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Het astronomisch wereldbeeld en zijn bezwaren
Inleiding
DE moderne sterrenkunde heeft niet nagelaten een diepen indruk te maken op het
bewustzijn van onzen tijd. En zij gaat nog steeds door een funeste uitwerking te
hebben op veler levensconceptie.
De sterrekundige uitkomsten van de laatste eeuwen hebben als resultaat gehad,
dat de mensch zijn wereld, zijn aarde, oneindig klein, lees oneindig onbelangrijk is
gaan vinden in het geheel der dingen. En daarmee zichzelf. Lees ieder
populair-wetenschappelijk boek of artikel op dit gebied en ge vindt de philosophie
der zelfkleineering. Leest hoe ze zwelgen in beelden, die om het suggestiefst de
nietigheid van onze aarde in de ruimte en van onze menschengeschiedenis in den
oneindigen tijd aan ons opdringen.
Daar wordt gerekend met zonnestelsels, met melkwegstelsels, met duizenden van
lichtjaren, die zich uitstrekken tusschen de cosmische systemen. Onze zon, de bron
en onder houder van al wat ons vertrouwd is, onttroond tot een nietswaardigen
zandkorrel in de eindelooze cosmische woestijn.
Wat moet de mensch dus wel wezen? Wat blijft er over van den heer der schepping?
Die gansche strevende menschenwereld een toevallige schimmelformatie op een
weggeworpen appel. En men leest als ondertoon van deze beschouwingen een
nauwelijks verholen satisfactie, dat het zoo is, dat het eindelijk met den mensch en
de menschenwaarde zoover is gekomen, dat wij onszelf en onze levensernst naar
hartelust kunnen minachten.
Het is wonderwel in overeenstemming met het onverlichte materialisme, dat nog
steeds in de officieele wetenschap heerscht.
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En wij, de buitenstaanders slikken alles, moeten alles slikken, omdat wij ten eenen
male onmachtig zijn de astronomen in hun wiskundig shibobleth te volgen en te
controleeren.
Daar staan ze die spitsvondige conclusies, getrokken met behulp van alle takken
van de wis- en natuurkunde. Wat begrijpen wij ervan!
Maar er staat iets tegenover. De wetenschap gaat zoozeer op in het ‘fachmännische’,
specialiseert zich zoozeer, trekt zoozeer een cirkel rond zich, dat het contakt met de
algemeene orienteering, met het wijsgeerig en religieus denken is verloren gegaan.
De wetenschap gaat van conclusie tot conclusie haar weg, maar vergeet den
afgelegden weg te overzien en te vragen: hoe is dit alles wijsgeerig te rechtvaardigen.
Het wetenschappelijk denken heeft zijn beperkingen, de ontwikkeling der wetenschap
is een aaneenschakeling van bouwen en omverwerpen van hypothezen. Het wijsgeerig
samenvattend denken alleen kan de piloot zijn in de zee der feitenverwerking. De
wijsgeerige levensorienteering moet ten allen tijde de correctuur zijn op de uitkomsten
der experimenteele wetenschap. En die correctie aanbrengen kan ieder mensch, die
het leven kan zien als een geheel, krachtens zijn religieus-wijsgeerige visie. Hiervoor
is microscoop noch telescoop, noch wis- noch natuurkunde noodig, maar alleen het
licht van onze eigen ziel.
En nu terugkeerend tot de sterrenkunde. Het religieus bewustzijn aanvaardt niet de
kleineering tot een parasietenkolonie van de menschheid. Het religieus bewustzijn
kan de wereld buiten de aarde niet zien als een chaos van mechanisch draaiende
stelsels en bollen. Het religieus bewustzijn, dat in alles op aarde erkent leiding,
beteekenis, zin of symbool, moet die ook erkennen in de hemelruimte.
En wij verzetten ons ook tegen een cosmogonie, die de toevallige uitkomst is van
het spel van blinde atomen. ‘Gebet mir Materie, und ich baue euch eine Welt daraus’
roept Kant uit, maar dit voorbarige woord kan ons niet langer bevredigen.
Wij zien op aarde samenhang van alle dingen en wezens, en wij verwachten die
ook in de diepten van de wereldruimte. Maar de astronomie leert ons van een archipel
van onsamenhangende zonnestelsels en de mogelijkheid van botsingen en cosmische
catastrophen naar den gril van een blinde en toevallige mechanica. Daar moet dus
zijn uitgegaan van foute premissen. Het is en blijft alles speculatie. Nooit is nog
iemand hooger dan een paar duizend meter boven het aardoppervlak geweest.
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Er wordt zooveel verondersteld. Stilzwijgend wordt verondersteld, dat de wetten van
het licht dezelfde zijn in de wereldruimte als op aarde, o.a. de wet van het quadraat
van den afstand. Verondersteld wordt, dat de wetten, die in onze aardsche natuurkunde
gelden, ook gelden in de diepten der ruimte. Waarom niet zegt de wetenschap. Maar
waarom wel?
En boven al ziet de wetenschap alles als dood en mechanisch. Onze zon, ons licht,
dood en mechanisch-aanschouwelijk. De zon in plaats van een bron van leven, een
mechanisch afvloeiend-reservoir van mechanische energie.
De als onwetenschappelijk beschimpte astrologie echter geeft een ander beeld:
een samenhang, een ineengrijpen, een organisme, een circulatie van levende trillingen,
met levensverwekkende eigenschappen, de hemellichamen als centra van leven, van
intelligentie, niet blind werkend, maar met plan, met orde, zingevend en symbolisch,
belichamend in den tijd en in de ruimte den eenen goddelijken Wil.
Wanneer wij eenmaal hebben ingezien, dat het menschelijk organisme, levend in
zijn geëigend milieu, niet is een zinledigheid, een toevallige uitkomst eener
mechanische ontwikkeling, maar een noodwendig symbool, mogelijk alleen onder
deze bedingingen, aangepast aan deze bedingen, en deze be-dingingen bedoeld en
gekweekt voor dezen uitkomst, dan krijgen wij een inzicht in de kruisgewijze
samenhang van alle dingen op aarde, van het bepaald zijn van het een door het andere,
over en weer.
En dan gaan wij een stap verder en zien wij dat slechts deze aarde, van dezen aard,
van deze grootte, van dezen stand, van dezen omwentelingssnelheden, van deze plaats
in het zonnestelsel, in dien subtielen toestand van evenwicht verkeert, dat de mensch
kon worden geboren. Iets ook maar anders gesteld, zou een andere onderlinge
samenhang geven. De mensch is de vrucht en de uitkomst van het Zijn en de
bedoeling. En daarom is ook zijn aarde, waaraan hij vastzit, waarmede hij is
vastgeweven, de vrucht gewonnen op den akker van het universum.
Het universum is àl kweekplaats voor die vrucht. Ergens en eens zou zich dat
subtiele evenwicht vertoonen, dat de mensch is en zijn aarde. ‘Würde unter den uns
bekannten chemischen Grundstoffen unseren Erde einer fehlen, so würde die
Entwicklung unseres Sternes einen anderen Gang genommen haben. Keine Phantasie
vermag sich vorzustellen, wie sich die Erde gestaltet haben und welche Gebilde sie
nun tragen würde, wenn etwa Wasserstoff oder Sauerstoff fehlte.’ Aldus Carl du
Prel.
De aarde is het verlengstuk van den mensch, zij, die op haar flanken de cosmische
atmospheer snuift, op haar beurt
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weer onverbrekelijk samenhangend met haar milieu, het planetenstelsel. Of denkt
men, dat trots alle gegevens der astrologie, de aarde zoo maar in het wilde weg ergens
in de eindeloosheid zwerft en niet doelbewust in gebed, in een atmospheer van
krachten, die haar leven en ontwikkeling bepalen?
En zoo ga ik verder. Dat zonnestelsel, dat één en onverbrekelijk samenhangt met de
aarde, en de aarde weer met den mensch, ook dat vormt een verder verwijderd, maar
dan toch samenhangend verlengstuk van den mensch, één met hem, zijn lichaam,
zijn bepaling, zijn milieu. Bij iedere ademtocht snuiven wij de cosmische atmospheer
in ons wezen op, even noodwendig voor ons bestaan als de lucht, die om onze slapen
speelt. Die atmospheer, eindeloos wisselend, zooals de weersgesteldheid, kans biedend
en tegenkans aan den strever, maar bries van God niettemin, die alle streven laat
uitmonden tot het goede eind.
Maar zal nu tenslotte dat zonnestelsel op zijn beurt alleen, ordeloos en vereenzaamd,
een rariteit blijken in het heelal? Zal de wet van samenhang ophouden buiten den
baan van Neptunus? Zullen al die sterrebeelden, aan de nachtelijken hemel, wier
namen terugvoeren naar zieners uit ver vervlogen eeuwen, zinledige oogindrukken
zijn, bepaald slechts door afstand en gezichtshoek? Zouden zij, die ook aan den
dierenriem de namen gaven niet geweten hebben wat ze deden?
Dat heele universum, dat web van golven en trillingen, het moet op zijn beurt het
milieu zijn, waarin de verst verwijderde bestaansmogelijkheid rust voor den mensch.
Het vormt één samenhang met de planeten, met de aarde, met den mensch, die er de
uitkomst en het doel van was. Het is op zijn beurt een akker. De eenige bedoeling
van het physiek heelal moet geweest zijn de geleidelijke oplooiing van het leven tot
den mensch. En daarom ook moet het materieel heelal eindig zijn, omdat het een
concreetheid is, dus met omtrek en middelpunt zooals ons organisme. Zoo boven,
zoo beneden, oneindigheid komt alleen toe aan God. ‘Having pervaded this whole
uniserse, with one fragment of myself, I remain.’ (Bhagavad-Gita.)
De wetenschap zal tegen dit alles heel wat in te brengen hebben en zich hierbij
vooral beroepen op de spectraal-analyse van het sterrenlicht. Zij zal betoogen, dat
overal in het heelal blijken dezelfde grondstoffen aanwezig te zijn, n.l. de op aarde
bekende chemische elementen. Zij trekt daar de conclusie uit, dat ons zonnestelsel
een enkel geval is in de eindelooze uniformiteit der werelden. Maar, zooals ik in dit
boek zal trachten aan te toonen, is dit niet de eenige duiding van de uitkomsten der
spectraal-analyse.
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De grondslagen van dat gansche gebouw der astronomische wereldbeschouwing,
schijnen mij toe nog aan correctie bloot te staan. Het religieus-wijsgeerig bewustzijn
echter werkt niet met moeizame proefnemingen en is nooit afhankelijk geweest van
het wisselende lot der wetenschappelijke hypothesen.
Resumeerende heeft daarom voor mij het astronomisch wereldbeeld zijn
obsedeerende macht verloren. Het schijnt mij toe op zichzelf niet bewezen en gezien
vanuit de gezichtshoek van het zieleleven onbestaanbaar.
En zoo zouden wij dan tot op zekere hoogte, met verdiept inzicht en gewonnen
kennis terugkeeren tot een nieuw soort geocentrisch wereldbeeld, geocentrisch, omdat
wat melkwegen, sterrenhoopen en nevelvlekken de telescoop ook moge ontdekken,
deze gansche sterrenwereld een pyramide is, die uitloopt en zich toespitst in den
mensch.

