigalle
aanmelden.
Voor de vorming van Van Poucke's stijl hebben deze Parijsche leergangen geen
beslissenden invloed gehad: er

(4) E. Marchal, La sculpture est les chefs-d'oeuvre de l'ofèvrerie belges, 1895, bl. 588.
(5) Rocheblave, Note sur les élèves flamands inscrits à l'Ecole académique de Paris, A.R.A.,
LXIX, 1922.
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bestaat immers een reuzenafstand tusschen het werk van van Pigalle en wat door den
leerling zou worden gepresteerd.
Van Parijs ging het naar Rome: uit onlangs gepubliceerde dokumenten(6) blijkt dat
van meet af aan aldaar aan den jongen kustenaar heel vleiende beoordeelingen en,
wat beter is, financieelen steun te beurt vielen: met veel lof spreekt over hem de
groote kunstmecenas en humanist, kardinaal Albani, in een brief van 25 Maart 1769
aan den gevolmachtigden minister der Nederlanden, en in 1773 zendt prins de Kaunits
aan Maria-Theresia een paar werkjes van V.P., waarbij hij in een nevengaande
schrijven aanmerkt: ‘qu'il a du talent, surtout pour les ouvrages délicats et finis.’
Afgezien van het laudatieve element in dergelijken epistelstijl, ligt hier nochtans
m.i. een aanwijzing voor het genre en den stijl van den jongen artist: ‘ouvrages
délicats et finis’ schijnt er wel op te wijzen dat deze het er op aan stuurt om een
klassieken toon in de sculptuur binnen te brengen.
Van de werken die Van Poucke te Rome uitvoerde, is me geen enkel persoonlijk
bekend: in zoover echter de stijgende belangstelling en het oordeel van wereldlijke
en geestelijke gezagvoerders als kriterium kan gelden, is er wel veel dat pleit ten
gunste van den 31-jarigen Vlaming: de vorstelijke hoven van Weenen en van Napels
overstelpten hem met bestellingen en eerbewijzen(7), hetgeen dan als logisch gevolg
had dat hij bij zijn terugkeer te Brugge in 1776, feestelijk werd onthaald(8), en dat
ook zijn faam als kunstenaar in de Nederlanden voor goed gevestigd was.
Van Poucke ging te Gent wonen. Wat hij aan zijn artistieke opleiding te lande, in
Frankrijk en Italië verschuldigd was kan men toetsen aan zijn eerste werk: de twee
apostelbeelden Petrus en Paulus, welke werden vervaardigd op aanvraag van het
kapittel der Sint-Baafskerk te Gent. Oorspronkelijk schijnt het inzicht geweest te
zijn een gansche serie apostelen langs de pijlers der groote beuk te plaatsen(9), en het
is niet onmogelijk dat Van Poucke dit grootscheepsch plan had opgevat, hoewel
slechts de twee hoogergenoemde beelden terecht kwamen. Reeds andere kerken
hadden in dien zin het voorbeeld gegeven: hierbij denkt men vooral aan de
St-Goedelekerk te Brussel.

(6)
(7)
(8)
(9)

E. Hosten, Ch. Van Poucke, in Ann. Soc. Emul. de Bruges, 1927, bl. 332-66.
Biographie nationale, (Acad. royale de Belg.), t. XVIII, bl. 101.
Hosten, op. cit. bl. 341.
Van Biesbroeck L., Inventaire Archéol. de Gand, bl. 319.
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Immers in opzicht van stijl zijn de St-Pieter en Paulusbeelden een uitzonderlijk geval
in het oeuvre van V.P. Wie geneigd mocht zijn om, met Vitry, Van Poucke te noemen
‘le classique le plus intransigeant que nous ayons rencontré’(10) zou zijn stelling in
deze beelden kwalijk vermogen te bewijzen. Beiden zijn op tamelijk theatrale wijze
opgevat en doen onwellikeurig terugdenken aan de dekoratieve barokbeelden waarmee
Jérome Duquesnoy, Van Mildert en Faidherbe de pijlers der Brusselsche kathedraal
gestoffeerd hadden. Daarbij is het waarschijnlijk dat V.P. het Sint-Paulusbeeld van
Delvaux te Nijvel gezien had: althans is er gelijkenis, vooral in de karakteristieke
heupenwrong en de houding van den rechterarm, waarvan de hand weliswaar een
ander voorwerp vertoont.
Gebaar en algemeene houding zijn de uiting van een bewogen ziel en spreken een
dynamische taal, iets wat ons tegenkomt in de werken van Bernini, als zijn Habakuk
(Sta-Maria del popolo te Rome)(11), doch waarvan de wilde baroktoon sterk
gereduceerd wordt.
Voor hetgeen de beeldhouwer in deze beelden te zeggen had, was de dynamische
stijl der barok volkomen geschikt: de statigheid van Petrus, het pathetische bij Paulus,
hoewel in een anecdotische pose, komen tot een juiste uitdrukking.
Hierbij een woord over den personlijken stijl van den kunstenaar: men merke de
gedrongenheid der gestalten.
Moet men de verklaring van deze karakteristiek zoeken in de bestemming der
beelden, die nl. van lager uit moesten gezien worden? We meenen van niet: meer
andere van zijn werken hebben dit massief uitzicht, ofschoon ze blijkbaar niet veel
hooger dan den beganen grond gestaan hebben. Dat Van Poucke, die kort en
zwaarlijvig was, zijn eigen gestalte als canon nam, is een verklaring die weinig
kunstkritisch klinkt; veeleer merken we hier een gebrek dat de kunstenaar nooit wist
te boven te komen.
Op te merken valt ook de typische behandeling der gewaardplooien vooral bij
Petrus, waar 't kleed tegen de dij van speelbeen komt aankleven, om dan in breede
plooienreeks op te loopen van speelbeen naar de dij van het standbeen.
Een tweede reis naar Italië valt tusschen het projekt van deze beelden en de
uitvoering ervan. Voor de evolutie van Van Poucke's kunst had ze een allergrootste
belang.
Het klassicisme bloeide toen te Rome: in 1779 stierf er Raffael Mengs, bij wien
Suvée druk was in de leer geweest.

(10) Vitry in A. Michel, Histoire de l'Art, VII, bl. 371.
(11) A. Riegl, Bernini, 1912, bl. 164-5.
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De uiterst rijke verzamelingen Farnese, Borghese, Ludovisi, Giustiniani werden
aangelegd, maar bovenal onderscheidde zich door zijn schat van antieke monumenten
het museum Albani, waarvan Justi terechte schrijft: ‘In weinig moderne gebouwen
voelt men zich lijk in de villa Albani, van den geest der oudheid omgeven.’(12)
Begeesterd door de oudheid, had Van Poucke gedurende zijn verblijf te Rome een
groot getal oude kunstvoorwerpen aangekocht en veel afgietsels en teekeningen naar
beeldhouwwerken gemaakt. Het schip dat heel deze verzameling naar de Nederlanden
moest overbrengen, zonk aan de Spaansche kust en het artistiek bezit van Van Poucke
ging hierbij reddeloos verloren. Dank zij echter zijn vlijt, kon hij de collectie weer
gedeeltelijk aanleggen en ermede behouden in zijn vaderland terugkeeren.
Dat bij deze tweede Italiaansche reis V.P. sterk den invloed van Canova zou
ondergaan hebben, is een onbegrijpelijke dwaling die gewetensvol van handboek tot
handboek wordt overgeleverd: inderdaad toen V.P. in 1779 Rome verliet, was Canova
nauwelijks 21 jaar oud, dus, wat ook zijn verdienste weze, veel te jong om een
beslissenden invloed uit te oefenen op den 38-jarigen Vlaming.
Bij zijn terugkomst in de Nederlanden, waren daar locale omstandigheden, die op
den bloei van den barokstijl stremmend moesten inwerken: de opheffing van de
Jezuïetenorde in 1773 bracht een gevoeligen slag toe aan de verspreiding van de
Rubeniaansche versieringsmotieven, en de zeer katholieke dekoratielust van den tijd
had het al even erg te verduren toen in 1783 door een edikt van Jozef II alhier 163
konventen, abdijen en kloostergemeenten werden afgeschaft.(13)
Deze twee geestesstroomingen, begeestering voor het antiek model eenerzijds,
anderzijds meer puriteinsche godsdienstzin zouden den kunstenaar oriënteeren.
Voor de Sint-Baafskerk ook werd in 1782 het grafmonument Van Eersel gemaakt.
In de gewaadsplooien van het linkerbeeld zal men aldra de karakteristieke werkwijze
van Van Poucke herkend hebben. Hier heeft de overgang van barok naar klassicisme
zich reeds ver voltrokken: als iconographische opvatting is er in deze figuur die de
liefdadigheid voorstelt niets nieuws; door al de voorafgaande beeldhouwstijlen was
zij reeds weergegeven geworden, doch waar Ber-

(12) Justi Winckelmann, sein Leben, seine Werke und seine Zeitgenossen, II, 1 bl. 290.00.
(13) E. Marchal, op. cit., bl. 591.
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nini b.v. in het mausoleum van Alexander VII (St-Pieters, Rome) in deze dankbare
moeder als een koortsige jacht gelegd had, komt met het inzetten der antikwiseerende
strekking omstreeks 1770, in ditzelfde beeld een meer plastisch gevoel van ingehouden
erkentelijkheid.
We kunnen rustig het volgend werk van V.P. overslaan, het monument Caïmo te
Brugge: massieve figuur, halfschrijdende beweging, karakteristieke plooienval, alles
bewijst voldoende het auteurschap. Doch het werk is wel een mislukking en wordt
vooral ontsierd door de onorganische wijze waarop de kop uit het lichaam oprijst.
Interessanter is het werk in de kerk te Machelen bij Deinze, dat, naar een archiefstuk
getuigt, in de jaren 1783-84 werd voltooid. Onder den predikstoel hebben we een
symbolische voorstelling der H. Kerk: de bijkomstigheden schijnen hierop te wijzen.
Het kruis van het geloof in de linkerhand, in de rechter het schild met de Romeinsche
cijfers 1-5, voorstellend de geboden der kerk, en daaronder een tekst uit Johannes:
‘die uit God is, die hoort Gods woorden, daarom hoort en gij niet, omdat gij uit God
niet en zijt.’
De heele figuur doet meer antiek aan dan christelijk; vooral het
aristocratisch-abstrakte gelaat herinnert aan het oude model. Godsdienstige stemming
althans gaat er niet van uit, en dat moet ook de meening geweest zijn van de
stadsoverheid van Deinze, die zinnens was onder de Fransche revolutie het in den
tempel als godin der rede te laten fungeeren.
Op de kuip van den predikstoel merkt men in medaillons de evangelistenkoppen.
Dezelfde reliefs - men heeft er nooit de aandacht op gevestigd - vindt men op den
predikstoel van St-Salvatorkerk te Brugge, waar ze dateeren van 1780, en nogmaals
de 4 zelfde - behalve de Lucasfiguur - in een der zalen van de Universiteitsbibliotheek
te Gent, de kapel van het voormalig klooster van Baudeloo voor hetwelk ze gemaakt
werden in 1787.
De opvatting van al deze reliefs dateert dus van 1780, d.i. uit dien tijd dat Van
Poucke pas uit Rome teruggekeerd, om zoo te zeggen in zijn oog en in zijn hand nog
voelde nawerken de lijn en den stijl van de menigvuldige antieke beelden, die hij in
de Italiaansche musea nageteekend, nageboetseerd en geïmiteerd had.
Heel duidelijk loopt door deze reliefs de Grieksch-Romeinsche inspiratie: nemen
we b.v. den Johanneskop die meer trekt naar het hoofd van een antieken prins dan
van een evangelist: het wil me voorkomen dat deze figuur een onloochenbare
gelijkenis heeft met het Antinous-relief uit de villa
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Albani(14), nochtans het minder volheid van wangen en meer scherpte in de
gelaatsbeenderen. Overigens hetzelfde baardeloos aangezicht, van rechts in profiel
gezien, en felle bewerking van het haar, dat echter bij Johannes in lange lokken
afdaalt.
Terloops zij nog gewezen op een vluchtige overeenstemming tusschen Lucas en
een Asklepiosfiguur (Nat. Mus. Athene), en het zou heel verlokkelijk zijn te kunnen
bewijzen dat er hier imitatie in het spel is: de Grieksche god der geneeskunst tegenover
de evangelist-geneesheer.
Om welke reden nu heeft Van Poucke bij 3 bestellingen, driemaal bijna onveranderd
dezelfde typen uitgebeeld en dat binnen een tijdbestek van 7 jaar? Deed gebrek aan
artistieke vinding hem steeds naar hetzelfde model teruggrijpen en aldus tot seriewerk
vervallen? Of had de besteller van te voren het geijkte type verkozen? - Herhaling
van eigen werk ontmoeten we nog bij Van Poucke, waaruit blijkt dat de kunstenaar
niet rijk was aan verbeelding en wel eens tot industriekunst oversloeg. Zooveel schijnt
zeker dat in de meest vruchtbare jaren van zijn leven zijn drang tot vernieuwing
tamelijk gering was.
Intusschen werd in 1784 in de St-Jakobskerk te Gent het Palfynmonument
opgericht. Op hoog marmeren onderstel verheft zich in obeliskvorm een rood
marmeren plaat: een wit marmeren figuur in hoog verheven beeldhouwwerk leunt
op een sarcophaag. Die figuur stelt de traditionneele treurster, voor die in ietwat
gewijzigde houding voorkomt op tal van monumenten o.m. op de graftombe van
Richelieu door Girardon.
Indien men meer dan eens Van Poucke genoemd heeft in verband met Canova,
dan zal het Palfyn-monument daartoe wel de eerste aanleiding geweest zijn. Inderdaad
de soberheid dezer vrouwenfiguur, het maatvolle in haar houding en in de drapeering
der kleederen, de wijze waarop ze zonder misbaar uiting geeft aan haar stille leed,
kortom heel de verschijning die eerder het idee van den rouw suggereert dan de
uitwendige teekenen ervan, brengt ons terug tot Canova, den man van het klassicisme
in de beeldhouwkunst.
Tusschen barok en klassicisme vormt Pigalle, Van Poucke's leermeester, als een
tusschenschakel. In het grafmonument, opgericht in 1777 aan de nagedachtenis van
Maurits van Saksen, weergalmt nog de geëxstasieerde klank van Bernini's hartstocht,
doch welk een reuzenafstand tusschen Pigalle en zijn leerling, die pas 7 jaar nadien
de opdracht voor de St-Jakobskerk ontving.