Hoofdstuk I
De mystici en occultisten hebben altijd geleerd, dat het bestaan is gebouwd volgens
het beginsel der analogie. Dat wil zeggen, dat de natuur niet blindelings werkt, dat
het wezen der natuur niet verklaard kan worden als een causaal mechanisch spel van
krachten. De moderne natuurphilosophie, die niet boven het bloot wetenschappelijke
uitgaat, pleegt te wijzen op de wetmatigheid der natuur en op de alomgeldigheid dier
wetmatigheid, op de universaliteit ervan en pleegt te zeggen, dat de natuur geordend
is. Maar dit is niet de geordendheid van den mysticus. De mystici van alle eeuwen
hebben zin gelezen in de natuur en een bedoeling achter de natuur. Denk aan de oude
tegenstelling van de causale en de finale natuurbeschouwing.
De eerste, die slechts oorzaken ziet, de laatste, die bedoeling gist.
De finale beschouwing van de natuur heeft in het officieele moderne denken
afgedaan. Het aanvaardt nog wel het begrip van wetmatigheid, maar weet niet hoe
dit begrip wetmatigheid wijsgeerig te verwerken. Het begrip toeval wordt door het
wetenschappelijk denken niet geaccepteerd, want alles is immers causaal bepaald.
Voor het mystieke denken echter staat het begrip toeval tegenover het begrip ‘zin’,
‘bedoeling’.
Waar geen ‘zin’ zou zijn, zou toevalligheid wezen. De mechanisch-causale
bepaaldheid is nog geen ‘bedoeling’, is nog geen ‘zin’ en daarom voor het mystieke
denken toevallig, contingent.
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In de oogen van een mysticus zooals b.v. Jacob Boehme, zou ons modern
natuurkundig wereldbeeld, hoe wetmatig ook gedacht, een dood zinledig hersenspinsel
zijn.
Leven begint eerst waar zin en bedoeling komen, waar streven is en intelligentie.
De mystici van alle eeuwen hebben de natuur gezien als de intelligente uiting van
een Intelligentie, als een zinvolle werking van een met Rede begaafde kracht. In alle
krachtwerking der natuur hebben zij gezien streven, doelstellig streven van een
doelgerichtten wil.
De moderne natuurkunde goochelt met het begrip ‘energie’, becijfert het, meet
het, brengt het in formule, maar het is een dood begrip, een onwerkelijke abstractie
van het verstand, een begripsmatig substraat voor de mathematische operaties van
het verstand.
En de natuurkunde gaat er prat op de natuur aldus gedood te hebben en anatomie
te plegen op haar ontzield lijk. Maar het gemoed van den mensch zal altijd weer
opnieuw in opstand komen tegen het doode, het mechanische en wij hooren in onze
dagen aan alle kanten de stemmen opgaan, die pleiten voor een meer levende en
meer werkelijke natuurphilosophie.
Het beginsel der analogie is dus het groote beginsel in alle mystieke
natuurbeschouwing. Analogie wil zeggen dat datgene wat boven is ook beneden is,
datgene wat in het groot geldt, ook in het klein geldt. Het wil zeggen: in ieder aanzicht
der natuur gelden dezelfde innerlijke princiepen. De mystieke natuurphilosooph ziet
in de natuur een tautologie, altijd weer hetzelfde in duizenderlei phasen. Hij ziet in
de natuur een spiegelpaleis. In de eindelooze spiegels groote, kleine, holle, bolle,
schoone en beslagene ziet hij één beeld weerkaatst.
Eén beeld omdat de wereld van veelheid en verscheidenheid voortkomt uit één.
Overal is dezelfde zin, in plant, in beest, in mensch, in mineraal, in zonnestelsel en
heelal, het is steeds hetzelfde woord in duizenderlei karakters verbeeld. Het is daarom,
dat wie zichzelf kent het heelal kent, omdat wat in het heelal is, ook is in den mensch.
Het is ook daarom dat een wetenschap als astrologie mogelijk is, omdat het heelal,
het zonnestelsel zijn een mensch in het groot, en de mensch een heelal, een zonnestraal
in het klein. Makrokosmos en mikrokosmos. De mensch is de mikrokosmos en het
heelal, het zonnestelsel de makranthropos, de groote mensch.
De moderne astronomie gaat prat op haar ‘hemelsche mechanica’. Zij ziet in het
equilibrium, dat de cosmische lichamen in hun bewegingen te samen vormen, het
prototype
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van een causale wetmatigheid, van een causale gedetermineerdheid. Daar is geen
plaats voor toeval noch voor doelstelling. Daar is beweging, daar is aantrekking, daar
is massa. Wiskundig zeker volgen de steeds wisselende evenwichtstoestanden op
elkaar, eeuwig zichzelf herhalend volgens maat en getal. Maar die fameuse
‘mécanique céleste’, wat is zij anders dan een dood zinledig knikkerspel?
Dat is niet de bedoeling geweest van de zieners van alle eeuwen. Zij zagen en ook
de ouden zagen dien hemel als belevendigd door intelligente kracht, door bewusten
wil, door goden, door engelen. Zij zagen achter die hemelsche machine den ingenieur,
en in die machine zijn bedoeling.
Ook de moderne uit haar graf herboren astrologie ziet in den cosmos een lichaam,
een organisme, een analogon van het menschelijk lichaam en in den mensch het
analogon van den cosmos, volgens het woord van den Pentateuch: ‘God schiep den
mensch haar zijn beeld en zijn gelijkenis.’