(14) Springer, Kunstgeschichte. Das Altertum 11, bl. 499.
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Vooreerst is al de dierensymboliek in het Palfynmonument geweerd. Daarbij is de
houding van de twee weenende figuren hier vereenigd in die van een enkele: deze
heeft de schrijdende houding met de vrouw uit Pigalle's werk gemeen, behalve dat
voor het leunen van den arm meer de ouderling links wordt nagebootst.
Wat betreft dus algemeene schikking en stijl gaat V.P. nieuwe wegen op. Heeft
men het recht hier weerom te spreken van Canova's invloed? Allerminst.
En vooreerst, veruit de meeste werken van Canova dagteekenen van na 1790, en
na dezen datum kennen we geen werken van Van Poucke meer. Wat meer is, van
Canova's werken die voor 1790 vervaardigd zijn, is er maar een dat voor een
vergelijking met Palfyn kan dienstig zijn, nl. het graf van Clemens XIV, en dat zelfs
is 3 jaar jonger dan 1784. Trouwens men zou nog meer andere werken van Canova
in deze paralleel kunnen aanbrengen, b.v. het graf Alfieri te Florentië, en het graf
der gravin Mellerio te Milaan; doch men stuit altijd op denzelfden chronologischen
onzin, als men wil gewagen van Canova's invloed op Van Poucke.
In 1788 hebben we een beeld voor de St-Michielskerk te Gent: deze jongeling met
de sterk gewelfde borstkas, en fel bewerkten haartooi roept onwillekeurig voor den
geest een van de menigvuldige beelden waardoor ten tijde der Romeinen de bekende
lievelingsknaap, Antinous is vereeuwigd geworden.
Ten laatste verwijlen we bij den St-Jakobspdedikstoel te Gent. Op zichzelf kan
dit al te weinig gekende werk volstaan om aan te toonen welke diep-ingrijpende
innovatie de Zuid-Nederlandsche beeldhouwkunst aan Van Poucke verschuldigd is.
Als vergelijkingspunt neme men een van de talrijke barokke kansels die omstreeks
het midden der 18e eeuw in de kerken van Vlaanderen werden opgericht, b.v. die
van St-Baafs te Gent, een werk van Delvaux: niet alleen blijft al die overlading van
decoratief snijwerk achterwege; het verschil zit al even sterk in de reliefs zelf:
De ovaalvorm van vroeger is vervangen door een rechthoekig kader, waarin met
een minimum personen een versoberde actie wordt voorgesteld. In de geboorte Christi
zien we de knielende moedermaagd met uitgestoken handen, waaruit de kinderlast
onmerkbaar schijnt te glijden, en die naar links het rythme overbrengen van haar
gesmijdige lichaamsbuiging.
Een repliek van Maria, maar ditmaal van links naar rechts gezien, vindt men in
de aankondiging des engels. Wie b.v. de mouwenplooi in beide beelden zou
bestudeeren, zou treffende overeenkomst vaststellen. Ook de kop des engels is
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weerom naar hetzelfde model gemaakt als die van den jongeling in St-Michielskerk.
Nr. 3 is het tooneel van de Samaritaansche vrouw aan den put, weerom een
versoberen van wat L. Delvaux onder den predikstoel in de collegiale kerk te Nijvel
had opgesteld. In de zegening der kinderen worden dezelfde hoofdfiguren gebruikt.
Levendig herinnert deze vrouw aan de Aphrodite van Praxiteles, men kon haast
zeggen: het is een bekleede Aphrodite.
In gansch haar opstelling is er een zacht golvende lijn, die ditmaal - uitzonderlijk
geval bij Van Poucke - gepaard gaat met een mooie verhouding der lichaamsdeelen.
Ja, dit laatste valt des te meer op, daar het Christuslichaam weer de specifieke
kenmerken van Van Poucke's stijl vertoont: ingedrongen lichaam, onschoone
proporties.
Met een zeker welbehagen geeft de kunstenaar dan ook in dit laatste relief dezelfde
vrouwenfiguur, doch ditmaal in linkerzijdeprofiel; en hier weer is men geneigd te
zeggen: armoede aan vinding.
Deze armoede blijkt tevens uit de Christusfiguur der beide reliefds, die sterk
herinnert aan typen die Niccola Pisano in een zijner werken ontleende aan
Hellenistische sarcophagen. Wat er ook van zij, men denkt onwillekeurig terug aan
den Zeus te Dresden, en vooral aan de Asclepiosfiguur, die eerst omstreeks het einde
der 19e eeuw uit de verzameling Farnese naar het Museum te Napels werd
overgebracht.
En het wonderste van heel het geval is dat door het samenvoegen van zoo
heterogene elementen de gestalte der vrouw in lengte boven die van Christus uitgroeit.
De opvatting van de St-Jakobsfiguur zelf kan meer Berninesk genoemd worden.
Na 1790, dus na zijn vijftigste levensjaar, bezitten we geen werk meer van Van
Poucke: de troebele tijden, zijn zwakke lichaamsgestel, en wellicht ook zijn
ambtsbezigheden aan de Gentsche Akademie, waar hij sedert 1797 als direkteur was
aangesteld, kunnen deze werkeloosheid eenigzins verklaren. Vereerd en bemint door
zijn landgenooten overleed hij in 1809.
***
Het ging hier niet om een volledig overzicht te geven van al de werken van Van
Poucke, daar het niet zoozeer in onze bedoeling lag den persoonlijken stijl van den
kunstenaar te leeren kennen.
Die persoonlijke stijl, we zagen het, terloops, is niet vrij van opvallende
onvolmaaktheden en tamelijk arm aan vinding; zonderling tevens is het dat Van
Poucke's scheppende bedrijvigheid zich over zoo weinig jaren uitstrekt.
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Interessanter is het na te gaan hoe vóor Canova, vóor Thorwaldsen, vóor Shadow,
er ten onzent een centrum van klassicistische beeldhouwkunst heeft bestaan. In Van
Poucke zit echter nog een dualisme dat van het barokke uitgaande, langs de
Winckelmannsche strooming in het klassicisme terecht komt. Om met poozen terug
tot de barok te keeren.
Dat barok-element is voorzeker een nagalm van het werk van eigenlandsche
voorgangers, onder dewelke we Duquesnoy en Delvaux noemden. Zijn klassicisme
is direkte navolging naar het oudere model, en niet, zooals verkeerdelijk is beweerd,
van Canova.
In de algemeene geschiedenis der kunst zal de naam van Van Poucke wel eenigszins
in den vergeethoek blijven, vooral als men denkt aan het internatioanle driemanschap
der klassicistische sculptuur, Canova, Thorwaldsen en Shadow: niet hij was een der
grootsten, doch de konsekwente manier waarop hij in enkele beelden de klassieke
soberheid heeft benaderd, geeft hem recht op een eervolle plaats in de
Zuid-Nederlandsche kunst der 18e eeuw.
Dr E. DE WAELE.
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Gedichten
Pantalonnade
Lila
Lily
lilt Lily in lila
hallali allala
in de maneschijn
is Harlekijn
en de fijfer aan de vijver fijn
plom plom
kleppe klokke klokke kleppe
one step in de steppe
waar is Colombine met de crinoline
waar is Gwendoline met de mandoline
laat de bomen dromen
laat de zilverzwaan
en de maan gaan
rillen kille gillen
nee nu nee nu nenufar
in de put is de vrouw van Putiphar
cara mia
cara mia
caramel
wel wel
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Heil de natte vingerling
KLEINE KANTATE
Over de stoep van het lage huis
treedt de heer rijksafgevaardigde onder hoge buis [te steken
men zegt dat het volstaat een muntstuk in de slip van zijn jas
om hem twee uur lang stormendermond te horen spreken
de heer onder hoge buis
zijn gebaren zijn epies zijn mond is een sluis
geef acht op de achtglans van zijn hoge zijden
want die geeft zijn schijn onblusbaar tot het einde der tijden
de heer in galadas en hoge buis
laat het getij nooit verlopen
loven en bieden pingelen en kopen
is dat geen politieke rol
edel en voornaam op onze schone wereldbol
Als het schip van State kapsijst en vergaat met man en muis
spoelt nog aan wal de heer in hoge buis
hij trotseerde de storm in zijn hoed een heus notedopje
en zet hem nu triomfantelik weer op zijn kopje
de heer in hoge buis
komt van alle kale reizen behouden thuis
en ziejewel is nooit ofte nooit abuis
een publiek man
doet wat hij kan

Dorpsdans
Klompen op de klinker
klinkende klompen op de klinker
klinkende klompen en klinkende munt
klinkklank klinkklank
spelemeien op de spelewijs
radijs is beter dan het paradijs
kinkels op klompen klampen
't oogstlief bij de luie leest
de kneukels zitten vol kittelkrampen
waar is het verschil tussen mens en beest
de waanzin van de spelewijs
brobbelt de trombone
popelt de matrone
popelen onder de populier
de zon doet stilletjes piepkenduik
de vrouw is vergif voor uitwendig gebruik
harop klimop hoera klimbim
Victor J. BRUNCLAIR.
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Henriette Roland-Holst
De werken der laatste jaren
ER blijven ons over, de werken uit de laatste jaren, die ontstonden toen de revolutie
in Rusland de theorie van het Communisme in praktijk bracht, en die dan ook alle
met Russische toestanden, van verre of van naderbij in verband staan.
Het zijn de tooneelspelen ‘Het Offer’ en ‘De Kinderen’ en de lyrische bundel
‘Tusschen twee Werelden’.
Eerst ‘Het Offer’ geschreven tusschen 1918-21.
Zooals ‘De Opstandelingen’ de revolutie van 1905 symboliseerde is ‘Het Offer’
een idealiseering van de tweede Russische Revolutie. Het speelt tijdens den eersten
Winter der Revolutie, op het oogenblik dat de vredes onderhandelingen van
Brest-Litowsk aan den gang waren.
Er is analogie tusschen de ‘Opstandelingen’ en ‘Het Offer’ in de gedachte die aan
beide werken ten grondslag ligt. ‘De Opstandelingen’ gingen ten onder, werden
overwonnen, maar in hun opstand en hun nederlaag zelf, lag een belofte van
overwinning. ‘Het Offer’ houdt ook de belofte van zegepraal in, maar de beweegreden
die er aanleiding toe geeft, is een andere. Ook hier gaat het proletariaat ten onder in
den strijd tegen de heerschers, omdat zijn oproep geen weerklank vond bij het
wereldproletariaat omdat het verraden werd door de eigen makkers, en het voor de
keuze stond: broederoorlog of overgave. Elementair beteekende dit haat of liefde,
offerende liefde, en het blijft de verdienste van de makkers in ‘Het Offer’ dat zij deze
laatste kozen.
Boven den smaad van het verraad der makkers uit, boven de primaire instincten,
die kwaad met kwaad willen vergelden, klinkt de diepe stem van de menschelijkheid,
door Vera's mond, wijzend het geweld met afschuw van de hand: ‘Het Offer’, bl.
62:
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‘Nooit spraakt ge tot ons: wij moeten richten
op onze arme broeders de geweren
om hen te leeren denken zooals wij. Dat zij falen is bitterheid genoeg
zonder dat wij hen, en hun falen volgend
wegzinken, even diep als zij in schuld.’

De verdeeldheid is weergegeven door de beurtzangen, tusschen de strijdvaardigen
en den vredelievenden arbeider. Maar dan klinkt het ook onmiddellijk daarop:
blz. 69:
‘Misschien ontbloeit het heil uit d'offersfeer.’

en hieraan ontleent ‘Het Offer’ naam en beteekenis.
Zooals de dichteres, in ‘Verzonken grenzen’ het offer als de hoogste vorm van
liefde verheerlijkt, zoo ook doet ze het hier. Een zedelijke kracht schenkt het besef
bij de makkers, het dierlijke instinct van haat en vergelding, voor de universeele
gemeenschapsliefde te hebben onderdrukt: blz. 74:
‘Wij hebben overwonnen, o genooten,
en in ons overwon een dageraad.
De nieuwe kracht des levens, makkerschap,
drong terug in ons sterke oer-instinkten;
zucht naar zelfbehoud, wraakzucht, booze drift.’

en verder, bl. 76:
‘Het hart, het hart der makkers moeten wij winnen;
geweld van staal en ijzer brengt het niet tot stand;
zielkracht alleen dringt de zielen binnen,
en de hand opent zich enkel voor de open hand.’

Het belang dat er in ‘Het Offer’ aan het universeel offer voor de gemeenschap gehecht
wordt, is zeer groot. En tot zeer mooi motief gaf dit aanleiding: begeerte naar wraak
die overslaat in liefde. De haat heeft uitgediend. Niet meer door daden van geweld,
gelijk ‘Opwaartsche wegen’ het vroeger liet verstaan, zal het rijk der broederschap
worden opgericht, maar door hechte, vertrouwende liefde. Was de dichteres tot die
conclusie gekomen, omdat zij vond dat er al genoeg bloed vergoten was, en genoeg
broederoorlog had gewoed in den strijd van het Russische proletariaat?
Een oogenblik klinkt in de vernietiging die 't verraad van enkele laffe makkers
teweeg bracht, de oude kreet van klassenhaat de kreet van den opstandeling tegen
den verdrukker: bl. 94:
‘De heeren te haten is voor het hart goed’
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maar zijn dun geluid loopt verloren in den vollen galm van het breedmenschelijk
gevoel, dat uit de woorden spreekt van den volkscommissaris Oestoichyw:
bl. 99:
‘'t licht dat de fakkel van den haat verspreidt
is zwak, het straalt geen warmte uit, en d'oogen
maakt zijn smart tranenblind.
Maar glans van broederschap die zich erbarmt
verwarmt het hart, verlicht met klare stralen
de wereld en de diepten van 't gemoed.’

Een gevolg van het offer is, dat de horizon van de vrijheid, die nabij scheen, weder
wijkt. Een hunkeren, een smachten naar vrede en liefde, die niet worden gestild. Ook
de vrijheid vraagt haar offer: last, ontbering, honger, vertwijfeling: bl. 104:
‘Wij moeten strijden, bloeden voor de vrijheid, werken,
hongren voor haar...’

De overgave is vol moed en vol hoop. Geen geweld om de makkers te binden, maar
de band van de liefde.
Dit offer moeten wij brengen
bl. 116:
‘of wij gaan onder. Maar ge weet het,
makkers; wij... mogen niet ondergaan.’

In dien uitroep van Oestoychyw litg de tragiek van de dichteres: een zielekreet.
‘Wij mogen niet ondergaan.’ Het klinkt als de bede van een drenkeling, die het
leven voelt kloppen en den dood niet wil aanvaarden. De laatste jaren zal dat woord
vaak in haar ziel geklonken hebben. Zij zelf heeft het offer gevoeld, het groote offer
dat voor de menschen gelijkheid gevergd wordt.
‘Het Offer’ eindigt im mineur. De communistische menschengemeenschap is er
nog niet. En het heden geeft geen zekere verwachtingen betreffende de toekomst.
Die toekomstdroom zelf blijkt meer en meer een utopie te zijn, en ook die pijnlijke
onzekerheid beklemt het hart der dichteres. Dat zij intusschen oog bleek te hebben
voor de werkelijkheid, en de werkelijkheid met hare gewone oprechtheid ook dorst
weer te geven, kwamen de ‘Beelden en Beschouwingen uit Sowjet-Rusland’ bewijzen.
Want die eindigen, tegenover de mislukking van deze eerste communistische fase,
in den toonaard van ‘geduldige standvastigheid’: ‘In de nederlaag, en in de reeks van
nederlagen, vast te houden het vertrouwen in eindelijke overwinning; het wrange
van teleurstelling en ontgoocheling te verdragen met een ongeschokt gemoed...’ (bl.
133) heet het daar.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 23 [18]

334
In het ‘Offer’ wordt tegenover de smart om wat de overwinning had kunnen zijn,
hoe die door één opperste geweldige worsteling had kunnen bereikt worden:
bl. 114:
‘'t Had kunnen zijn één korte verscheuring,
een ratelslag waar de aarde van trilt,
en dan de klaarte en de zachte kleuring...’

de kracht gepredikt van de liefde die door het geduldig wachten, moet worden
hooggehouden:
bl. 115:
‘Nu moet het dan worden de lange deining,
van op- en neergang de moeizame lijn;
het groeien van de macht en haar verkleining,
het naadren tot het doel en weer de schrijning
van het weer weggedreven te zijn.’

‘Het Offer’ geeft het karakter aan van het laatste werk van Henriette Roland-Holst,
en tevens komt haar eigen gemoedsgesteldheid er in tot uiting: de geestdrift om al
het schoone, wat het Communisme als wereldbeweging beloofd had, is tegenover
het fiasco van die belofte in de werkelijkheid gezonken. De liefde is er nog, die het
vertrouwen kweekt.
Maar de jubileering van ‘Opwaartsche wegen’ is lang gedempt. Het blinkend
Ideaal schijnt nu niet meer te bereiken dan langs donkere wegen vol smart en
verwarring. Dat besef legt zij in den mond van de heldin van ‘Het Offer’, de wijze
Vera, die het symbool is van de liefde, die de oude wereld met de nieuwe zal
verbinden:
bl. 116:
‘Ja lang zal zijn de moeienis,
groot de smart en droevig de verwarring:
wanhoop zal dichtschroeven ons hart: verstarring
fluisteren dat het doel een waanbeeld is.
Maar toch houden wij uit het strijdend wachten
aan die uiterste grens waartoe wij drongen,
vertrouwend dat gij eens, met nieuwe groote krachten
onze uitgeputte krachten komt verjongen.’

Het is een zelfbekentenis vol teleurstelling, maar het is ook een hardnekkig vertrouwen
dat door niets wordt gedoofd.
***
Naast en op hetzelfde tijdstip als ‘Het Offer’, ontstond ‘De Kinderen’, een ‘feestelijk
spel in verzen’.
Ofschoon elke aanduiding van tijd en plaats ontbreekt, is het toch zeer
waarschijnlijk dat door ‘het zwarte land’ Rusland wordt bedoeld. Daar toch alleen
kan de honger zoo
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vreeselijk hebben gewoed. Ook de grondidee van ‘De Kinderen’ is zooals die van
‘Het Offer’, liefde. Er is echter verschil in de ontwikkeling. Het volle gewicht van
de belangstelling valt hier op de kinderen van de arbeiders uit ‘het zwarte land’, die
verhongerd en uitgeput zijn in den strijd tegen de machtige heeren. Zij staan voor
een vreeselijken tweestrijd: houden ze de worsteling vol tegen de heerschers - het
eenige middel ter zegepraal - dan sterven de kinderen van honger. Zij toch worden
het felst door de ellende aangegrepen; geven ze zich over, dan teekenen ze hun eigen
vonnis: slavernij.
Op dat oogenblik komen de gezanten uit de ‘Lichte Steden’ om in naam der
broederschap, de kinderen der makkers naar zich toe te halen, en ze aldus voor den
hongerdood te bewaren. Hier komt de ‘liefde die broederschap heet’ tot uiting. Die
ook zal maken dat de makkers uit ‘het zwarte land’, door hun eendrachtig willen en
krachtdadig volhouden, de overwinning op de heeren hebben behaald.
Het verschil in beide spelen ligt in het karakter van de liefde. In ‘Het Offer’: liefde
die zich offert voor de gemeenschap van gelijkgezinden, maar de massa van het volk,
die nog niet rijp is voor de broederschap. In ‘De Kinderen’ is het liefde in den geest
van broederschap voor de makkers, tegenover den strijdgeest tegen de heeren. De
liefde is hier begrensd: slechts een deel der menschheid wil zij in genade ontvangen;
mild voor de eenen, is zij haat- en wraakzuchtig voor de anderen.
De schrijfster geeft te kennen wat zij hier eigenlijk door liefde verstaat. Het is niet
liefde, zooals wij die gewoon zijn op te vatten, een gevoel dat van het eene hart naar
het andere dringt, dat tot uiting komt in de innige vertrouwelijkheden van mensch
tot mensch, man tot vrouw, moeder tot kind, maar wel liefde die haar oorsprong vindt
in het verstand, die begrepen, beredeneerd wordt door de rede, die niet langer meer
doel is, maar middel om de makkers saam te binden.
Aldus spreken de arbeidsters van de ‘Lichte Steden’ over die liefde, terwijl zij de
komst der kinderen verbeiden:
‘De Kinderen’, bl. 41:
‘Zij komen, de kleinen die makkers vertrouwden
aan makkers toe, toen nood hen besprong;
die liefde gaf, willig zonder schromen
toen liefde drong.
.....................
Liefde, niet de blinde, oeroude
die leven droeg door de tijden heen,
niet drift van 't moederdier voor haar jong
maar liefde, de vrucht van veel denken en droomen,
het troostkind na smart en bitter geween.
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Liefde de ziende, de mensch-gemaakte
voegend duizenden tot één
wier handen elkaar nooit aanraakten,
die elkanders stem nooit dronken
wier aadren hebben geen bloeddrop gemeen.
.....................
Zacht en sterk is de ring gesloten
der liefde die kameraadschap heet.’

Door eendrachtige liefde hebben de makkers van ‘het zwarte land’ in hun strijd tegen
de heerschers gezegepraald: bl. 89:
‘Broederliefde heeft gezegevierd, makkerliefde maakte ons sterk
.........................................
Doordat wij één waren hebben wij overwonnen,
doordat makkerschap daadmachtig in ons was.’

Die uitspraak brengt er ons toe een ander punt in verband met die liefde uit ‘De
Kinderen’ te bespreken, nl. haar strijdlustigen aard. Een hooge zedelijke waarde
wordt aan den strijd toegekend. Een grijsaard die zijn raad mengt in de nasprekingen
die de leiders onder elkaar voeren, vindt niets anders dan deze verheerlijking van
den strijd:
bl. 18:
‘...mij heugen de dagen van mijn jeugd,
ik voel ze opstaan door het kille bloed,
en daarom zeg ik u: er is één deugd
en één heil en één wijsheid en één goed:
overwinning. Er is niets buiten haar
dan sterven, dan te kruipen als wij deden
weer onder 't juk.’

Strijdlust spreekt ook uit de rede van Marcellus, den leider der arbeiders uit ‘het
zwarte land’, uit de kreten der arbeiders, uit de tintenling der oogen, den klank der
stem, die vertelt van de gevechten tegen de verdrukkers.
Liefde en strijd zijn de twee hoofdfactoren. Zooals de dichteres in ‘Het Offer’ een
standvastige geduldigheid aan predikte, zoo blijkt zij hier den strijd toch niet te
versmaden.
Hier ook, zooals in ‘Het Feest der Gedachtenis’ vermag zij niet afstand te doen
van haar geloof in de toekomstmaatschappij:
bl. 77:
‘Hoe welig zal het worden alom op aarde,
als elk kind dat geboren wordt de groote
menschengemeenschap tot vader en moeder heeft;
als elke man, elke vrouw, de bloesemgaarde
verrijkt die uit hun aller liefde leeft, als allen elkander behooren
als alle scheidingen doorbroken zijn.’
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Tot het koesteren van dien droom geeft de liefde haar kracht. En dat spreekt zij
profetisch uit aan het slot van ‘De Kinderen’ met die naieve kinderlijkheid, die groote
dichters eigen is:
bl. 90:
‘Geen eenzaam lam zal meer blaten door de nachten
....................................
Geen hart verbloeden in alleenige pijn.
....................................
Vrij zullen stroome' over d'aarde alle weldoende krachten.
....................................
Eens wanneer alle scheidingen gevallen zijn.
....................................
Wanneer Liefde zal alles doordringen
......Alles.
......Liefde.

Haar laatste bundel ‘Tusschen Twee Werelden’ (1923) is de belijdenis van de
verscheuring van haar ziel, die door het fatum van den zoogezegden Heilstaat in de
werkelijkheid, met wanhoop geslagen, zich telkens weer van den grond tot een vlucht
verheft, en ondanks haar stormen ‘van snikken en gebrokenheid’, haar geloof niet
wil opgeven in het ideaal, wiens omwerking in de praktijk zij niet anders kan vinden
dan diep ellendig.
Hier is het tragische beeld van een vrouw, die, midden in het gehuil van den storm,
geen oog heeft voor de kusten van de rust en geen oor dan voor het geloei van de
branding zelf. Die ondanks alle wanhoop, altijd weer hoopt, ondanks alle puinen
altijd weer wil samenvoegen ondanks alle haat, de zegenende kracht predikt van de
liefde.
Zij blijft in wezen steeds dezelfde figuur: verdeeld tusschen droom en daad,
beseffend te leven ‘op een kentering’ van den tijd, een ogenblik de grenzen verzonken
meenend, om daarna weer tot het inzicht te komen, op de grens tusschen het oude
en het nieuwe te staan, steeds ‘tusschen twee werelden’.
En dat besef - na de poging van ‘Verzonken grenzen’ om een verzoening te treffen
tusschen het eindige en het oneindige, werd weer aangevuurd door de ontgoocheling,
die de verwezenlijking van het Communisme in Rusland bracht, het smartelijkste
bewijs dat er geen nieuwe wereld geboren was.
De ‘Beelden en Beschouwingen uit Sowjet-Rusland’, de indrukken die zij in
Rusland opdeed, toen zij in 1921, als afgevaardigde aan het Internationaal Congres
deelnam, spreken het onomwonden uit.
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De woorden aan het slot zeggen het zoo duidelijk, al probeeren ze de hartstochtelijke
bewogenheid van wie ze schreef, onder hun zakelijkheid ietwat te verduiken: ‘Als
alle oprechte Communisten in en buiten Rusland, doorleef ik een brandend leed van
teleurstelling, de bitterheid ervan stijgt bij oogenblikken van mijn hart naar mijn
oogen, mijn wangen, mijn voorhoofd’
Het Communisme, dat even vlak bij scheen, wijkt weer naar verdere verschieten;
de objectieve en de subjektieve krachten der geschiedenis roepen opniew den
titanischen wil en de heroïsche zelfopoffering eener voorhoede een onverbiddelijk:
‘tot hiertoe en niet verder’ toe. De Communistische Internationale is als een organisme
schielijk gegroeid, vol zwakke plekken en voosheden, en tusschen het fanfaregeschal
der nieuwe namen en leuzen kan men al te gemakkelijk de bedachtzame influisteringen
hooren van den ouden geest.’(1)
Niet elders, maar hartstochtelijker en geweldiger, klinkt het in ‘Tusschen twee
Werelden’.
Het praeludium: ‘De Inwijding van den Dood’, raakt slechts van verre de
Dood-meditaties van ‘Verzonken grenzen’, want de overmoed, die in dien laatsten
bundel heerschte, is hier verdwenen. De opgang van ‘Verzonken Grenzen’ naar de
oneindigheid is gestuit, de harmonie verscheurd.
De dooden spreken:
‘Tusschen Twee Werelden’ bl. 8:
‘Wij allen tot u gekomen
zonder uw blik te verstaan,
omsponnen van aarde-droomen
en verward door aardschen waan in uwe velden wijd
zijn wij als kindren verdwaald:
de tijd heeft geen klank die vertaalt
het rythme der eeuwigheid.’

En in een deemoedige smeekbede vraagt de dichteres als eenige gunst in dit eindige
leven, de bevestiging van de liefde op de wereld:
bl. 23:
‘Laat ons die leve' alvoor te sterven eten,
brood van broederschap - brood van heiliging.’

Ook aan den tweestrijd tusschen droom en daad, lijkt het of zij in een bevredigende
oplossing gevonden heeft. De theo-

(1) ‘Beelden en Beschouwingen...’ bl. 132.
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rie van ‘alles wording, alles groei’ maakt het haar licht om ook de daad in het groei
proces te laten verglijden:
bl. 31:
‘De grijsheid kan geen kroon van wijsheid beuren
als niet de vlam der daadkracht sterft in haar.’

zingt zij in de ‘Gedichten in Stanza's’, en daarmede teekent ze haar domein af. Een
hunkering naar rust, naar bevrediging doortrilt dit voorspel van ‘Tusschen twee
Werelden’. Een gemijmer, zacht en onbestemd, een droom, vaag, maar vol verlangen:
‘Ginds in de donkerte der diepte togen
beidt Liefde rustig haar gezegend uur,
geen twijfel heeft haar klaren blik omtogen
de glimlach om haar mond bleef even puur.
Eens komt de dag, dat de goudenen krachten
doordringen, stralend, heel het levensveld, maar dit zijn dagen dat het hart zijn smachten
moet onderdrukken, als zijn pijn een held.’

Het is de atmosfeer van ‘Verzonken Grenzen’, maar milder. Het hart dat zoo deerlijk
werd gehavend, beurt zich op boven de verwarring en den onvrede, schudt een
oogenblik den mantel af van
bl. 33:
‘... den kinderlijken waan
dat eens de wordingstrijd zal zijn volstreden
en de baring des levens stil zal staan,...’

Dan begrijpt het een oogenblik de nietigheid van dit aardebestaan, de schamelheid
van dit aardsche streven,
bl. 33:
‘ziet het eenlingen, groepen en geslachten,
en alle vrucht, rijpende aan den tijd,
voorbijvaren, als in een brein gedachten,
aan het uitspansel van de eeuwigheid.’

Maar in dien toon vervolgt ‘Tusschen twee Werelden’ niet. Uit het hijgende,
worstelende gedicht ‘Aan Friedrich Adler’ komt weer de strijdvaardige, overtuigde
communiste naar voren. Het verwijt aan den afvalligen partijgenoot wordt vaak een
zelfverwijt. Er is deze biecht:
bl. 36:
‘Ziet: ik ben niet als van mijn makkers vele
uit eenen gulp gloeiend metaal gegoten,
en niet stort naar ééne zijde mijn wezen
steil als een afgrond neer. Ik weet mijn ziel
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een land te zijn waardoor veel scheuren loopen;
mijn geest vloeit van nature gelijk water
naar alle kanten uit en gelijk was
laat zich mijn hart tot alle vormen kneden.’

Maar naast die belijdenis van innerlijke verscheurdheid, staat een andere, die den
grond van haar ziel bloot geeft: een taai vasthouden aan het ideaal, een volhouden
ondanks alles, dwars door alles heen:
bl. 36:
‘ik heb den roep gehoord van 't Nieuwe Leven
dat snuivend aanstort met dreunenden hoef
en heb 't besprongen en mij vastgeklampt
aan zijn vliegende manen en dit eene
staat, altijddoore stelligheid in mij:
door welke verschrikkingen 't moge voeren,
ik laat niet los, nimmer meer laat ik los.’

Deze uitspraak is vol overmoed, maar is die overmoed niet aangevreten door de
vrees?
De klacht om den verdwaalden genoot, kan haar verscheurdheid van ziel, niet
verhelpen. Met den val van Adler valt ook iets van haar eigen zelfzijn af:
blz. 46:
‘Met u sterft een stuk van mijn eigen ziel.’

zegt zij aan het slot, en waarlijk, het lijkt of haar zielegang met die van Adler langs
hetzelfde pad liep, beiden geboren bl. 36:
‘meer om lief te hebben dan te haten
en om te droomen dan te doen.’