Hoofdstuk II
Wat is de mensch? De mensch is een résumé van de geheele lagere schepping. Hij
heeft in zich de hoedanigheden van het minerale rijk, van het plantenrijk, van het
dierenrijk. ‘And if one were to say’, aldus Murshid Inayat Khan, de Indische
mysticus(1), ‘what represents the human in him, the ausmer is, all things, all the
attributes of earth and Heavet. It is theretore that the human soul consists of all and
thus culminates into that purpose, for which the whole creation has taken place.’
Het specifiek menschelijke in den mensch is zijn résumézijn, is het evenwicht,
waarin alle hoedanigheden der lagere, voorafgaande, natuurrijken en bestaansspheren
zijn uitgebalanceerd.
Zoo zijn er niet vier gelijkwaardige natuurrijken, mineraal, plant, dier en mensch.
Het 4e rijk, de mensch, is de samenvatting, het evenwicht van de drie voorafgaanden.
Een wetenschappelijke bevestiging van deze beginselen is geleverd door Helan
Jaworski, medicus, zooloog, bioloog en wijsgeer. In zijn boek ‘La Découverte du
Monde’, het résumé van zijn evolutionistische theorie, schrijft hij aldus: ‘Au point
de vue de sa constitution, l'homme est la synthèse des êtres vivants, le sommet de
l'Arbre biologique. On découvre dans la profondeur de son organisme la répétition
des espèces qui s'épanouissent dans l'espace.

(1) The Soul whence and Whither, pag. 56.
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Beaucoup de formes intermédiaires, monstrueuses, ont disparu. Les formes les plus
nettes demeurent. Par une évolution mystérieuse, grâce à la création de l'organe
approprié, les formes vivantes se retrouvent, transportées dans les animaux supérieures
à eux, puis dans l'homme. Chaque être contient en lui ceux qui le précèdent et l'homme
les contient tous, à tel point que nous pouvons considérer la physiologie comme la
zoologie en action dans l'intérieur des organismes.’
Volgens Helan Jaworski stelt iedere diersoort een geindividualiseerde organische
funktie voor en is ieder orgaan van het menschelijk lichaam een ‘geinterioriseerd’
dier.
‘Nous pourrions, zegt hij elders, multiplier les exemples, étudier un à un tous les
animaux et montrer la correspondance entre la fonction de l'animal et l'organe de
l'homme. Nous verrions comment le serpent se retrouve dans le tube digestif, comment
les polypiers préparent le squelette, que les poissons réalisent entièrement, comment
les insectes et les araignées représentent une note sympathique nerveuse, nous verrions
enfin comment le corps humain est dû à l'apport de tous les êtres qui ont vécu et qui
vivent encore, architectes inconscients qui mettent chacun leur pierre à la grande
oeuvre.
Moins l'espèce animale est développée, plus clairement elle est représentée dans
les organes correspondants de l'organisme humain. Plus l'espèce animale est
développée, plus la correspondance dans l'homme se psychise.
Ainsi il n'est pas difficile, hélas, dans notre société, d'entendre les hurlements de
la jungle.’
Juist op deze wijze nu als de mensch is résumé, is ook onze aarde résumé van het
zonnestelsel. Het zonnestelsel resumeert zich in onze aarde. De aarde slaat niet als
een gelijkwaardige met de andere lichamen van dit systeem, met de andere organen
van dit lichaam.
Dat dit zoo is leert ons de astrologie.
De zevenvoudigheid der astrologische planeten, Zon, Maan, Mercurius, Venus,
Mars, Jupiter en Saturnus, drukt zich af, reflecteert zich op alles op onze aarde.
Iedere planeet heeft zijn dag, zijn metaal, zijn kleur, zijn toon, zijn zintuig. Dagen,
metalen, kleuren, toonen, zintuigen, vallen respectievelijk onder een der zeven
planeten.
Libra geeft in ‘Cosmos en Microcosmos’ een lijst van planeten komende onder
de zeven planeten. Ook de handleeskunde is gebouwd op de zeven planeten. Wij
kunnen Uranus en Neptunus buiten beschouwing laten omdat hun werkingen minder
begrepen worden door de astrologen. Indien de aarde gelijkwaardig was aan de zeven
planeten, dan bestond het zonnestelsel uit 8 gelijkwaardige organen, die een
achtvoudig
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organisme zouden vormen. Dit achtvoudig organisme zou zich dan kunnen
weerkaatsen op elk orgaan, b.v. de aarde.
Dan zouden er dus moeten zijn acht dagen, acht kleuren, acht tonen. De planten
zouden te verdeelen zijn in acht soorte, respectievelijk vallende onder de Zon, de
Maan, Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Juppiter en Saturnus. Dit is niet het geval.
Ergo is de aarde niet een gelijkwaardige planeet.
Het is voor een modern astronomisch denkend mensch moeilijk te begrijpen,
waarom de zon, die het centrum is van het stelsel, op één lijn genoemd wordt met
de maan, die de satelliet is van de aarde, en clan weer met Mars, Mercurius, Venus,
Juppiter en Saturnus, die planeten zijn draaiende rond het centrum, elk weer omringd
door een of meerdere satellieten. Den astronoom moet de astrologische planeetlijst
willekeurig voorkomen.
Maar als wij ons het zonnestelsel voorstellen te bestaan uit de Zon, als centrum,
omringd door 6 planeten: Maan, Venus, Mercurius, Mars, Juppiter en Saturnus, dan
kunnen wij begrijpen hoe dit zevenvoudig organisme zich weerkaatst, zich herhaalt
op een geheel ander ding, een ding van hoogeren graad, dat er toebehoort en toch er
niet toebehoort. En dat ding van hoogeren graad is onze aarde.
Zoo is het begrijpelijk, dat de aarde is het résumé van het zevenvoudig zonnestelsel,
het evenwicht verwerkelijkende dier zeven hoedanigheden, zooals de mensch
verwerkelijkt het evenwicht der drie natuurrijken, de volledigste en daarom de
volmaaktste. Ja, zal nu de astronoom zeggen, maar de wetenschap heeft bewezen,
dat de aarde een gelijkwaardige plaats bekleedt in het zonnestelsel. Haar afmeting
is niet de belangrijkste, noch de baan, die zij beschrijft.
Wie ergens vanaf een punt in de ruimte naar ons zonnestelsel zou kijken, die zou
de aarde zien als een gelijkwaardige bol, als één van de negen planeten, die rond de
zon wentelen, nog afgezien van de wachters en de asteroiden, en eerder nog als een
zeer onbelangrijk bolletje.
Dit toont aan, dat de moderne astronomie slechts de ‘anatomie’ is van het Groote
Lichaam. Maar de anatoom, die analytisch, ontledend, te werk gaat, is nog niet
noodwendig degene, die den zin schouwt van het organisme, dat hij onder het mes
heeft.
Anatomie, d.i. opensnijden, nummeren, beschrijven, in kaart brengen, is één ding.
Maar een ander ding is de synthetische visie van den mysticus. De houding van
den één sluit de houding van den ander uit. ‘Wisdom, zegt Inayat Khan, is contrary
to the above named knowledge; it comes with maturity of soul, and opens up the
sight to view the similarity between all things
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ad beings as well as unity in names and forms. The wise man sees through the spirit
of all things.’(1)
Ik wil dus niet beweren, dat het Zonnestelsel er niet zoo uitziet als de astronomie
leert, maar waarop ik de nadruk wil leggen is dat, door anatomie alleen, de innerlijke
verhouding niet kan begrepen worden.
De natuur werkt altijd en overal met dezelfde princiepen. En overal en altijd werpt
ze hen dooreen, steeds anders, steeds wisselend. Maar steeds blijven het dezelfde
princiepen en het is de mystische houding, die in staat stelt het eendere te schouwen
in de verscheidenheid.
De mysticus ziet de gelijkheid van alle dingen in hun verscheidenheid en de
correspondentie van alles met alles. Hij herkent in de organen van ons lichaam de
planeten van het zonnestelsel en in de planeten ziet hij de organen van den mensch.
Atoom, plant, dier, mensch en cosmos, allen zijn de verwerkelijkingen van een
Oervorm.
‘Alles ist neu und doch immer das Alte’(2).
De mensch alleen is de hoogste, de volledigste en de volmaaktste verwerkelijking
van den Oervorm. De gansche natuur vertoont daarom den menschvorm, voor wie
oogen heeft om te zien. Alles is een gelijdelijke groei naar den menschvorm. Iedere
vorm is een onvolledig mensch-beeld. Als het niet zoo was, dan zouden de krokodil
en de inktvisch in onze oogen geen afzichtelijke monsters zijn. Die schepselen
verwekken in onze harten afgrijzen, omdat wij in hen zien te zeer onverwerkelijkte
menschvormen. Het tronie van den diepzee-visch wordt ons een tronie omdat wij de
gelijkenis zien met het menschelijk gelaat. De menschvorm is Gods hoogste
belichaming en in den menschvorm is het eindpunt van dit gansche scheppingsplan.
(Wordt vervolgd.)
L. HOYACK.