Een toon van berustingsvolle overgave klinkt in het lied van verlangen naar het
Beloofde Land:
bl. 52:
‘Wij zullen u niet zien, lichtende Vrede,
wij zullen niet voelen uw weligheid
van onze lippen naar ons hart gegleden
en niet wikklen om onze leden
den weeken plooi uwer broederlijkheid.’

De overtuiging, slechts een kleine schakel te zijn in de ketting die van het oude naar
het nieuwe wordt gespannen, groeit tot een sombere klacht, die het slot van dezen
bundel doorvaart, soms vol ingehouden smart, soms ook vol laaiende hartstocht,
maar steeds onder den druk van het noodlot.
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Aldus zegt zij in ‘Een Meigroet’:
bl. 56:
‘In de weleere dagen spraken wij
vaak over wat het leven zijn zou, als
het groot geschieden, kwam, maat 't scheen ver weg
onwezenlijk in zijn wazige schijnsels,
onstoffelijk gelijk een droom
En nu staan wij midden daarin,
orkanen razen door de wereld
maar zij hebben geen kracht genoeg;
het oude stort ineen, 't vergaat, maar ach,
het nieuwe wordt niet snel genoeg geboren.’

In ‘De Oude en de Nieuwe Wereld’ breekt de botsing tusschen de gebrokenheid van
de nieuwe, en de verscheurdheid van de oude wereld maar eerst goed door:
bl. 62:
‘Wij dachten dat de Nieuwe Wereld zou
rein zijn van donkre luste' en donkre daden,
van alles, waaraan te denken vernedert
en wat te doen den mensch onteert.
Toen wij jong waren, dachten wij aan haar
als aan een paradijs vol zuivre vreugden,
als d'oude heid'nen dachten aan Walhalla
en d'oude christ'nen aan hun Paradijs.
In zulk eenen glans zagen wij haar stralen,
zoo zuiveren, verrukkelijken glans.
Wij zagen niet dat wij zoo dachten
maar in ons binnenste dachten wij zoo
toen wij jong waren; of misschien
waren we jong, omdat we zoo dachten. Wij waren arme, kleine dwazen;
waanbevangen dwazen, anders niet.
Zoo maklijk is de weg niet naar het heil,
na ja, er geschieden wondren op aarde
maar niet dit wonder - neen, dit wonder niet.
De oude en de nieuwe wereld zijn
geen cirkels die elkander nergens raken,
zij liggen in en- door eklaaar geschoven,
zij dekke' elkander haast volkomen,
zij hebben veel en veel gemeen.
De Nieuwe Wereld, - zij is toch geboren,
in bloed en tranen werd zij toch geboren,
maar z'is heel anders dan wij dachten
en van een Paradijs is niets aan haar.’
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De oude en de Nieuwe Wereld, ‘zij hebben veel en veel gemeen!’ De dichteres kon
er zich in Rusland persoonlijk van overtuigen.
Er is slechts een lichtpunt in de duisternis van dezen langzamen o zoo langzamen
groei:
bl. 63:
‘Iets is anders in U (nieuwe Wereld) - alles is anders
omdat iets een ietsje anders is.
..............................
De Nieuwe Wereld is anders dan d'oude
omdat in haar de arbeid anders is.’

‘De Arbeid is vrij geworden in Rusland.’ Het is de eenigste troost voor dit gewonde
hart. Al de afschuwelijke driften en begeerten die de oude wereld kende, ze vindt ze
terug in de nieuwe. Ondanks alles wil ze echter gelooven aan de toekomende
Broederschap, omdat ze gelooft in de heerschappij van den vrijen Arbeid.
‘Een berg - van Loutering moeten wij betreden’ (bl. 66) roept zij uit, maar ‘vinden
den moed niet, te gaan’...
‘De Spiraalgang der Menschheid’ een storm van snikken en gebrokenheid - is
daarop een waardige slotzang:
bl. 70:
Niet te moge' ondergaan in wilde vlammen
Niet sterven te moge' een prachtigen dood,
maar te moeten verder leven, verdragen
te moeten sluiten met den sterken vijand,
hem toe te laten in de vesting; met
loven en bieden tegen hem te strijden...
..............................
Dit alles te verdragen, zooals men
verdroeg dat andre, en niet te vertwijfelen,
het te verdrage' omdat het moet, opdat
behouden blijve een laatste sterkte, een kleine
vluchtheuvel voor benarde, een binnenste bolwerk
een bergbeveiligd territoor, waarop
men d'uitgeputte scharen kan verzaamlen
en ordenen en oefenen en maken
gereed voor nieuwen grooten strijd...’

De botsing tusschen droom en daad, die zooals we zagen, met ‘De Vrouw in het
Woud’ voorgoed begon, heeft gestadig toegenomen aan scherpte en hevigheid. De
realiteit heeft de illuzies niet gespaard, maar ook den droom deerlijk gehavend. Voor
ieder ander dan Henriette Roland-Holst, zou op die crisis een val volgen in het
willooze, in de wanhoop. Niet zoo voor deze dichteres. Haar vertrouwen in de commu-
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nistische Gemeenschap verlaat haar niet, en haar hart gelooft aan de nieuwe tijden,
omdat zij een voorteeken ziet in den vrijen arbeid.
‘Arbeid’, het ingeschoven ‘Spel van Inwijding’, legt van die hoop glanzende
getuigenis af. Arbeid staat in kracht gelijk met Liefde; op deze twee zal het
Toekomend Rijk gebouwd worden:
bl. 107:
‘In u overwint het Leven den Dood,
in u dwingt het licht terug de donkere schaduw,
gij alléén zijt Liefde in vermogen gelijk.’

Zoo is het laatste woord van de dichteres: arbeid; haar laatste hoop, door alle
teleurstellingen heen, op den arbeid gericht.
Een vreemd lot is het hare: gedurig in strijd met zichzelve en met de praktische
oplossingen die het Communisme aan haar ideaal heeft geschonken, gedurig
worstelend met den droom, die zijn glans verloor en met de daad die geen waarborg
biedt, en steeds van nature hunkerend naar de ‘rust, die voor haar levensbehoefte is.’
(Poelhekke: Kultuur en Leven, bl. 174.)
Zij is een ernstige natuur en een rijkgenadigde dichteres. In haar verzen zingt een
ziel haar verlangen en begeerten, haar twijfel en haar angst, haar smart en haar liefde
uit, in diep-menschelijke klanken, omdat er in haar leeft een heilige overtuiging.
Een samenzijn met haar, gaf mij gelegenheid mij daarvan te overtuigen. Wat me
van dit bezoek bijbleef, is in de eerste plaats de diepe ernst van haar karakter, en ook
de mildheid van haar gemoed. Een hoogbegaafde persoonlijkheid!
Voor haar is het Communisme de verlossende macht die in de toekomst de wereld
en de menschheid zal herscheppen; die een Rijk van Liefde - het ideaal van alle tijden
- zal doen heerschen op aarde. Dit Rijk kan pas komen als de groote belemmeringen
zijn weggenomen, die uit de huidige maatschappelijke produktiewijze voortspruiten.
De strijd is een moreele strijd. 't Moet zoover komen dat de mensch weer werkt
zonder dwang, en daarom moet de massa worden opgevoed, zooals dat in Rusland
op een voortreffelijke wijze geschied, niet in een bruusken overgang, maar volgens
een geleidelijken groei.
Als we een blik werpen - zegt zij - op de oude kulturen in Azië, Afrika, komen
we tot verrassende ontdekkingen. Wij, Westerlingen, die zoo'n hoogen dunk hebben
van ons zelven, wij zijn slechts de meerderen van die volkeren op tech-
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nisch gebied. Voor 't overige, en vooral wat aangaat kunst en sociaal gevoel, staan
zij ver boven ons.
Wij leven in een afschuwelijken tijd. Het kapitalisme heeft onze kultuur
aangevreten, het geweld is een te groote rol gaan spelen. Maar laat ons vast vertrouwen
op de Toekomst. Want er komt hoe langer hoe meer toenadering tusschen het Oosten
en het Westen. En Rusland is de open poort waarlangs Oosten en Westen elkander
kunnen ontmoeten. Door Rusland blijft veel reëele diepe levenswaarde uit het Oosten
voor ons behouden, door Rusland worden wij opgeleid voor het Rijk van de Toekomst:
de vrije gemeenschap van het Communisme.
***
Er werd den laatsten tijd beweerd dat Henriette Roland-Holst naar het katholicisme
zou overhellen, dat zij ten minste zich van het Communisme zou losmaken, om zich
in een godsdienstig levensinzicht te verdiepen.
Die beweringen moeten echter tegengesproken worden. Als antwoord op een
desbetreffende vraag, schreef zij mij, nog onlangs: ‘Mijn verhouding tot het
kommunisme als ideaal en als wereldbeschouwing is niet veranderd.’
Zoo kunnen wij, katholieken, die haar levensopvatting niet deelen toch bewondering
hebben voor deze grootsche figuur, deze heldhaftige verschijning. En blijft ons de
vurige wensch dat ook zij, die zoozeer hunkert naar de gemeenschap der menschen,
ook eens aan de Gemeenschap der Heiligen zal mogen deelhebben.
Geve God, dat zij zou mogen
‘alvoor te sterven eten
brood van broederschap, - brood van heiliging.’

Dr. Luc INDESTEGE.
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Zangeres
DE lichten worden gedoofd, - één blijft als een lichtende meloen boven het podium
en dan verschijnt zij: de zangeres.
De alom geprezene. De aller-eerste liederzangeres van het land.
Applaus. Ritselen van programmas'. Spanning trillend.
Aanslagen van akkoorden. Preludeeren. Een plotse gloed, die haar overtoogt.
Dàn...
En meteen, het afdwalen van haar aandacht. Immers: na jàren voor 't eerst in haar
fiere stad terug.
Aandacht golft haar toe. Streelend, die belangstelling. Op de voorste rijen ontwaart
ze het grijzend hoofd van den fluweelen Dichter. Bij haar debuut zond hij haar roode
rozen en een vers...
Toch wel mooi, dat leid van Grieg: ‘Hör ich das Liedchen klingen, das einst die
Liebste Sang’...
Niet zoo doorhollen. Maat houden... Uit. Kletterend applaus. Buigen. Beminnelijk
doen. Blikken links en rechts. Profiteeren daarbij om te zien wie er is van die zij zich
herinneren kan. Van voor jàren.
‘Die Uhr’ van Carl Loewe nu. Te lang, wat sentimenteel, maar toch: gedragen
compositie...
Oppassen, kind. Niet op hol slaan. Zenuwen bedwingen. Straks Hugo Wolf.
Zij ziet haar zelf. Haar krachtig hoofd, haar kloeke gestalte. Zij kent haar zelf en
de gloed van haar hart. Zij hoort haar stem: de warmte van het medium, - het
gevoileerde van haar sopraan. En de in den laatsten tijd zoo moeilijk geworden
overgangen.
In de zaal ziet ze nu al die en die. Kinderachtig. Eindelijk - dit uur is om.
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Sentimenteel geval:
Zestien jaar en naaister. Op een concert ten voordeele van zieke gezellinnen zal
zij, - op aandringen van het atelier - een romance zingen. Mijnheer Louis is toevallig
op het concert. Dit zuiver, zilver geluid bekoort hem. Mijnheer Louis is doorgaans
gauw bekoord. Maar in dit geval heeft hij er reden voor. Daar is een toekomst voor
een meisje met zulke stem. Hij praat met haar, met haar ouders, met zichzelf. Mijnheer
Louis is een knappe man. Zij zal muziek leeren, - volgt al spoedig de lessen op het
conservatorium. Mijnheer Louis haalt haar er 's avonds vandaan. Geeft haar les in
kultuuraangelegenheden, - haar ontwikkeling zij algemeen! Hij verklaart haar de
dichters. Mijnheer Louis is een beschaafd man. Hij smelt soms weg in louter poëzij.
Maar herpakt zich steeds in louter aardsche zaken... Zij is geen bakvisch. Ze kent
het leven. Zij meet den prijs van Mijnheer Louis' bemoeiingen. En betaalt.
Haar muzikale aanleg blijkt al meer en meer. Aan het conservatorium wordt zij
opgeleid voor de opera. Haar gaven zijn van dramatischen aard. Er komen andere
beschermers. Zij gaat piano studeeren bij toondichter Carl Larbaud. Niet zooveel
ouder dan zij. Een slanke, trotsche man. Stralende blik. Artist. Soms woest - maar
altijd innig en zuiver genegen als nooit een mensch voor haar was. Zijn taal is kort,
klaar en precies. Hij aarzelt niet een krachtige vloek te lossen. Hij kan meerendeels
Debussy niet luchten. Een paar woorden van hem verklaren haar meer dan twintig
lessen van anderen. Hij is steeds openhartig en oprecht. Hij eischt van een kunstwerk
in de eerste plaats: wààrheid... Hij raadt haar de opera af. Het is louter onzin te meenen
dat alleen opera een dramatischen vorm van muziek is. Symfonie is dat veeleer.
Alleen die is zuivere muziek. Trouwens, alle waarachtige muziek is in eerste plaats
zielslyriek. En daarom, liederen dan voor haar. Zij moet Hugo Wolf leeren kennen.
Dàt is muziek van een menschenhart.
Zij houdt van Larbaud, - dweept met hem. Vergeet totaal Mijnheer Louis. Die
smachtend verkwijnt - en op zoek gaat naar andere talenten.
En op een avond dat Carl Larbaud haar Mozart speelt - kent zij de melancholie
van Mozart? - snikt zij het plots uit, zinkt neer en omvat Carl's knieën.
- Ga weg, bijt hij haar toe. Gij zijt zooals de anderen. Gij hebt den man lief, niet
de muziek.
Zij bleef doorwerken. Er waren er wel anderen, die haar hielpen. Het jaar daarop
kwam zij aan de opera. En slaagde...
Twee jaar nadien riep een verbintenis haar naar het buitenland.
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Toen begon het reizen en trekken, Europa rond.
Alleen in haar landje trad zij niet meer op. Wou ze ook niet.
Een enorme vergissing in haar leven was het huwelijk met een zakenman. Langs
beide zijden huwelijksmisère...
Tot op zekeren dag een geschil met een opera-directie haar levensvaart deed
omslaan. Zij weigerde een rol. Een rol, die speciaal voor haar geschreven heette.
Maar zij had een afschuw voor den componist: louter viezigheid. Verzet prikkelde.
In dit verzet leefde zij al de zielsworstelingen van de laatste jaren uit. Kontrakt-breuk.
Zij trok van haar man weg. Niet uit haat - maar al het onechte, het oneigene wist zij
uit haar geest te bannen. Zij wilde wààr zijn, tegenover zich zelf in de eerste plaats.
Zij herinnerde zich Carl Larbaud. En gaf lieder-recitals.
Wedra ging van haar liedervoordrachten grooter roem uit.
Haar leven was moeilijk en hard. Zij streed zwaar. 't Geluk als winst was luttel.
Zij werd rijk aan tijdelijke genegenheden. Maar een leegte bleef steeds. In haar warm
menschen-hart was aldoor een hunkeren, een betrachten naar iets, bijna
ondefinieerbaars, naar iets dat zich niet verzeggen liet, - naar iets dat ijl en klaar en
puur kristal moest zijn, als het dagen van vèrren dag, naar iets dat blank lichtte vóór
haar uit en zich nooit vatten liet... en waarnaar de hechtste vriendschap van een
vriendin te bitterder verlangen liet...
En toen dan eindelijk een voorstel tot een recital in haar eigen stad kwam
aanvaardde zij, en in die aanvaarding lag een melancholisch verlangen naar dat
onuitgesprokene...
Aan hem moest zij nu steeds denken, aan Carl Larbaud.
Dat zij nu liederen zong. Dat zij nu zoo aanstonds Hugo Wolf zou zingen: ‘Nur
wer die Sehnsucht kennt, weiss, was ich leide...’
Vanochtend was ze in de stad gekomen. En had dadelijk de straten, oude bekenden,
doorloopen... Zonneschijn in herfstnevel zette weemoed bij. Hier was ze geweest
met Mijnheer Louis, met die en die. Hier hadden haar ouders haar gewonnen, hier
waren ze ook gestorven. Hier had zij met Carl Larbaud gewandeld. Zij vaarde op
den Stroom, den blijden blauwen stroom. Maar ook in haar stad mistte zij iets, was
iets kapot of verloren gegaan.
In de pauze kwamen haar allen in de solisten kamer begroeten. De fluweelen
dichter, knipoogend van bewondering, - Mijnheer Louis, statig ontroerd, het hoofd
gansch wit, sprekend van ‘mijn kind’ -, allen.
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Behalve één. Alleen één gestalte ontbrak, alleen één trotsche, wàre blik trad haar
niet tegen. Een stoute, vranke blik. Die ze heel den avond verwacht en gevreesd had.
Tot ook hij plots voor haar stond. Carl Larbaud, met zijn hooge gestalte en zijn
stralenden blik.
Zij dorst hem niet vragen naar zijn meening. Zij wist: het was niet heel bizonder.
Ze had méér in zich, dan ze vanavond gegeven had.
De begroeting.
Een mensch en een artist, Carl Larbaud.
- Weet ge, zei hij, komt morgen bij mij? Ik heb je wat voor te spelen.
Ze keek hem aan. Wat een strak gespannen wil leefde nog steeds in hem. Wat
hadden zijn oogen nog steeds den weerschijn van een innerlijken gloed.
- Kunt ge? Elf uur? Nog hetzelfde adres.
Ze knikte.
Dan ging hij weg.
Een gevoel van diepe droefheid verschrompelde haar hart. Verlatenheid.
Maar dan tintelde ze plots van vreugd:
Alles was niet geheel verloren.
Lode ZIELENS.
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Kronieken
Fransche letterkunde
De Roman-kunst
N mijn voorgaande kroniek heb ik gepoogd enkele bijdragen van ons geslacht op
het gebied van den roman in het licht te stellen. De verouderde formules barsten en
springen als versteende vormen. André Billy heeft het zoo goed gezegd in het klein
levendig geschreven handboekje vol helder doorzicht over La littérature française
contemporaine:
‘La physionomie réaliste du roman français si fortement marquée de Balzac à ses
disciples, Barbey d'Aurevilly, Zola et Bourget, se brouille un peu à la fin du XIXe
siècle. Le Symbolisme s'efforce au roman symbolique, esthétique, synthétique. Puis
nous avons le roman de pure sensibilité, le roman “russe”. Cependant les moeurs et
les sentiments ne changent pas assez vite pour alimenter le roman réaliste, dont
l'évolution se précipite vers une inévitable décadence. Une tentative un peu artificielle
vers le roman d'aventures ne semble pas promise à la réussite. Le roman social est
ennyeux. Le roman historique disparaît presque totalement avant de se renouveler
dans l'histoire “conté.”. C'est la crise.’
De oorlog is het vertrek punt van den nieuwen tijd. Het wordt een tasten en zoeken
met soms toevallig slagen, maar het is vooral malaise. Alles moest van in den grond
vernieuwd worden. De roman trok alles naar zich toe: hij veroverde zich een
uitgestrekt gebied ten koste van de andere genres. Het leek wel of hij zich alles mocht
veroorlooven. Het was wel-
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licht in die losbandigheid dat het kwaad schuilde. Men raakte de kluts kwijt. Er
zouden aan den roman beperkingen moeten opgelegd worden, grenzen waarbinnen
hij kan versterkt en verstevigd, een houvast krijgen. De vraag werd eenvoudig gesteld:
wat of een goed roman is. Ieder stelde ze voor zich zelf. Het feit alleen dat ze kon
gesteld worden bewijst niet, zooals Edmond Jaloux beweert, het verval van den
hedendaagschen roman, maar wel, de geestelijke ontreddering en den nood zoo niet
naar schoone werken, dan toch naar een ideaal waarheen moet worden gestreefd.
In een bijzonder nr van Sélection hebben vier jonge Luiker schrijvers eens gepoogd
om wat licht te brengen in de kwestie. In Les Nouvelles Littéraires heeft Edm. Jaloux
erop gereageerd. Buiten enkele fijne opmerkingen die betrekking hebben op
bijkomstigheden dient de aandacht vooral gevestigd op twee hunner, mijns dunkens,
belangrijke conclusies. De eene vind ik in het essay van Gille Anthelme, de andere
bij Georges Thialet. Maar alle vier (Anthelme, Duerberg, Mathy en Thialet) zijn het
eens om den naoorlogschen roman te veroordeelen. En met Jaloux kunnen wij niet
anders dan er ons om verheugen.
Ziehier wat Gille Anthelme zegt over den stijl van den roman:
‘Il demeure entendu que le style n'est pas limité à la syntaxe d'une phrase, à son
harmonie ou à son coloris; on s'exprime davantage par un agglomérat de phrases et,
pour tout dire, par la composition entière. En réalité, le style n'est pas détachable.
Toutefois le style apparaît, je ne dirais pas d'une manière plus frappante, mais d'une
façon plus précise et, si l'on veut, plus séparable, dans des genres nettement codifiés,
traditionnels comme la poésie. Le style alors est une soumission, même pour le
narateur, à certaines règles unanimes.’
De romancier echter staat vrij tegenover zijn werk. Hij is zelfs zoo vrij dat hij nog
slechts een richting schijnt te hebben waar hij zich doet gelden: De esthetische roman
werd geboren. Het is een onding. Hij gaat voortdurend schuil onder van elders geleend
plunje. Wat gewordt er van hem zelf? Het eigen uitzicht valt niet meer te erkennen
onder het gemaakte der compositie. Ieder heeft zijn vooroordeelen, zijn malle
gewoonten of, om het vriendelijker te zeggen, zijn eigen schrijfmanier. Ieder houdt
er een eigen bergplaats van requisieten op na en, om zeker toch oorspronkelijk te
zijn, wordt met het eigen persoontje uitgepakt. Er is knapheid genoeg in het verwekken
van een aardig lichteffekt, maar geen de minste bekommernis om wat er eigenlijk
belicht wordt. Vaak zijn het maar wat stofjes die opgaan in de kruising van de stralen.
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Wij beleven een tijd van preciositeit wanneer al het belang van een geschrift gelegen
is in de wijze waarop het geschreven is. Indien wij nog niet aan de omschrijving van
den Abbé Delille toe zijn, dan is dat slechts omdat wij zooveel niet meer aan
beschrijving doen en er nog veel impressionnisme in ons is overgebleven, dan is dat
ook omdat wij meer gejaagd en minder gezond leven en te veel prikkels bij de hand
hebben. Niemand wil het gezegd hebben maar er zijn nog slechts litteratoren die er
enkel op uit zijn hunne vakkunstjes te laten zien. Er wordt verbazend veel vernuft
aan den dag gelegd. Nieuw zijn is het parool. Het wordt een voortdurend hooger
bieden. Veertien dagen lang kan men niet ‘`a la pag’ zijn. Het wordt een dwaze
wedren. In zes maanden tijd worden er zooveel vormen verbruikt dan vroeger in
twintig jaar. Maar de lezer krijgt genoeg van al die subtiliteit, van al die behendigheid
zooals men een kunstemaker beu wordt, die al te lang op de planken vertoeft. Men
wendt de oogen af verbijsterd door het al te schitterend vuurwerk.
Thialet meent een verklaring van den toestand te hebben gevonden wanneer hij
zegt:
‘Une oeuvre d'aspect humain ne peut pas naître dans l'atmosphère des catastrophes
où nous avons vécu et où nous allons vivre,’ en hij vraagt zich af: ‘faudra-t-il attendre
que nous ne pressentions plus le tragique des réalités, pour que nous puissions de
nouveau appeler les fantômes. Mais c'est là une hypothèse du découragement et qui
ne pourrait nous faire aucun bien; peut-être, plutôt, s'agit-il d'un vice de l'esprit
français qui ne put jamais tout-à-fait rejeter son classicisme et qui paya toujours cher
sa magnifique obstination à créer sans trève de l'ordre au milieu du désordre. Et cette
hypothèse-là est beaucoup moins décourageante que la première.’
Wij verlangen weer naar werkelijkheid. Wij verwachten een werkelijkheid van
blijvende waarde na al wat wij hebben doorgemaakt. Wij vragen een gezond voedsel
waarvan de natuurlijke smaak niet meer bedorven wordt door specerijen die ons
tegensteken. Ik geloof dat wij eigenlijk van een vrijheid willen verlost zijn, die ons
lief was maar ons begint te drukken? Wij schrikken terug voor het ledige. En nu de
roman van alles schijnt te mogen snoepen, komt hij ons vaak voor als zonder kern.
Hij is ons van geen enkel nut noch om te leven, noch om te denken, noch om te
droomen. Wij hooren de belanglooze daad, het doellooze werk loven, wanneer wij
er vast toe besloten zijn enkel nog de hand uit te steken naar wat ons kan dienen.
De roman mag al zijn aanwinsten bewaren: zijn poëzie en zijn wetenschap, zijn
zin voor het onbewuste en den droom,
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zijn drang naar het fantastische, maar er moet orde onder al die dingen gebracht
worden, wat voor orde het ook weze. De mensch mag niet meer voortdurend uit zijn
as gelicht worden. Hij alleen toch boezemt ons belang in en hij hoeft niet misvormd
te worden om te passen in een philosophisch of esthetisch kader.
Em. Berl schrijft in La Revue Nouvelle: ‘La psychologie de Freud ôte au romancier
ses meilleures illusions. Freud se trompe s'il pense le consoler en lui disant: tes
fantoches exprimeront toujours une partie profonde et secrète de toimême. Freud a
beau être poli envers elle, il ne voit et ne peut voir dans la littérature qu'une collection
de déchets. La prétention du romancier, c'est de faire vivre ses personnages et non
pas d'épancher son inconscient.’ Het onbewuste moet nochtans niet uitgeschakeld
in den roman, zoo behoudt ook het gevoel zijn recht op een tijd die niet sentimenteel
is en is het exotisme mogelijk in een beschaving, waar iedereen weldra reist. Het zou
dwaas zijn een stof te verwaarloozen die door den jongsten toevoer zoo verrijkt werd,
wij moeten haar, integendeel, versterken om ze niet te laten verwateren.
Wij staan thans weer voor het eeuwig konflikt tusschen inhoud en vorm. En al het
kwaad komt wellicht van den vorm. De overdreven verfijning, de preciositeit en de
spitsvondigheid bedriegen ons te vaak en leiden ons af van den inhoud. De vorm is
daarbij niet stevig genoeg om eenig houvast te geven aan het vlottend werk. De stof,
doordat zij niet gegoten werd in een afgemeten smeltkroes, gaat licht vervloeien.
Niets geeft ons die gedrongenheid die wij verlangen en zoo wij de ontleding tot het
uiterste moesten drijven zouden wij vaak slechts woorden vinden.
Mogen wij clan wel spreken van een rijke stof? Ik denk van ja! Maar ik kan het
mij toch niet ontveinzen dat de goudkorrels ons slechts te midden van veel zand
toekomen. Over een groote uitgestrektheid gaat men licht uitweiden. Maar dat neemt
niet weg, dat er af en toe soms wel gelukkige peilingen gedaan worden.
Om het met een verouderde beeldspraak uit te drukken: de mazen van het weefsel
zijn te wijd. De wind speelt er door en maakt alle sterke samenstelling onmogelijk.
Door dat defekt aan het weefsel worden nochtans de draden niet slecht en wind is
niet te misprijzen. De compositie van den hedendaagschen roman is niet stevig
genoeg, maar zijn bestanddeelen hebben daarom niet minder waarde. En indien wij
al een verzwakking moeten vaststellen in de menschelijke organisatie van het werk,
een te kort aan feiten en een te veel aan gebaren toch gaat daarom het liefelijke van
het gebaar, het mooie woord, de sappige beeldspraak niet verloren.
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Wij zouden wellicht vele hedendaagsche romans best karakterizeeren door te zeggen
dat zij in een mooie taal gesteld zijn maar zonder eenige bekommernis om de intrigue
of het onderwerp. Dat valt vooral op in die romans die een karakterstudie voor
onderwerp hebben: de held, om hem zoo te noemen, is buitengewoon dichterlijk
aangelegd maar zijn plaats in de wereld is zonder het minste belang en zijn
menschelijk avontuur, met al de bekoorlijke momenten, blijft toch zonder grootheid.
Dat soort menschen voelt zich door niets geroepen of aangetrokken. Voortdurend
schijnen hunne besluiten van een teerlingenworp te moeten afhangen. Voor het
overige laten zij zich vlotten, onzeker maar tevens wonderlijk ontvankelijk voor de
fijnste sensaties en het meest subtiele ideeën-spel. Dergelijke romans ontstonden
natuurlijk in de wanorde maar in een gewilde wanorde. Men heeft er, zonder eenige
noodzakelijkheid, de regel van de bewuste wanorde uit afgeleid. Door het eene
wankelmoedig karakter met het andere te willen afwisselen heeft men aan deze
romans alle menschelijke armatuur ontnomen. En zoo lezen wij aldoor het honderd
maal herhaald avontuur, van den zwakkeling met het zorgeloos lezen en de
gemakkelijke liefden, met de goedkoope gratie en geestigheid, die door niets in het
leven geleid wordt, die zich om niets bekommerd en waarover ook niemand zich
bezorgd maakt. Hij hoort van Monte-Carlo spreken. Hij belt zijn kamerknecht, doet
zijn valies maken, springt in zijn auto. Hij is op weg naar een ver palace-hotel. Hij
heeft zoo goed als geen familie. Indien hij er al een heeft is hij haar toch niets
verschuldigd noch van achting, noch van eerbied, noch van steun, noch van
genegenheid. Hij is zoo vrij dat hij er wee van wordt. Indien hij maar wat vond om
tien minuten lang zijn verlangen op te zetten! De hedendaagsche roman heeft een
held gemaakt van een mispunt, dat om van zijn bestaan bewust te worden eenige
misdaad of dwaasheid moet begaan. Het beeld dat wij er van krijgen is uit klatergoud
en scherven samengesteld.
Moet zoo onze nood naar werkelijkheid voldaan worden? Want het is toch wel het
werkelijke dat wij zoeken in al wat ons heden ten dage naar levenslust of omgekeerd
naar wanhoop drijft. Laten wij onze krachten meten, laat ons eens zien waarover wij
werkelijk beschikken. Vergeten wij de oude glories die nog altijd standhouden zoo
't schijnt. Anatole France zoowel als Maurice Barrès behooren tot het verleden, wat
men ook moge in 't werk stellen door lofredes of aanvallen om hunne herinnering
levend te houden.
Ik denk er niet aan hier het panorama der hedendaagsche Fransche literatuur te
ontvouwen. Een boekdeel zou voor dat opzet niet volstaan. Velen hebben er zich
reeds aan gewaagd.
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Ik verwijs er mijn lezer naar toe. Hij kan inzage nemen van L'histoire de la littérature
contemporaine (Crès, 1922) van René Lalou, Le Panorama de la littérature
contemporaine (Kra, 1927) van Bernard Fay, La littérature française contemporaine
van André Billy (A. Collin, 1927) of L'histoire de la littérature et de la pensée
françaises contemporaines van Daniel Mornet (Larousse, 1927). De vergelijking
van die verschillende werken is uiterst leerzaam omdat zij het produkt zijn van zoo
vele geesten die door opleiding, richting of voorliefde van elkaar afwijken. Ieder van
hen wil een oogenblik van ons huidig hebben vasthouden. De laatst gekomen hadden
het meest kans van slagen. Billy weet alles van de literaire beweging der laatste jaren.
Mouet beschikt over de zekerste methode. Beiden hebben het gunstig oogenblik
gekozen. Zij profiteeren van ‘dien stilstand in de productie’ waarover Hazard schreef
in dezer voege: ‘Les quelques années qui sont les plus proches de nous ont vu
d'admirables réussites mais dans un ordre qui ne constituait plus une révélation. Elles
ont vu la continuation de l'effort de renouvellement que la France a accompli et qui
lui a valu de fixer et de retenir l'attention et l'estime de la jeunesse de tous les pays
du monde, encore s'agit-il d'une continuation. Si bien qu'on a le temps de s'arrêter
un peu, de considérer l'ensemble de ces récentes années et d'essayer d'enregistrer
quelques uns au moins des résultats acquis.’
Ik zal hier ook niet alle formules en ideeën in overzicht nemen. Men zal mij wellicht
verwijten dat ik de goede arbeiders, die nog het oud gereedschap hanteeren, al te
gering schat. Maar zij bestaan nog slechts voor ons door het feit hunner overleving
en men gaat het bijna betreuren dat zij talent en moeite blijven aanwenden voor reeds
lang gezegde dingen. Hun werk bevat zeker heel dikwijls iets algemeenmenschelijks
maar ik denk toch niet te ver te gaan met te beweren dat zij voor ons geen belang
meer hebben omdat zij in onzen tijd voortgaan met verouderde gedachten en
bekommernissen te ontwikkelen.
Er zijn de anderen. Wij zullen hier enkele namen noemen zonder ons om den
leeftijd des schrijvers te bekommeren. Onze voorkeur gaat naar de jongeren voor al
wat zij ons door hun jeugd zelf nog laten verhopen. De jeugd van een schrijver wordt
echter niet bepaald door den burgerlijken stand. Er zijn er van 20 jaar die oud zijn
en er zijn ‘jongeren’ van 60 jaar. De jeugd waarover wij het hebben laat zich meten
aan de evolutiekracht, aan de vernieuwende eigenschappen.
De schrijvers die ons al dadelijk voor den geest komen zijn, door elkaar vernoemd,
André Gide en Roger Martin du Gard, Blaise Cendrars, François Mauriac, Mac Orlan,
Larbaud,
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Montherlant, Max Jacob, Giraudoux, Cocteau, Morand, Green, Soupault, Aragon,
Delteil, Salmon, enz. Het zijn dezen die ons wat nieuws brengen in het begrjipen
van den mensch, of van de wereld en die hunne onderzoekingen beperkten bij een
wijze van uitdrukking bij een vorm. J. Rivière, Radiguet, Humbourg, J. de Boschère,
Ramuz, Beucler, Romains en meer anderen, zouden ook nog kunnen vermeld worden.
Ik houd mij echter aan twee of drie waar het onderscheid dat ik wil vaststellen klaarder
tot uiting komt.
Wanneer ik b.v. Julien Green tegenover Giraudoux stel, dan wensch ik daarbij enkel
bij den eene de aandacht te vestigen of het feit hoe hij den kunstenaar aan den
romancier opoffert, en bij den andere op het belang van den artistieken vorm die aan
den romancier als het ware zijn stof opgeeft. De frischheid van de beelden, de fantasie
der sensaties verplichten Giraudoux tot een steeds vernieuwde schepping van
bekoorlijke en jeugdvolle personnages vol dichterlijke zorgeloosheid, wier doellooze
daad, zoo lief aan André Gide, altijd voortspruit uit een verlangen naar gratie en
fijnheid. Het is de roman-poëma, eindeloos uitrekbaar, waar heel de wereld stuk voor
stuk in weerspiegeld kan worden. De stijl is persoonlijk en precieus. Het zijn al
loovertjes en schitteringen die op den duur wel wat vermoeien maar van eene
onuitputtelijke vindingrijkheid getuigen. Daarentegen zien wij bij Julien Green hoe
de groote passies er vrij spel hebben, volgens de traditioneele formule van den roman
in grooten stijl. De menschelijke stof is overvloedig en de vorm wordt van minder
belang dient nog enkel om zoo juist mogelijk de ingewikkelde werkelijkheid te
bevatten.
Indien ik Blaise Cendrars met Morand vergelijk dan moeten zijn innemende
bekoorlijkheid en zijn karakteristieke stijl toch onderdoen voor de veelheid aan
menschelijke documentatie, de vizioenaire poëzie, den werkelijkheidszin en de
ondervinding van Cendrars. Deze toch schrijft breed-aangelegde romans waar een
wereld van kennis bij te pas komt. Hij schrijft in een gespierde, machtige taal, zonder
ijdele handigheden en zonder quiproquo's.
Dezelfde vergelijkingen gaan ook op voor de anderen en men kan er uit besluiten
dat de roman zwaar van menschelijkheid te verkiezen valt boven den esthetischen
roman die heel en al voortvloeit uit een vooropgestelden stijl. Zoo komen wij er toe
den roman te huldigen waar vorm en inhoud tot een goed evenwicht zijn gebracht.
Wij zullen dat meer bepaald uiteenzetten in een volgende kroniek over La Recherche
du Temps perdu van Marcel Proust, en wij zullen dan trachten te bepalen wat wij
onder ‘stijl’ moeten verstaan.
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‘Qu'est-ce que le style?’ vraagt Jean Cocteau in Le Secret professionel, ‘Pour bien
des gens une façon compliquée de dire des choses très simples. D'après nous: une
façon très simple de dire des choses compliquées. Un Stendhal, un Balzac même
(celui du Père Goriot, de la Cousine Bette) essayent avant tout de faire mouche. Ils
y arrivent neuf fois sur dix, n'importe comment. C'est ce n'importe comment, vite à
eux, qu'ils adoptent selon les résultats obtenus, cette manière d'épauler, de viser, de
tirer vite et juste, que je nomme le style.’
Ik denk dat wij voortaan gerust mogen zijn: de zuiverste romanciers maken wellicht
minder gerucht dan deze waarvan de ietwat ruwe manier van nieuwschrijverij eerst
opvalt. Er is wellicht een crisis in de evolutie van den roman die ons de alarmkreten
van enkele uitstekende critici doen begrijpen. De roman is echter buiten gevaar en
ieder kent die enkele stoere en machtige schrijvers die ons toelaten zonder zorg te
zijn voor de toekomst. Hunne bijdragen op het gebied van het ‘menschelijke’ zijn
reeds aanzienlijk. De mensch veropenbaart er zich met zijn nieuwe zeden, zijn manier
van voelen, van reageeren, van zich te houden, in een woord door zijn levenswijze.
Het onderbewuste wordt ontgonnen. Het beschavingsproblema is gesteld tegelijk
met het zedelijk en het verstandelijk vraagstuk. Heel de wereld, de elementen, de
wetenschappen, alle gebieden dienen den roman en worden door hem gediend. Er is
geen boheem of geen paria die zijn historicus niet vindt. Sport en avontuur hebben
reeds hunne romanciers. Het zoo ingewikkeld vraagstuk van de sexualiteit werd
gesteld met een vrijmoedigheid en een rechtzinnigheid die wij vroeger niet kenden.
Zelfs van uit de wereld der gedachten, der philosophieën, uit de werkelijkheid van
de droomen worden ons de dokumenten aangebracht. Dat is wel naar ik meen de
beteekenis van ons realisme: het zoekt overal naar het dokument en met alle middelen
en de meest passende. ‘Quand nous voulons connaître la réalité ou plutôt entrer en
contact avec elle’, zegt Mornet, ‘il nous faut faire appel à une faculté fort différente
de l'intelligence logique, à l'intuition. L'intuition ne procède pas, comme l'intelligence,
par raisonnements, elle n'essaie pas d'aller méthodiquement, du connu à l'inconnu comme si l'on pouvait tirer quelque chose de rien; elle écarte justement toutes les
conventions trompeuses de la raison; elle n'emploie l'intelligence que pour dissiper
l'illusion de l'intelligence et c'est seulement quand cette illusion est écartée qu'elle
entre en possession de la réalité. La connaissance vraie est donc un sentiment de
vérité plus encore qu'une connaissance de la vérité, et elle est même, comme tout
sentiment, en partie intraduisible dans le langage de l'intelli-
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gence.’ Deze leerstelling die ook door Bergson werd vooruitgezet is het eigen
gereedschap van de dichters geworden, zelfs de romanciers weten het te gebruiken.
Hunne rechtzinnigheid is soms vervaarlijk en ontzettend maar zij voert tot groote
uitkomsten.
Dat bloot verzamelen van dokumenten kan ons echter niet voldoen. Wij verlangen
een zedelijke wereld. Heusch! ik beweer niet dat de roman er onder lijdt omdat hij
geen bepaalde dogmatische zedeleer zou aanhangen. Ik zeg maar dat hij ons niet
geheel voldoet wanneer hij de onrust van onzen tijd schildert en hoe zijn helden er
onder gedrukt gaan zonder ons tevens de levenbarende oplossing aan de hand te
doen. Gide's amoralisme zal niemand meer misleiden, het is geen levende leer maar
wel een uiting van rijke-menschverveling, een wijze om zich zelf te paaien, om zijn
ongeschiktheid tot eenige keus onder schoonen schijn te verbloemen. Indien wij het
al niet openlijk bekennen dan staat het toch vast dat wij in gemoede aan de romans
een voorbeeld, een levenskunst vragen.
De ondervinding die de kijk op het leven ons geeft, rechtstreeks of weerspiegeld
door den roman, heeft op ons geen vat zonder de ontroering die niet van
sentimenteelen maar van moreelen aard moet zijn. Het is de eeuwig zelfde vraag die
gesteld wordt: Hoe zouden wij, tot onze voldoening, in dit of dat geval handelen?
Met inzicht zeg ik ‘tot onze voldoening’ omdat ik in princiep geen enkele moraal
wil uitsluiten zelfs niet het esthetisch hédonisme. Elke moraal, elke levenskunst
vertoont overigens zelf de eigen grenzen en tekortkomingen door het feit dat zij geen
oplossing weet voor een bepaald geval. Wij zullen hier geen besluit trekken maar
het ligt buiten twijfel dat er in laatste instantie zoowel in de literatuur als in het leven
slechts éene oplossing mogelijk is.
Wij vragen aan de romanciers de vele onevenwichtigheden van dezen tijd tot
vastheid te brengen. Diep in ons dragen wij nog steeds heldenvereering en dat
verklaart ten deele het sukses van de geromanceerde levensverhalen. Wij vragen
helden!
En wanneer men ons deze of gene esthetische formule van den roman als ideaal
voorstelt dan antwoorden wij door de verwijzing naar het sukses van een Dostojewski
b.v. en naar wat Pierre Mac Orlan er over schreef: ‘Ce n'est pas la haute culture et
le génie traditionnel d'un Dostojewski, par exemple, qui peuvent émouvoir un
Français. Les sources de l'émotion échappent aux règles de l'art d'écrire, telles que
nous les consacrons. Et pourtant la force qui pénètre en nous à la lecture du livre
trouve son chemin et s'épanouit sans le secours d'une langue parfaitement pure. Il
suffit à un auteur
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d'avoir quelque chose à dire pour non seulement se faire pardonner des incorrections,
mais encore pour dominer. Cette influence échappe à toutes les lois de la critique.’
Het problema van den vorm zal ons blijven bekommeren en de kwestie van den
stijl blijft steeds gesteld. Maar nooit mag zij de conceptie van het onderwerp
voorafgaan wil zij haar rol van middel niet te buitengaan. Zoo zijn wij aan een soort
van diepgaand klassicisme toe, niet het klassicisme van het ‘grand siècle’, maar wel
dat soort evenwicht tusschen de nooden van onzen tijd eenerzijds en een juiste
verhouding van inhoud en vorm anderzijds. Enkele schrijvers schonken ons reeds
werken waar die actueele gezondheid uit straalt (gezondheid is niet op zich zelf
onveranderbaar). In volgende kronieken zal ik er meer vermelden want de oogst is
reeds aanzienlijk.
Dr Robert GUIETTE.
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Lucien Brulez: Holländische Philosophie. Jedermanns Bücherei. Hirt,
Leipzig. Kart. 3.50 Mk. 1926.
De uitgeweken Vlaming Brulez, professor aan de Gentsche hoogeschool gedurende
de oorlogsjaren, gaf in bovenstaande vulgarisatiereeks een overzicht van de
Hollandsche philosophie. Het werkje, dat heel zeker door geen groote pretenties
gedragen wordt, heeft een zeer slechte pers gehad, iets dat niet heelemaal onverdiend
is. Daar de auteur ook Vlaanderen (Ruysbroeck) en zelf al eens Wallonië, Delbouef,
Huet (die eigenlijk een Franschman is) mede omvat, zou de titel Nederlandsche
philosophie gepaster geweest zijn. Onder Hollandsche philosophie verstaat Brulez
de wijsgeerige produktie in Nederland ontstaan, gelijk welke de nationaliteit der
menschen ook weze, die haar voortgebracht hebben. En dat is zoo treffend dat een
kriticus met recht kon zeggen: neemt uit het boekje al wat door niet Hollandsche
menschen op Hollandschen bodem gedacht en geschreven is geworden, en er blijft
niets meer over. Vast en zeker is het een rechtmatige methode, die hem daarin geleid
heeft: immers de geschiedenis der Nederlandsche wijsbegeerte kan nu eenmaal geen
afstand doen van haar grootste verschijnsel, nl. Spinoza, om reden dat hij elders
geboren is, dat hij meestal in het latijn schreef, en als jood internationaal was, omdat
hij door zijn grootheid een bovennationale beroemdheid verkregen heeft. Het is
treffend hoe in tegenstelling met al de andere émigrés aan Spinoza nooit een
nationaliteit wordt toegeschreven en hij door geen nationaliteit opgevorderd wordt.
Niettegenstaande een ietwat identische toestand werden Descartes en Bayle terecht
door de Fransche beschaving opgeëischt. Men zou denken dat alle nationale gevoelens
zwijgen rond den persoon van den geniaalsten jood der moderne tijden. Wanneer de
criticus dien we even citeerden het den auteur verwijt meer voor Holland op te
vorderen als dat waarop het recht heeft, dan schijnt het ons met dit verwijt niet in
den haak. Holland kan natuurlijk geen Descartes voor zich opeischen, omdat deze
de Hollandsche eenzaamheid boven de Parijsche agitatie verkozen heeft om zijn
hervorming der gedachte te mediteeren. Doch behoort het cartesianisme niet tot het
geestelijke leven van een bepaalde Hollandsche beschavingsperiode? Zoo vinden
we voor veel gevallen het verwijt niet gegrond. Doch wat we moeten verwijten aan
het werk is de geringe informatie waarvan het blijk geeft. Holland, hoewel geen
philosophische bodem bij uitmuntendheid, bezit nochtans een aantal middelmatige
figuren, die wel verdwijnen in het legio der internationale
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philosophische geschiedenis, doch die in de ontwikkelingsgeschiedenis van een
nationalen tak der wijsbegeerte iets meer verdienen dan het silentium of de loutere
vermelding van hun naam. De Hollandsche moraalphilosophie, die disciplien, waaraan
zich de burgerlijkheid der koopluirepubliek 200 jaar het meest geïnteresseerd heeft,
wordt niet eens genoemd; de beinvloeding van Holland door het Engelsch empirisme
schijnt niet te bestaan; de orientatie op het Oosten, die in het laatste kwart der 18e
eeuw zoo levendig en beslissend werd, en die met Kinker (een auteur die wel
verdienste heeft) het kanaal is waardoor heen Kants kriticisme niet alleen aan Holland,
maar ook aan Frankrijk bekend wordt gemaakt, daar vernemen we niets over; het
Hollandsch meeleven met het positivisme en het hegelianisme in de 19e eeuw wordt
ons niet levendig voorgesteld. Tweedens moeten we opmerken dat de appreciaties,
die Brulez over sommige auteurs meent te moeten geven wellicht niet altijd
geïnspireerd zijn door een objektieve en partijlooze studie van hun werken; de
kwetsende toon die zoo lang onze discussies vertroebeld heeft, en die men overal
het fanatisme noemt, dat we reeds lang verleerd en geruild hebben voor bezadigder
kritiek, ontsiert het persoonlijke van het werk. De geschiedenis van het wijsgeerig
leven in Nederland moet dus nog geschreven worden. Het reeds oude werk van Land
(De Wijsbegeerte in de Nederalnden) is van zeker standpunt uit bezien armer, maar
zooveel grondiger, bezonkener en diensvolgens definitiever dan Brulez' handleiding.
Deze is naar den vorm en naar den inhoud heelemaal onvoldoende en meer dan
voorloopig. De treurigheid, die de gebreken van het boekje bij de Hollandsche lezer
wekken moet, zal misschien het motief eener betere poging worden. Lijk het daar
voor ons ligt kunnen we het te geenen prijze aanvaarden. Geeft het de stuwkracht
tot iets beters laat ons maar zeggen: o felix culpa.
H. DE VLEESCHAUWER.
Uit dezelfde bibliotheek bereikten ons Bergmann: Der Geist des 19en Jahrhunderts
en Vorländer K. Die Französische Philosophie. Twee niet onaardige monographien
uit deze inleidingsliteratuur. Vriendelijke synthesen van richtingen in het wijsgeerig
denken, die knap gehouden toch een ruim inzicht kunnen verschaffen, wanneer men
alleen naar de hoofdlijnen en de grondwaarheden zoekt. De soliditeit van Vorländers
historische arbeid moet niet meer geroemd na de talrijke en degelijke werken van
den socialiseerenden kantiaan. Ook hier hebben we een zeer aanbevelingswaardig
raccourci van de Fransche wijsbegeerte, waarin de hooge kwaliteiten van den auteur
niet falen.
De 18e en de eerste helft der 19e eeuw schijnen me het best geslaagd; de andere
lijken me ietwat onder de beknoptheid te hebben geleden. Het is veruit het beste van
de drie nummers der bibliotheek, die we bespreken.
Bergmanns synthetisch essai der 19e eeuw gaat uit van een paradoxaal centrum:
hij ziet in de Fransche denker G. Guyau de eigenaardigste uitdrukking der voorgaande
eeuw. Hij vertaalde zijn werken in het Duitsch en al zijn studies dragen den invloed
van den moralist. Dit essai mag gelden als een inleiding op de gansche wijsgeerige
reeks der Jedermanns Bücherei, die onder zijn leiding staat, en is heelemaal niet
kwaad, hoewel uit een zeer persoonlijk oogpunt beschouwd en uitgewerkt. Zijn
typeering van menschen en stroomingen is altijd beknopt doch raak gezien. Doch
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hij is de bonte dooreenwemeling der gedachte gedurende de 19e eeuw in een 100-tal
bladzijden niet machtig geworden. Zijn systematiek doet soms wat geweldig aan en
veel gaat verloren omdat het in het synthetisch kader
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niet past. Het is wellicht onontbeerlijk de vroeger werken van prof. Bergmann te
kennen om onmiddellijk de draagwijdte van kaders en beoordeelingen te vatten.
Twee deeltjes, die we bijgevolg kunnen aanbevelen.