(1) The Way of Illumination, pg. 86.
(2) Goethe.
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Klein glossarium
Iedere literaire generatie wil zich van wat haar voorafging langs het luchtledige
zuiveren. Mannen met de luit kijkt uit jeui doppen! Stofzuigers zijn geen
doedelzakken. Zeer weinigen maken van de vaccuum cleaner waarmee zij de boel
ontstoffen een horlepijp.
De poëzie ‘verklaren’? mijn zeer geachte rationalistiese kritikus. Neem jij toevlucht
tot een flambouw om de zonsopgang te kunnen ‘zien’?
Alleen wat ik onmiddellik waarneem kan mij aan de waarheid van het verschijnsel
doen geloven, zegt de realist. Hij heeft Amerika nooit gezien. Twijfelt hij aan het
bestaan van de sterrenrepubliek?
Het intellektualism schuwt magie, maar bereidt stevige geestelike krachtsoep. Weg
met magie, leve potage Maggi! zegt de magister van de Proletkult.
De poëzie een zoogzuster van de politiek? Effen wachten. Welke smaak heeft dat
veelkleurig zog?
Welke normenstelling ligt als richtsnoer voor uw dichtkunst, vraagt de socioloog.
Geleerde heer, niet vloeken a.u.b. Ook een akademiese vloek is doodzonde.
‘Non possumus!’ roept de ethiese dichter tot de zuivere lyriek. t'Akkoord schalt het
aan de overzij. Even vertalen. non possumus = wij kunnen niet.
Onmacht vóor de creatieve dichtkunst leidt de propagandaminnestrelen naar de
dodelike zoen der ethiek.
De lyricus maakt uit niets alles. De didactus maakt uit alles niets.
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De humanitaire zendelingen in Vlaanderen: een hele Franz Werfel-colonne. Wij
houden van het vers met een wervelkolom.
Alle talen zijn dode talen. Enkel als een dichter het woordensnoer ter hand neemt
vangen de kralen te trillen aan. Kijk naar mij, wenkt de rederijker die zijn rammelaar
hanteert. Maak ik niet evenveel lawaai?
Geleidingen in het vers? Het gedicht seint draadloos.
‘Zozo!’ zegt in het kunstsalon de milde maecenas ‘die Parijzer reukwerkfabrikant
Novalis schrijft ook nog verzen! Dat heet ik nu eens het nuttige met het aangename
paren.’
Urbain Van de Voorde polemiseert nu in ‘De Stem’ met Paul van Ostayen die hij
nooit van aangezicht tot aangezicht heeft bestreden, ‘post mortem’. Zeer veilig. Door
het nageslacht, aldus Van de Voorde, zal Van Ostayen, als literair essayist voortleven.
Maar zijn zuiver dichterlik werk is met hem gestorven. Een vraagje maar aan de zeer
knappe kritikus Van de Voorde: wie geeft jou het recht het oordeel van de komende
generaties te bepalen ‘avant la lettre’! En wat vertellen de dichters van over 2000
jaar van jouw werk? Chi lo sa?
Nog van de Voorde: volslagen nonsensikaal is het invoeren van een ‘durée pure’ in
het vers. Het metrum is door eeuwen gebruik taboe geraakt. Wie zich daaraan niet
onderwerpt schendt de eeuwige wetten der poëzie. Zoals U ziet, lezer, nog immer
het zelfde geleuter over vorm en techniek. Maar vergeet niet: v.d. Voorde is kritikus
en die legt het zwaartepunt steeds aan de buitenzijde van het beoordeelde fenomeen.
Op de balans middenin blijkt de man van het zwaartepunt enkel lichtgewicht.
Over het marktplein loopt de rederijker gehuld in zijn paljettenmantel. Eén tinteling
van licht in de zon. Wie naderbij komt ziet het malheur: de man is blind.
Die oude Shelley heeft het dadaïsme zuiver geformuleerd: ‘A man cannot say: I will
coinpose poetry.’ De inspiratie stort zich uit in één geut. Wat een ontgocheling voor
het zoete geduld der letterbeoefenaars!
Dichters: mannen van dromen, politici: mannen van daden. De lieremen op het Forum
constateert: wat zijn
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maatschappijhervormers? Reklaamagenten voor badinstellingen, wier lichaam wemelt
van ongediert.
Men zegt gemeenplaatselik van grote dichters, dat hun leven schommelt tussen de
tegenpolen van het sensualism en de mystiek. Naar men weet verkeert de dichter
Van de Voorde in dit merkwaardig geval. U kent de slotsom uit dit syllogism: dat
moet een groot dichter zijn. Zijn verzen: confetti op kruiskensdag.
Het volk van de lage landen bij de zee is verslaafd aan de vrijheid. Daarom draagt
het zijn ketenen welgevallig.
De Vlaamse barrésiens tekenen protest aan: wij koesteren geen bekrompen ostracism
tegen de Franse kultuur, vermits wij in de schrijver van ‘La Colline inspirée’ een der
hoogste glories huldigen. Idealisering van het verraad der clercken.
Naar men weet zijn er negen muzen. Er zijn myriaden variaties in het spel van één
naar negen.
De vechthelm van Minerva is geen uitrusting voor de muze. Zij loopt, de haren in
de wind.
Een daadmens vindt meditatie blote zelfsterilisering. De ziener weet de gestalten van
het tijdgebeuren veeg.
De spelingen der poëzie maken maatschappijhervormers, die voor anker liggen aan
een vlak beginsel, sikkeneurig. Daarom nivelleert zich de ethies-propagandistiese
kunst vroondienstig op hun egaal peil.
De symbolisten nog, spelevaarden tussen het vasteland der werkelike dingen en de
verre kusten der metafoor op die fraaie galjoot: het woord. Het schip is aan de grond
gelopen en takelage ingestort. Nu is het woord een kleine ruishoorn waarin het geweld
nazindert van de eeuwige zee.
De sociologen beschouwen kunstproduktie evenals de aardse goederen, van een
statistics standpunt.
Het gebruik van woorden als ‘intellektueel’ en ‘letterkundige’ zou met tuchthuis
moeten worden gestraft.
Een vereniging van letterkundigen is een maatschappij voor onderlinge bijstand.
De voorvechters van de zinnelike poëzie heten de a-rationalistiese dichters zinneloos.
Hun afgemeten cerebraal geversifieer is zinloos.
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Het vrijvers bindt zevenmijlslaarzen aan zijn versvoeten, en wedijvert voor het
afstandsrecord. Het gevleugelde woord zweeft. Nergens en overal.
Een vers: het ranke spitsbooggewelf. Alle stenen zijn sluitstenen. Verplaats een steen
en de ogive breekt neer.
Aan een surrealisties gedicht krijg ik kop noch staart, zegt de bourgeois-kunstkenner.
Hoeft ook niet sinjeur. Een sfeer heeft kop noch staart en is de vorm der volmaaktheid.
De dichter moet eerst en vooral bevattelik schrijven, zegt de steller van volksromans.
Wat heeft hij eraan als hij onverstaan blijft? Kunst is geen esperanto, cher maître!
Een nieuw parool: geen kunst zonder reliogisiteit, zeggen de katholieke
expressionisten. Zeer verheugd om de ontdekking van deze ‘Binsenwahrheit’ nemen
ze genoegen met berijmelde catechisatie.
Niet alleen in het vloekrepertorium wordt de naam Gods ijdel gebruikt. Er zijn nog
de ontelbare katholiek-expressionistiese gewrochten.
Uitmodies gespelemei! meessmuilt de bewuste geestesaktivist. Wat heeft de Mensheid
aan dit afgespeeld adagio? Stil wat, utilitaire tijdvakliereman. A thing of beauty is a
joy for ever.
Een sierlik keurs voor de muze: de ethiek. De muze meent: dit zal mijn vormen
voordeelig relief geven. Nauweliks ingeregen, voelt zij haar vormen geplet.
Verhaeren: een lichtbaak op de dode zee.
Van de Woestyne: walkapitein in de modderhaven.
Van Nu en Straks: een winkel voor tweedehandskleren, die tien jaar te laat openging.
Fabriekmerk: Nieuwe Gids.
In alle Hollandse kunstgeneraties herleeft Pieter Stastok verveelvuldigd op enorm
veel exemplaren.
Else Lasker-Schüler: vogelnesten in het haar en sterren in de schoot. Heel Judealand.
Kleine kinderen grienen om het mannetje in de maan. Grote kinderen wenen om de
keerzijde van de maan. Dichters zijn grote kinderen.
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De hypertrofie van het naturalism. ‘Kolossaal mooi dit natuurtafereel’, zegt de
naturalist, ‘bijna zo schoon als een theaterdecor’.
Het dekadent Vlaanderen: de woestijnreiziger die in volle Sahara een slok water
weigert omdat het geen cognac is.
Victor J. BRUNCLAIR.
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Berglied
Midzomergoud
ligt uitgekorreld in windstil woud
over de varens die in sluimer en in luister waren
is rilde en rank gevaren
de hinde die geen licht kon blinden
en Diane
de diafane
Wat gaan we na haar voetspoor en een echo van haar ruisen
aan het esmeralden horizonnerond
leeg valt ons begeren voor de wegekruisen
en het oninneembaar vertenfront
Er is een late hoorngalm
onvatbaar guld
waar het schaduwt over de valleien
maar deernisdroef en kalm
weent na, gebroken onvervuld
de pijn der hoge scherpe schalmeien
Speel en frazel eeuwig water suizel en klots
breek het beeld dat in je spiegelt
tot zijn leed zich in een cantilene wiegelt
de gefolterde boom op de roze rots.
Victor J. BRUNCLAIR.
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Invloed van Lord Byron op K.L. Ledeganck
DE poësie was voor Ledeganck niets meer zegt hij zelf dan ‘een verpoozing van
ernstiger bezigheden’. De voortbrengselen van zijn kunst zijn dan ook gering in
aantal en in omvang, vooral als we enkel zijn oorspronkelijke stukken beschouwen.
Persoonlijk onderscheidt men drie perioden in zijn dichterlijke loopbaan. Eerst zijn
eerste proeven nog vol wansmaak en bombast toen hij antwoordde op prijsvragen
uitgeschreven door de rederijkerskamers. Dit tijdvak sluit in 1834 met ‘Zegepraal
van 's Lands Onafhankelijkheid’. Dan, zijn eigenlijk romantische periode, toen zijn
smaak gelouterd werd door het bestudeeren van Byron, Schiller, Lamartine en Hugo,
en ten slotte zien we hem in zijn laatste producten meer zijn eigen weg opgaan in de
beste stukken die we van hem hebben zooals: ‘De Boekweit’ (1844) en de ‘Drie
Zustersteden’ (1846). De invloed van Byron dien we in de drie perioden kunnen
bespeuren is in geen enkele aanzienlijk en daarbij in de drie in verschillende mate
aanwezig.