Otto Kern. Die Religion der Griechen. I. Berlin, Weidmann 1926. Gebr. 11
M.; geb.: 13 M.)
Hier hebben we een boek dat nu eens geen analyse is, wat nochtans een kenmerk is
der Duitsche philologie, die dol graag houdt van uitpluizen en uitrafelen, om welke
reden menig buitenlander; bv. Bérard inzake de Homerische poëzie haar hartstochtelijk
bekampt: misschien niet heelemaal zonder reden, want de Duitsche doorsnee-philoloog
heeft weinig respekt voor een kunstwerk als dusdanig; wat hem aanbelangt is de
wording van dat kunstwerk, veel minder het kunstwerk zelf. Zelden zijn in Duitschland
de analysten van 't slag van een Wilamowitz, een Finsler, die niet zoodanig de
bizonderheden zijn gaan uitschiften, niet zoodanig vers voor vers, woord voor woord
zoo tegen mekaar hebben afgewogen, dat zij het geheel als geheel niet meer voelden
noch verstonden noch apprecieerden: ‘à force de voir les arbres...’ Met allen eerbied
voor 't Duitsche tot-op-den-bodemdoordringen, vinden we dat deze kolossale
intellectueele inspanning, ondanks alles, wel wat eenzijdig aandoet. Daarom dan ook
doet het zoo'n deugd eens een synthese in handen te krijgen als het werk van O. Kern
er eene is. Dezen ‘Religion forsche’ danken we, buiten menig ander geschrift, in
zake den antieken godsdienst, o.m.: zijn werken over het Orphisme, als ‘Orpheus,
eine religionsgeschichtliche Untersuchung’, ‘Orphicorum Fragmenta’, verder: Ueber
die Anfänge der hellenischen Religion’, en zoo meer. Kern, die zooals hij wenscht
te zijn, een leerling is van de grootmeesters Ernst Curtius, Hermann Diels, Carl
Robert, Ulrich von Wilamowitz, was wel de man, die er kon aan denken in een
grootsche synthese een panoramisch wordingsen ontwikkelingsbeeld te ontvouwen
van de godsdienstige aandoeningen en opvattingen, die gedurende de vele eeuwen
van 't Hellenendom, den Griekschen mensch, hebben gevoed in zijn
algemeenmenschelijke behoefte aan kennis en inzicht van, en omgang met het
bovennatuurlijke. Voorwaar geen gemakkelijke taak: de mytholoog, de
godsdienstkenner is, in de rij der Philologen, de zoeker die de meest kiesche en teere
materie behandelt: het menschelijk gemoed, waarvan hij de meest verborgen trillingen
moet naspeuren, in welks, vaak niet tot een volledig bewustzijn komende, strevingen
hij moet doordringen. - Een wondere fijnheid van den tastzin, een universeel
sympathiseer-vermogen, een klare intuitie van algemeen-menschelijke psychologie,
een klaar begrijpen van geloof en godsdienst, een meer dan gewone voorzichtigheid
zijn hem in de eerste plaats onontbeerlijk, wil hij niet in de meest onzinnige dwalingen
vervallen. Hoe moeilijk de taak is van den godsdienstkenner blijkt uit de zoo
uiteenloopende resultaten waartoe deze gekomen zijn die op hetzelfde terrein
werkzaam waren: wat al verklaringen, wat al mishandelingen hebben de Helleensche
goden van allen rang, sinds een eeuw niet moeten dulden! Zal Kern's werk, waarin
we nochtans onder de gezegde condities nog den materialenrijkdom en het flink
verwerken er van op prijs stellen, zal Ker'ns werk definitief zijn in alle punten? Wie
zou dat durven beweren? Streng evenwel zijn z'n leidende principes; de
ontwikkelingsgang dien hij volgt, de oorsprongsverklaringen die hij bij de religieuze
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verschijnselen aangeeft, bv. van de mysterien, van het Homerische, sindsdien
algemeen toonaagevend geworden geloof, berusten op stevige grondslagen, zijn als
evident door zich zelve. - Daar vinden wij
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dan ook de sterkte van het werk: sommige détailpunten kunnen wellicht anders
verklaard, maar met de groote lijnen, met de leidende ideeën moet elk 't eens zijn.
Al kan niet gezegd dat Kern zoo haarfijn, ja, zoo poëtisch, het antieke gemoed
analyseert als Wilamowitz bv. dat gedaan heeft voor de ceremonie der Trozeensche
maagden, die bij den ingang van haar huwelijksleven, het afscheid van hun maagddom
bij Hippolytos, den heros der kuischheid komen uitweenen; al reikt Kern's kunst,
want een kunst is zoo'n weergave van antieke diep in 't hart verborgen aandoeningen
- niet zóóver, toch zal bij menige bladzijde, als bv. die aan Artemis gewijd - zijn
lezer wel voelen hoe diep Kern zich het antieke gemoed heeft weten te assimileeren.
Een groote frischheid en wetenschappelijke stevigheid schenkt Kern aan zijn werk,
doordat hij den lezer immer aan laat kijken naar Griekenlands wonderschoone,
romantische natuur, naar de soms grootsche, altijd grillige natuurprodukten, naar de
weergalooze afwisseling: bergen, bronnen, wouden, beekjes, zichtbare en onzichtbare
wateren, afgronden, prachtige zuiderzon, e e u w i g e sneeuw, vlaktenland,
overweldigende bergmassa's. Veel religieuze verschijnselen worden eerst dan klaar
als ze in verband worden gebracht met het uitzicht van het land en geborduurd op
het geographisch plan. Zijn rijke materialen heeft hij met zoo'n meesterschap bewerkt,
zijn werk is zoo klaar, tot het begrijpen van de bewerkte stof komt de lezer met zoo'n
gemak, dat ondanks de zoo bonte verscheidenheid van materialen, het boeiende werk
een totaalindruk achterlaat die niet licht uit den geest gaat, en, dat men zelfs na één
lectuur, gansch het geraamte van het werk, dwz. gansch de ontwikkeling van den
Griekschen godsdienst in zijn geest kan overschouwen en vasthoudt. Bij het
waardeeren van al deze hoedanigheden, moet het ons toch van het hart: Aan enkele
krasse affirmatie's hier en daar in 't boek verspreid, aan enkele niet gerechtvaardigde
gelijkstellingen, waar Kern het heeft over het Christendom, zal elk, die onderscheid
maakt tusschen de uitwendige handeling en den geest waarin de handeling geschiedt,
aanstoot nemen. - Bij sommige verbluffende uitspraken zal de lezer licht gaan denken
dat Kern een veel juisteren kijk heeft op den oud-Griekschen godsdienst dan op het
Christendom, wij bedoelen het ware, niet het vervalschte Christendom.
Al erkennen we graag de groote wetenschappelijke verdienste van Kern's werk,
toch nemen we geen vrede met zijn beweringen over het Christendom, omdat ook
van historisch standpunt uit, zijn gelijkstellingen verkeerd zijn, omdat hij - zooals
gezegd - bij uitwendige handelingen geen rekening houdt met 't verschil van geest
en bedoeling, omdat hij op andere plaatsen de meest uiteenloopende verschijnselen
van het Christendom onder mekaar vermengt, zonder er aan te denken dat ook ware
heidenen loopen onder dezen die zich Christen noemen.
Het ware geestelijk genot dat deze synthese aan den lezer verschaft wordt - van
dien kant uit - onaangenaam verstoord, het vele licht dat uit het werk straalt,
onaangenaam vertroebeld, door deze uitingen van een veel-beheerschenden geest,
die op godsdienstwetenschappelijk terrein, én het lagere heeft verheven én het hoogere
verlaagd, - niet altijd met zuiver wetenschappelijke bedoelingen, niet altijd - bewijzen
bestaan! - zonder vooringenomenheid tegenover het hoogere.
Dr. R.V.P.
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Marguerite Lips. Le Style indirect libre. Payot 1926.
Voorliggend werk levert een diepgrondige studie, het eerste diepergaande onderzoek
omtrent
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een taalkundig - juister gezegd - een stylistisch verschijnsel, dat heelemaal niet banaal,
van jongen datum is en slechts sinds enkele jaren aan de dagorde der wetenschap
staat. Eerst in 1912 vestigde de bekende linguist Ch. Bally, de aandacht op een
bizonder uitdrukkingsmiddel, door de literaire taal zeer geliefd en dat tot hiertoe
haast onopgemerkt was gebleven. Hij noemde bedoelde uitdrukkingswijze: le Style
indirect libre. Naderhand bleek dat ook anderen onder de jongere generatie der
linguisten 't verschijnsel reeds, niet zoozeer hadden gevat en bestudeerd, dan wel
aangevoeld.
De zgn. ‘style indirect libre’ staat tusschen de rechtstreeksche rede die met een
inleidend werkwoord (zeggen, antwoorden) textueel andermans woorden herhaalt
(Petrus zegt tot Paulus: Ik heb honger) en de zijdelingsche rede (style indirect):
(Petrus zegt tot Paulus dat hij honger heeft). Een voorbeeld van style indirect libre,
ontneem ik uit Lips...: Dès qu'elle parut sous la porte, on l'appela dans la loge... Eh
bien! est-ce que le père Coupeau durait toujours? - Mon Dieu! oui, il durait toujours.
Het schuingedrukte is in st. ind. lib. geschreven: het behoudt evenals de rechtstr. rede
al de expressieve bestanddeelen (uitroepingen, rythme, intonaties); anderzijds
veranderen de tijden en de voornaamwoorden, evenals in de zijdel. rede, maar een
inleidend werkwoord waarvan de aanhaling afhangt, is er niet; dus de aanhaling in
den st. ind. lib. staat niet in ondergeschikt zinsverband. Daar nu het gebruik van dit
literair procédé, - want de st. ind. lib. behoort wel in de eerste plaats tot de
gestyliseerde taal - zich niet bij één taal beperkt, maar voorkomt in al de moderne
Europeesche talen, zoo valt de studie er van binnen 't bereik van de linguistiek. In
dien zin heeft Juffr. Lips, leerlinge van Ch. Bally, haar onderzoek dan ook, zooniet
uitgewerkt, dan toch aangevat. - Uitgaande van 1) de rechtstreeksche, 2) de gewone
zijdelingsche rede komt ze tot het eigenlijke onderwerp. De drie spreekwijzen worden
belicht van alle zijden, alle mogelijke wendingen worden gequalifieerd, de
syntactische verschijnselen die er mee gepaard gaan, zorgvuldig aangeteekend, zoodat
het wezen van den st. ind. lib. klaar afgeteekend wordt. - Dan wordt onderzocht hoe
de literaire taal de drie reproductietypen aanwendt, hoe ze deze met het oog op
gewilde effecten, weet te combineeren. Met een overvloed van aanhalingen uit
bekende auteurs, weet Juffr. Lips, beter en klaarder dan met louter theoretische
redeneeringen en beschouwingen, den lezer alle mogelijke combinaties aan te toonen,
waarbij in den regel de kunstbedoeling en het bekomen effect worden uitgelegd.
Verder wordt uitgevorscht langs welke tweevoudige stijlontwikkeling de st. ind. lib.
ontstaan is, en welke evolutie hij in de Flansche literatuur heeft doorgemakt: een
interessant stuk taalgeschiedenis, - voor mij het meest interessante - waarvan het
schema door Bally geformuleerd luidt: Het oud-Fransch gebruikt de vrije zijdelingsche
rede; met de Renaissance, zelfs een weinig te voren sterft zij haast gansch uit, op een
paar auteurs na, die met beide voeten staan in wat genoemd wordt: la libre tradition
gauloise, nl. Rabelais en vooral La Fontaine. Niet in de groote klassieken wier taal
tributair is van 't Latijn dat het procédé niet kent. De 18e eeuw en vooral de
Romantiekers, rehabiliteeren haar, zóo dat zij fijn en kunstvol gebruikt, door anderen
ook misbruikt wordt. Tot slot wordt het zelfde procédé onderzocht in het Duitsch en
in het Engelsch: in slechts twee talen, een beperking die het boek van
algemeen-Europeesche waarde berooft, en er van maakt een specifiek Fransch produkt,
dat essentieel niet buiten de grenzen gaat van de Fransche literatuur, en dan ook -
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nadat het internationaal karakter van de vrije zijdel. rede onderlijnd was geworden
(en met reden want hier nogmaals blijkt het hoe, ondanks
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alle geschillen, de Europeesche maatschappij streeft naar gelijkvormigheid en wel
werkelijk één eenheid uitmaakt), de gestelde verwachtingen niet volledig bevredigt,
daar de lezer meende een algemeen linguistisch onderzoek te zullen krijgen - wat
het hoofdstuk slechts aan het Engelsch en het Duitsch gewijd, niet geeft. Dit mijn
verlangen naar een verder en meer omvattend onderzoek doet niets af aan de waarde
van het voorliggende werk: wij hebben te beoordeelen niet wat we niet hebben, maar
wat wij hebben. Dàt nu is, naar den inhoud, misschien definitief, naar den vorm klaar,
haast boeiend behandeld. Men denke nu niet, dat dit boek enkel geschreven werd
voor grammatici en linguïsten: elk gecultiveerd mensch kan er met vrucht en
belangstelling in leeren dat de linguistiek soms haar woordje te zeggen heeft inzake
literaire kritiek, en vooral, hoe innig het verband is tusschen taal en literatuur.
Dr R.V.P.

Just Havelaar: De Nieuwe Mensch. Essays. (N.V. Van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij. - Arnhem, 1928.) Pr. ing. f. 2.50; geb. f. 3.50.
De stem van Just Havelaar trilt altijd van hartstochtelijke oprechtheid. Zijn diep
religieus gevoel en zijn zelfstandige geest worstelen maar omhoog uit de pijnlijke
bewustwording van 's levens groote problemen en verkondigen met een hymnische
meeslependheid de bevindingen van zijn intens denken en voelen. De lectuur van
zijn springlevende, spiritueele opstellen is dan ook steeds ongemeen genotrijk en
opwekkend.
In de hier gebundelde essays, gedeeltelijk reeds in ‘De Stem’ verschenen, geeft
de geestdriftige denker zich en ons rekenschap van het conflict tusschen den ouden
en den nieuwen mensch. Diep inzichtgevend handelt hij over den arbeid als
fundamenteele geestelijke, zedelijke, religieuse en sociale kracht; over persoonlijk
idealisme, d.i. een innerlijk willen, dat worstelend zichzelf bevestigt en het leven zin
en waarde geeft; over de natuur als symbool van 's levens onaanrandbare heiligheid
en hulpmiddel tot het hervinden van ons zelf; over het Christendom: al aanvaardt H.
geen dogmatisch Christendom, hij is vervuld van een bewonderenden eerbied voor
den diepen zin van 't Christus-drama en van de evangelische eenvoud. Naar zijn
meening, heeft de levende Christus het starre dogmatische Christendom overwonnen;
hij kent den Christusgeest van de zich offerende en overgevende liefde, die weet dat
de weg tot het Leven door den dood heen gaat; hij kent den ziel geworden-mensch.
De kracht van de ziel doet hij uitschijnen tegenover de macht van het noodlot, want
de mensch vervult niet enkel, maar schept ook zelf zijn eigen lot, volgens een
innerlijke doelstelling. De kentering der tijden openbaart zich, volgens H., ook in
het verschemeren van de onsterfelijkheidsgedachte. Eeuwigheidsbesef vervangt de
concrete onsterfelijkheidsvoorstelling. Er is een eeuwige drang der ziel zich te
bevrijden uit de kluisters van de materie; er is dienvolgens een geloof aan de ziel,
aan den nimmer voltooiden geest en de diepte van een mensch wordt bepaald door
de mate waarop het eeuwigheidsbewustzijn hem beheerscht. Er is, spijts al het
vervlakkende van den modernen mensch: zijn ongeduld, zijn intellectueele
ongedurigheid, zijn technischen zin, zijn zakelijkheid en intelligentie, zijn
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democratisch collectivisme, zijn wantrouwen ten opzichte van het dogmatische en
het geijkte; er is de honger naar innerlijk leven en de grootsche poging om de fraze
uit het leven te bannen. Wanneer nu de moderne mensch, die zijn onrust en
onvermogendheid strijdend aanvaardt, weer zijn eenvoud, vroomheid en waren
rijkdom zal ontdek-
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ken, zijn overschattingen en kunstmatigheden afleggen, opnieuw kind worden en
een ‘ziel’ krijgen, dan zal ook de ‘nieuwe mensch’ verrijzen. Maar daartoe is noodig,
dat we de geestelijke krachten, die we erfden, zouden ontwikkelen en allereerst de
idee van de scheppende persoonlijkheid en van de goddelijkheid der ziel.
Het spreekt vanzelf dat een oprecht katholiek Havelaar's Christus-voorstelling in
zijn levensbeschouwing niet zal kunnen opnemen, maar niemand zal dit boek gelezen
hebben zonder innerlijk verrijkt te zijn en vervuld van een begrijpenden eerbied en
dank voor den oprechten belijder van een nieuw geestelijk leven, dat in zijn essentie
diep christelijk is.
O.D.