§ 1. - Eerste periode.
Uit een van Ledeganck's eerste stukken ‘Zelfopoffering uit Menschenliefde’ waarvan
geen bepaalde datum te vinden is doch dat waarschijnlijk van vóór den val van
Missolonghi dateert zegt de uitgever, spreekt reeds zijn bewondering voor Byron,
den mensch en den dichter Byron, die zegt hij ‘lijf en goed en schat den Griek ter
hulpe biedt’, bl. 91; ‘de eedle die in kunst Homeer op zijde streeft, Achill in
dapperheid - de groote Byron’, bl. 92.
We ontdekken het eerst invloed van Byron's dichtwerken in een nog zeer
onbeholpen stukje van 1833: ‘De Vlinder’, bl. 17-20. Het motto, aan Victor Hugo
ontleend luidt als volgt:
Mais adieu l'aile d'or, pourpre, émail, vermillon
Quand l'enfant a saisi le frêle papillon,
Quand l'homme a pris son espérance.
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Een vader vindt zijn knaapje heel bedrukt en vraagt naar de reden: opgetogen in
bewondering voor de bonte schoonheid van een vlinder had het in zich de begeerte
voelen rijzen om hem te bezitten en het had hem nageloopen en na veel moeite
eindelijk gekregen. Het knaapje is verrukt doch zijn vreugde is van korten duur; toen
het zijn hand weer opende waar het gevangen diertje in zat vond het:
‘iets wat aan een worm geleek:
Een vlinder met geknotte vlerken,
Waarop geen waas meer was te mesken.’ (bl. 20.)

En dan de zedeles:
Mijn zoon, dus riep de vader uit,
De les die uw verhaal besluit,
Is licht niet vatbaar voor uw jaren;
Doch hoor wat ik u zal verklaren:
Uw vlinder is het levend beeld
Van ijdle schoonheid! en 't berouwen,
Dat thans uw borst schijnt te benauwen
Is vrucht die drift en wellust teelt!’ (bl. 20.)

Het motto is genomen uit het XVIIe gedicht van ‘Les Feuilles d'Automne’. Om de
gedachte die het bevat klaarder te doen uitkomen citeer ik wat uitvoeriger:
Il suffit pour pleurer de songer qu'ici-bas
Tout miel est amer, tout ciel sombre,
Que toute ambition trompe l'effort humain,
Que l'espoir est un leurre, et qu'il n'est pas de main
Qui garde l'onde ou prenne l'ombre.
Toujours ce qui là-bas vole au gré du zéphyr
Avec des ailes d'or, de pourpre et de saphir
Nous fait courir et nous devance;
Mais adieu l'aile d'or, pourpre, émail, vermillon,
Quand l'enfant a saisi le frêle papillon,
Quand l'homme a pris son espérance!