Jules Supervielle: Le Voleur d'enfants. (N.R.F. 1927).
Jules Supervielle vertelt ons hoe hij op het idee kwam van dezen roman. Eens al
wandelende te Londen kreeg hij een plakbrief te lezen: ‘Lost children should be
applied for at the Ladies Waiting room by the Eastern Aviary near the Clock Tower.’
Mijmerend en droomend over deze mededeeling had hij het thema van zijn roman
gevonden. Le Voleur d'enfants is een mooi boek geworden. De fantasie wordt er niet
uit de hersens of uit de oogen geboren, maar rechtstreeks uit het hart. Heel het boek
ontwikkelt zich op het plan der emotie. Het is werk van een buitengewone teederheid,
van een groote zuiverheid, indien dat al niet opvalt van meet af aan. Het belang van
het boek ligt niet in 't nieuwe van het onderwerp of de gewoonten van den held, ook
niet in de overal verspreide poëzie. Dit boek ontroert ons door al wat het onvermoed
aan goedheid en duistere diepten in een menschenziel veropenbaart.
R.G.

Prof Dr P. Frieden: Das Franszösische Bildungswesen. F. Schöningh Verlag.
Paderborn 1927.
De invloed van de pedagogie op de literatuur is een zoo natuurlijk verschijnsel dat
ik niet kan nalaten de aandacht te vestigen op het waardevolle werk van P. Frieden.
Zooals er voortdurend betrekkingen hebben bestaan tusschen de studies of liever de
leermethodes en de letteren in de middeleeuwen zoo moet ook het hedendaagsch
onderwijs invloed hebben op den geest der levende schrijvers. De vorming der groote
schrijvers in het verleden is een onderwerp van de letterkundige geschiedenis. Hoe
komt het toch dat de kritiek zoo weinig belang stelt in de vorming van de
tijdgenooten?
Het handboek dat wij hier voor ons hebben is te beknopt om iets meer dan
algemeenheden over onzen tijd te geven. Er valt wellicht ook op te merken dat het
huidig onderwijs en de opvoeding in Frankrijk er al te zeer van buiten en reeds als
doode dingen worden bekeken. Het is wat roekeloos b.v. van te beweren dat ‘Ein
gebildeter Franszose der 16 und 17 Jahrhunderts würde sich leicht in einen modernen
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Pariser Salon oder Theater zurechtfinden, trotz Republik und allgemeinen
Stimmrecht.’
De beste hoofdstukken van het boek zijn deze over de Renaissance, Rabelais,
Montaigne en den klassieken tijd. Zij zijn uitstekend en zullen groote diensten
bewijzen aan den literatuur-historicus.
R.G.

Henri Brochet: De Meester bouwt u een Huis (vertaling van Alfons
Moortgat). N.V. Standaard-Boekhandel, Brussel.
In een klooster voor gevallen vrouwen heeft zuster Maria om den zwarten
boete-schapulier verzocht
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om zich te mengen onder de boetelingen. Zij is stervende en zou willen na haar dood
met den witten schapulier bekleed worden als teeken van de zuiverheid die zij nooit
verloren heeft. De Priores wijst op de ijdelheid van dit verlangen en die hare vroegere
nederigheid te loor zal doen gaan. Dat heeft zuster Maria ingezien en met haar laatste
woorden zegt zij aan Zuster Augustina, verpleegster, hoe zij haar doodstoilet moet
maken: van haar schouders tot aan haar voeten moet haar groote zwarte schapulier
liggen. Zuiver als kristal is het dialoog rond dit eenvoudige gegeven: als de Meester
ons een huis bouwt waar wij gaan wonen na onze levenstaak mogen wij hem niet
bedriegen en meer vragen dan hij ons geeft: de hemel.
J.M.

B. Van Genechten: Vlaanderens Economische Ontwikkeling na den Oorlog.
Uitgave ‘Excelsior’, Brugge 1928.
Van Genechten bepleit in deze brochure de vorming van een ekonomies eenheidsfront
van alle Vlamingen, onaangezien de politieke schakeeringen die hen kunnen verdelen.
Hij geeft een wijdlopig overzicht van Vlaanderens ekonomiese evolutie, dat vrij
vervelend en pedant is. Bob moet zijn stijl leren ‘bobben’. Doctorale gewichtigdoenerij
is koddig op haar manier. Het betoog is geweven op een trits inkonsekwenties, waarin
de zuivere richtlijn afbrokkelt. Een ekonomies eenheidsfront nl. gaat uit van de
praemisse van een politieke godsvrede. Hoe deze stelling gehandhaafd waar steller
erkent (blz. 57) dat tussen politiek en ekonomie een innig verband bestaat? Vanuit
zijn ballingland gezien, kan Van Genechten misschien de toepassing van de kinderlike
leus ‘Geen Vlaams geen centen’ een heugelik verschijnsel noemen. De taal is hier
het sentimenteel argument. Ook een Vlaams financier kan Vlaanderen koelbloedig
verraden. Hoevelen gaven niet als ruilprijs voor het lieve geldeken, dat zij uitsluitelik
in 't Vlaams manipuleren, hun politieke macht cadeau? De slotalinea van Van
Genechten is de simpatiekste, omdat hij erin betoogt, dat alleen bij het politieke
onafhankelikheidstreven de waardemeter der Vlaamse vaderlandsliefde liggen kan.
V.J.B.

De Strooptocht van Kapelaan Hermans, door Jozef Simons. Uitg. ‘Excelsior’,
Brugge.
Novellistiek zonder pretentie en daarom reeds sympathiek. Vlotschriverij die niet
verlintwormt, maar siddert van geestige tintelingen. Gulle lach, die nooit homeries
wordt. Sedert dat onzalige realism van Buysse, waarin speciaal de nadruk werd gelegd
op de landelike karakteristieken, zijn we een heel eind opgeschoten. Geen
realiteitsnamaak meer. Simons komponeert zijn verhaal en dwingt het in de richting
die hij koos. Zijn ontknopingen onthullen de geestige pit van zijn knap saamgeregen
observaties. Treinlektuur hoor ik zeggen. Wel ja, maar als zodanig tiptop. Laat
Streuvels dat eens beproeven.
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Constant Eeckels: St. Fransciskus Wereldvaart. Uitg. ‘Excelsior’, Brugge.
De Poverello wordt in Vlaanderen stilaan ausgenützt. Eerst M. Gijsen, dan de
Ghelderode. Nu Eeckels. De Beeldekens van het Vl. Volkstooneel hadden van
Vlaanderens nationale heilige reeds een clown gemaakt, Eeckels zal de ka-
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rikatuur dan nog maar een tikje aanschminken. Wat zal dat worden als iemand zich
eens voorneemt een complete Franciskus uit te tekenen? Dit boek is geschreven in
macaroniverzen (fabriekmerk Anton Van de Velde). God de Vader spreekt het zoete
jargon van onder de Bloedberg te Antwerpen. Naar men weet is Gods wil wet.
Daaroim is het begrijpelik dat de helden van Constant Eeckels het goddelik voorbeeld
trouw naleven. Het toneel waar God besluit de burcht van geilheid Radiumstad door
zijn furore plat te pletteren als er geen honderd goeden zijn, is onstellend van naieve
heiligschennis. Na lang gediscussieer matigt God zijn eisen, en een pingelpartij in
regel vanwege de H. Maagd en haar goddelike zoon heeft voor resultaat dat er nog
slechts twee goeden moeten zijn. Dat noem ik korting voor kontanten, maar het heeft
met toneel niks te maken. Slot is van een geëxalteerde blaaskakerigheid die je gewoon
de adem afsnijdt.

Docus uit de acht zaligheden, door E. Amter. Uitgave ‘Excelsior’, Brugge.
De taal van Amter staat ongeveer in dezelfde proportie tot het Vlaams dialekt of het
algemeen beschaafd als het Patagonies. Doorgaans wordt het een mixtuur van
gewestspraak en gepolitoerde boekentaal. Verder is het aanvangstoneel waar een
waardin haar diener Docus wil verleiden, van een ergerlike pornografie die op blz.
11 in dialoog kulmineert waar Docus zegt: ‘Als 'k nu de koe kon gaan melken,
meesteresse.’ De waardin onderbreekt: ‘Om van mij af te zijn.’ De geschiedenis van
Docus is een diplodocus van wansmakelikheid.
V.J.B.
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