Daar is nog een ander gedicht van Hugo waarvan men zou kunnen denken dat een
herinnering eraan door zijn brein speelde: Het is de Ode XVI, Livre IV, van ‘Odes
et Ballades’, getiteld:

La demoiselle
Un rien sait l'animer, curieuse et volage
Elle va, parcourant tous les objets flatteurs,
Sans se fixer jamais, non plus que sur les fleurs,
Les zéphyrs vagabonds, doux rivaux des abeilles.
Ou le baiser ravi sur des lèvres vermeilles.
André Chénier.
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Quand la demoiselle dorée
S'envole au départ des hivers,
Souvent sa robe diaprée,
Souvent son aile est déchirée
Aux mille dards des buissons verts.
Ainsi jeunesse vive et frêle,
Qui t'égarant de tous côtés,
Voles où ton instinct t'appelle,
Souvent tu déchires ton aile
Aux épines des voluptés.

Doch noch in 't een noch in 't ander van deze twee gedichten is de in de les van den
vader uitgesproken grondgedachte van Ledeganck's gedicht te vinden. Deze heeft
hij aangetroffen bij Byron die voor Hugo het beeld gebruikte met dezelfde toepassing
als bij Ledeganck (al slaat Byron dien preektoon niet aan):
As rising on its purple wing
The insect queen of castern spring,
O'er emerald meadows of Kashmeer
Invites the young pursuer near,
And leads him on from flower to flower
A weary chase and wasted hour,
Then leaves him as it soars on high,
With panting heart and tearful eye:
So Beaty lures the full-grown child,
With hue as bright, and wing as wild;
A chase of idle hopes and fears,
Begun in folly closed in tears
If won to equal ills betray'd,
Woe waits the insect and the maid,
A life of pain, the loss of peace,
From infant's play, and man's caprice.
The lovely toy so fiercely sought
Hath lost its charm by being caught,
For every touch that woo'd its stay
Hath brush'd its brightest hues away,
Till charm, and hue and beauty gone,
'T is left to fly or fall alone.
With wounded wing, or bleeding breast
Ah! where shall either victim rest?
Can this with faded pinion soar
From rose to tulip as before?
Or Beauty, blighted in an hour,
Find joy within her broken bower?
No: gayer insects fluttering by
Ne'er droop the wing o'er those that die,
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And lovelier things have mercy shown
To every failing but their own,
And every woe a tear can claim
Except an erring sister 's shame. (Giaour, bl. 249.

Victor Hugo vergelijkt in 't eerste stuk den vlinder die zoo spoedig de knaap hem in
handen krijgt al zijn kleurenpracht verliest bij een verwezenlijkte hoop, in 't tweede
vergelijkt hij den vlinder, die aan de struiken zijn vlerken scheurt, met de jeugd die
deugd en vreugd in den wellust verliest. Byron in de boven geciteerde verzen
vergelijkt het lot van den gevangen vlinder bij dat van ‘Schoonheid in een uur te
gronde gericht’. Bij Byron is bovendien de voorstelling van een jongen die een vlinder
nazet uitvoeriger beschreven dan bij Hugo. De gedachte van Ledeganck's stuk is
blijkbaar ontleend aan Byron.

§ 2. - Romantische periode.
In ‘Uit een Huwelijksgedicht’ van 1834 (bl. 25-26) hooren we een der
lievelingsgedachten der romantische school: de liefde is de eenige bron van 't geluk.
We zien er echter geen speciaal Byroniaansche neigingen in. De grondgedachte is:
het geluk bestaat in liefde en trouw:
Voor zielen door de min bereid
Tot banden die de dood slechts scheidt,
Die altijd voor elkaar ontgloeien
Voor hen is 't leven zaligheid! (bl. 26.)

In ‘De Hut in 't Woud’, 1835, (bl. 27-34) hebben de personages de namen ‘Leila’ en
‘Werner’. Die namen zijn waarschijnlijk ontleend aan Byron, doch niets meer dan
dat bewijst in die ballade kennis of invloed van Byron's werken. Leila is de naam
van een personage uit Giaour, Werner de naam van den held van Byron's drama van
dien naam.
De dichter die in 1834 er nog een tamelijk optimistische levensbeschouwing op
nahield blijkens wat hij in ‘Uit een Huwelijksgedicht’ schreef:
Zij, die voor kunst en schoonheid koud,
Een teergevoelig hart ontberen,
En hier geen andere Almacht eeren,
Geen andre Godheid dan het goud;
Zij die de stem van hun geweten
Steeds hooren als een naar geween;
Die orde en recht met voeten treên,
Die aan het misdrijf zich vergeten;
Zij zijn ellendig, zij alleen! (bl. 26.)

schrijft in 1835 onder den titel ‘Verjaring’ de volgende ontboezeming:
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Dertig jaren zijn daarheen
Sinds mij 't eerste licht bescheen!
Wat al stormen, o mijn hart!
Hebt gij moedig reeds getart;
Wat al doornen, sinds dien stond,
Hebben, bloedig, u gewond!
Juicht gij in uw noodlot niet,
Dat de tijd snel grafwaarts vliedt,
En dat ge op des levens baan
Zooveel wegs hebt afgedaan?
Vraagt gij niet als een gena,
Dat ras 't uur der toekomst sla?
Ja.
Maar de neevlen op deze aard'
Waren soms ook opgeklaard,
En na 't onweer en d'orkaan,
Loeg de zon u soms eens aan;
Onder doornen scherp en broos
Pronkte ook wel een frissche roos,
En bij 't oopnen van haar knop
Stilde soms uw droef geklop; Zoudt ge op 's levens kronkelpad
Voor die bloem, waarop ge eens tradt,
Voor die zon die u bescheen,
Wenschen om terug te treên?...
Neen.
Maar, mijn hart! gij werdt gevoed
Door den reinsten, teêrsten gloed
Waar het englendom op roemt
En die de aarde liefde noemt,
Nimmer vond ge maagdenlonk,
Waar voor u die gloed in blonk;
En zoo God, met u begaan,
Nu nog op uw stroeve baan,
Een der sterflijke englen zond,
Die haar lot aan 't uw verbond,
Die uw minde, en met een lach
Op de rest uws levens zag?...
Ach! (bl. 34-35.)

Hier hebben we Byroniaansche gevoelens. Vergelijken we slechts met wat hij dicht
in de slotstroof van ‘Euthanasia’, bl. 64 in Occasional Pieces:
Count o'er the joys thine hours have seen,
Count o'er thy days from anguish free,
And know, whatever thou hast been,
'T is something better not to be.
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Dat de Vlaamsche dichter in weerwil van zijn stervensverlangen een liefdeverzuchting
niet kan bedwingen doet niet minder aan Byron denken: den roem achtte hij enkel
om de liefde der schoonen die hij erdoor won, betuigt hij:
Oh Fame! - if I e'er took, delight in' thy praises
'T was less for the sake of thy high - sounding phrases,
Than to see the bright eyes of the dear one discover,
She thought that I was not unworthy to love her.
(Stanzas written on the road between Florence and Pisa, bl. 109.)

en zijn laatste verzen beginnen:
'T is time this heart should be unmoved,
Since others it has ceased to move:
Yet though I cannot be beloved
Still let me love. (In ‘On this day...’, bl. 110.)

Bij Byron dus dezelfde geringschatting van 't leven, hetzelfde onderschikken van
alles aan de liefde voorgesteld als het eenige begeerenswaarde. Doch die gevoelens
hoewel met het meest nadruk en misschien wel het eerst door Byron uitgedrukt,
komen ook elders, en zeker wel grootendeels door zijn invloed bij andere dichters
van dien tijd voor bij wie Ledeganck dat kan aangetroffen hebben zoodat in dit geval
Byron's invloed slechts onrechtstreeks zou gewerkt hebben. We hoeven ons enkel
de bekende verzen van Lamartine te herinneren waarin hij niet minder krachtig zijn
ontevredenheid met het leven lucht geeft:
J'en jure par la mort, dans un monde pareil
Non, je ne voudrais pas rajeunir d'un soleil.
Je ne veux pas d'un monde où tout change, où tout passe,
Où jusqu'au souvenir, tout s'use et tout s'efface,
Où tout est fugitif, périssable, incertain,
Où le jour du bonheur n'a pas de lendemain.

Ledeganck heeft beide dichters bestudeerd, in het gedicht kan de invloed van beiden
aanwezig zijn zoowel als van een van de twee. Overigens kan men maar in zekere
mate van invloed spreken in dit stukje: hij schiet er zijn oorspronkelijkheid niet bij
in, opzettelijke nabootsing is het zeker niet, slechts een reminiscentie, een gevolg
van den indruk door het lezen van die dichters op hem gemaakt. We vernemen
duidelijk de stem van Ledeganck, het is zijn teeder ietwat weemoedig hart dat zijn
verdriet uitzingt in een vlaag van ontmoediging. Overigens tusschen ‘Uit een
Huwelijksgedicht’ en ‘Verjaring’ is 't verschil niet zoo groot, de grondgedachte is
feitelijk dezelfde: liefde alléén maakt het leven levens-
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waard, doch in 't laatste is de levensbeschouwing toch veel versomberd.
De invloed van Byron's levensbeschouwing op die van Ledeganck moet echter
van zeer korten duur geweest zijn, van nu af aan vinden we weinig invloed van Byron
in zijn oorspronkelijke gedichten. In ‘Vaarwel, begoochelende Jeugd’ (bl. 110-113)
1840, is alleen het motto ontleend aan Byron's ‘Fare thee well’:
Fare thee well and if for ever
Still for ever fare thee well. (bl. 86.)

In het ‘Burgslot van Zomergem’ 1840, dat evenmin als ‘De Zinnelooze’, 1841, als
geheel in eenig opzicht bij de epische stukken van Byron kan vergeleken worden,
komt alleen een trek in Koenraad's karakter voor die ons vaag aan Byron's helden
herinnert:
Jonker Koenraad was van inborst
Tevens wreed en zacht en rond,
Zacht wanneer hij aan zijn wenschen
Niemand wederstrevig vond;
Gruwelijk wreed wanneer het minste
Aan zijn stalen wil weerstond. (bl. 121.)

Overigens echter is Koenraad in zijn handelen een echten woestaard en niet op een
rij te stellen met de helden van Byron.
Ledeganck's bewondering voor Lord Byron's poëzie zien we ook duidelijk aan
den dag treden in de jaren 1840 en 1841 in de vertalingen van ‘Fill the goblet again’,
‘The prisoner of Chillon’ en ‘A very mournful on the siege and conquest of Alhama’.
In de eerste overdichting ‘Volt den beker nog eens’, (bl. 147-148), behoudt hij de
maat van 't oorpronkelijke en geeft de gedachten over 't algemeen getrouw weer.
Slechts enkele verzen zijn gebrekkig vertaald zoo wordt:
Friendship shifts with the sunbeam. (bl. 55, col. 2, regel 2.) bij hem:
Alle vriendschap is dwarlwind. (bl. 148.)
‘De Gevangene van Chillon’ is ook zeer getrouw wat versmaat en inhoud van 't
oorspronkelijke betreft, getrouwheid die natuurlijk met een gemis van zwier bekocht
wordt.
Aangaande de ‘Zeer treurige ballade op de belegering en inneming van Alhama’
bl. 168-172, zeggen de uitgevers van Ledeganck's gedichten, Heremans in de uitgave
van 1868 (Gent) en de Seyn in de latere uitgave dat ze naar het Spaansch bewerkt
is. In Lord Byron's werken komt echter
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een gedicht voor ‘A very mournful ballad on the siege and conquest of Alhama’ bl.
97-99: de romance heeft bij beide dichters denzelfden inhoud en 't zelfde getal verzen.
Die ‘ballade’ zooals ze bij Byron en ook bij Ledeganck voorkomt voldoet den
lezer niet, hij begrijpt maar half: De Moorsche koning rijdt door de stad Grenade
naar den Alhambra, doet de trompet blazen en den trommel slaan om 't volk bijeen
te roepen. Dan deelt hij aan 't volk den val van Alhama mee. Een Moor uit de menigte
door Byron ‘old Alfaqui’ genoemd, antwoordt den koning en zegt dat die tegenslag
verdiend is, verder verwijt hij hem zijn wanbestuur. De koning wordt woedend:

XIV
There is no law to say such things
As may disgust the ear of kings:
Thus, snorting with his choler, said
The Moorish King, and doom'd him dead.
Woe is me, Alhama! (bl. 98, col 2.)

Nu begint het onverstaanbare of tenminste het onwaarschijnlijke. De volgende twee
strophen luiden:
Moor Alfaqui! Moor Alfaqui!
Though thy beard so hoary be,
The king hath sent to have thee seized,
For Alhama's loss displeased.
Woe is me, Alhama!

XVI
And to fix thy head upon
High Alhambra's loftiest stone;
That this for thee should be the law,
And others tremble when they saw.
Woe is me, Alhama!

Dat is tamelijk zonderling: die verzen schijnen te onderstellen dat de koning mannen
zendt naar ‘Alfaqui’ die hem zijn vonnis kenbaar maken, hetgeen hij nochtans reeds
wist volgens str. XIV. Nog zonderlinger klinkt het volgende: Alfaqui ontschuldigt
zich, zegt dat hij niet schuldig is tegenover den koning, verder:

XVIII
But on my soul Alhama weighs,
And on my inmost spirit preys;
And if the king his land hath lost,
Yet others may have lost the most.
Woe is me, Alhama!
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XIX
Sires have lost their children, wives
Their lords, and valiant men their lives!
One what best his love might claim
Hath lost, another wealth, or fame.
Woe is me, Alhama!

XX
I lost a damsel in that hour,
Of all the land the loveliest flower;
Doubloons a hundred I would pay,
And think her ransom cheap that day.
Woe is me, Alhama!

Daarna wordt het vonnis aan Alfaqui voltrokken.
In ‘Romancero Castellano publicado por G.D. Depping, Nueva Edition, con
lasnotas de Don Antonio Alcala-Galiano, Tomo Primero, 1844’ vinden we bl.
392-334, twee romances met den volgenden inhoud: De eerste bevat de stof van 't
eerste deel van de romance zooals ze voorkomt bij Byron en Ledeganck: de koning
rijdt door zijn stad, doet het volk bijeentrommelen en deelt den val van Alhama mee.
Dan spreekt iemand uit de menigte ‘een alfaqui’ d.i. een fakir en stuurt hem dezelfde
verwijten toe als bij Byron. Doch hiermee is de romance uit.
In de àndere romance zien we de dienaars van den koning bij den moorschen
alcalde van Alhama die de burcht verdedigde en ze in de macht van den vijand heeft
laten vallen: ze melden hem zijn doodvonnis. Deze rechtvaardigt zich, zegt dat hij
geen schuld heeft tegenover den koning, verder luidt het:
De haberse Alhama perdido
A mi me pesa en el alma,
Que si el rey perdio su tierra,
Yo perdi mi houra y fama;
Perdi una hija doncella,
Que era la flor de Granada.
El que la tiene cautiva,
Marques de Càdiz se llama:
Cien doblas le doy por ella,
No me las estima en nada.
La repuesta que me han dado
Es que mi hija es Cristiana,
Y por nombre le habian puesto
Y por nombre le habian puesto
Dona Maria de Alhama;
El nombre que ella tenia
Mora Fàtima se llama.
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Doch zijn verontschuldigingen baten niet, ze brengen hem naar Grenade, onthoofden
hem en dragen het hoofd naar den Alhambra, naar des konings bevel.
Na de kennismaking met den inhoud der Spaansche romances verstaan we hoe
Byron tot zijn zonderling geheel gekomen is: hij heeft de twee ronmances in één
versmolten, heeft ‘un Alfaqui’(*) opgevat als een eigenaam ‘Alfaqui’ en heeft om
eenheid in ‘ballade’ te brengen, den koning zijn spijt over den val van Alhama laten
uitwerken op Alfaqui die er hoegenaamd geen schuld aan had, en hem alleen eenige
harde en oneerbiedige waarheden gezegd had, in plaats van op den alclade die Alhama
moest verdedigen. Hij plaatst de verontschuldigingen van den alcalde in den mond
van Alfaqui (hetgeen den lezer zoo vreemd voorkomt).
Dat Byron niet dezelfde tekst als die welken Depping geeft, gebruikt heeft bij zijn
bewerking, blijkt reeds hieruit dat het ‘Woe is me, Alhama!’ bij Byron na ieder stroof
telkens weerkeert en daar niet voorkomt, hoewel het tot een Spaansche lezing der
romance moet behooren blijkens de vertaling der eerste romance door Herder in
‘Stimmen der Völker’ waar de regel ook voorkomt. (Byron las geen Duitsch.)
Dat hij aan een anderen kant eenvoudig een Spaansche romance waar reeds de
twee bovenvermelde in versmolten zouden geweest zijn in 't Engelsch vertaald zou
hebben is onwaarschijnlijk(*). Ik heb overigens reeds gewezen op het zonderlinge en
ongemotiveerde in re romance zooals hij ze geeft: de kennisgeving van zijn
veroordeeling aan Alfaqui die ze reeds kende en vooral zijn verontschuldigingen:
On my soul Alhama weighs,
And on my inmost spirit preys;

die alleen in den mond passen van iemand die zelf Alhama verloren heeft. Hij zegt
ook dat hij er zijn dochter verloren heeft. Aan een anderen kant wordt de val val
Alhama voorgesteld als iets dat verschgebeurd is, de koning heeft zooeven de tijding
ontvangen door een bode, hij roept het volk saam om het hun mee te deelen, en kijk,
de oude Alfaqui kende de mare reeds, hij had te Alhama zijn dochter verloren, dat
wist hij al en hij was reeds terug te Grenade!
In dit geval, dat dus het waarschijnlijkste is, dat Byron de twee romances zou
verbonden hebben is Ledeganck's ver-

(*) Bij Depping ‘un alfaqui’.
(*) Nadat het bovenstaande geschreven was heb ik er nog andere romancero's op nageslagen,
nl. de ‘Romancero General’, par A. Duran, Madrid, 1851, en ‘Romancero général’, traduction
complète par M. Damas-Hinard, Paris, 1844. In geen van beiden zijn bovenvermelde motieven
versmolten.
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plichting aan Byron duidelijk, immers zijn romance behandelt stroof voor stroof
dezelfde stof als die van den Engelschen dichter. Nochtans wijzen enkele afwijgingen
erop dat hij ook een Spaansche lezing geraadpleegd heeft; dit kan men vaststellen
als men het volgende vergelijkt. Ik onderlijn de afwijkingen van Byron die tevens
overeenstemmingen zijn met den Spaanschen tekst:
Dat men mee de krijgstrom roeren
En d'alarm zou slaan terstond,
Opdat al de Mooren 't hoorden
Van Grenade en in het rond.
Wee, wee mij: Alhama!
Y que las cajas de guerra
Apriesa toquen al arma,
Porque lo oigan sus Moriscos
Los de la vega y Granada.
Ay de mi Alhama!

V
And when the hollow drums of war
Beat the loud alarm afar,
That the moors of twon and plain
Might answer to the martial strain. (bl. 97.)
Vrienden! ach een droeve mare
Werd ons even aangebracht.
(bl. 169.)
Habeis de saber, amigos,
Una nueva desdichada.
(bl. 393.)

VIII
Friends! ye have, alas! to know
Of a most disastrous blow; (bl. 98.)
En daarom verdient gij, Koning!
Dat een dubble straf u slag,
Dat uw rijk een einde neme,
Dat Grenade, als gij, verga!
Por eso mereces, Rey,
Una pena muy doblada;
Que te pierdas tù y el reino,
Yaqué se pierda Granada. -

XI
And for this, oh King is sent
On thee a double chastiment:
Thee and thine, thy crown and realm,
One last wreck shall overwhelm.

Indien er echter wel een Spaansche lezing bestaat die denzelfden inhoud heeft als
die van Byron, dan blijkt weer uit de vergelijking dat Ledeganck én Byron én een
Spaanschen tekst benuttigd heeft. Boven heb ik aangetoond dat hij op sommige
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plaatsen het Spaansch getrouwer weergeeft dan Byron, doch zijn verplichting aan
Byron valt niet te ontkennen, zelfs al bestond er een Spansche romance die dezelfde
stof op dezelfde wijs behandelt als Byron en die Ledeganck zou gekend hebben.
Immers de titel bij Byron luidt: ‘A very
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mournful ballad on the siege and conquest of Alhama’ wat de vertaling is van 't
volgende Spaansch dat in een aanteekening op Byron's werken achteraan bl. 845
opgegeven is: ‘Romance muy doloroso del sitio y toma de Alhama.’ Ledeganck's
titel luidt: ‘Zeer treurige ballade op de belegering en inneming van Alhama.’ Het is
niet te verklaren waarom Ledeganck's ‘romance’ zou vertaald hebben door ‘ballade’
indien hij Byron's vertaling niet kende. Want we spreken gewoonlijk niet van
Spaansche BALLADEN maar wel van Spaansche ROMANCES. Dit zou reeds
volstaan om ertoe te mogen besluiten dat Ledeganck zich van Byron's vertaling
bediend heeft. Wat nog meer overtuigt is dat Ledeganck juist indezelfde fout valt als
Byron. In de Spaansche romance is spraak van ‘un Alfaqui’ = een fakir. Byron bij
misverstand vat alfaqui op als een eigenaam en spreekt van ‘old Alfaqui’ en ‘Moor
Alfaqui’. Ook Ledeganck laat den koning uitroepen ‘Moor Alfaqui; Moor Alfaqui’
alsof hij hem bij zijn naam noemde.

§ 3. - Zijn laatste gedichten.
In de stukken uit de laatste levensjaren van den dichter bespeuren we geen invloed
meer van Byron, behalve in den bekenden aanhef van ‘Aan Brugge’ in de ‘Drie
Zustersteden’. De volgende passage uit ‘The Giaour’.
He who hath bent him o'er the dead
Ere the first day of death is fled,
The first dark day of nothingness,
(Before Decay's effacing fingers
Have swept the lines where beauty lingers,)
And mark'd the mild angelic air,
The rapture of repose that's there,
The fix'd yet tender traits that streak
The languor of the placid cheek,
And - but for that sad shrouded eye,
That fires not, wins not, weeps not, now,
And but for that chill, changeless brow,
Where cold Obstruction 's apathy
Appals the gazing mourner's heart,
As if to him it could impart
The doom he dreads, yet dwells upon;
Yes, but for these and these alone,
Some moments, ay, one treacherous hour,
He still might doubt the tyrant 's power;
So fair, so calm, so softly seal'd,
The first, last look by death reveal'd!
Such is the aspect of this shore; (bl. 246, col. 1-2.)
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heeft Ledeganck in dezer voege nagedicht:
Wie ooit een doode maged zag,
Den eersten droeven stervensdag,
Eer nog de vinger der vernieling
De lijnen heeft gekrenkt van schoonheid en bezieling, Die ondervond, hoe zacht, hoe engelachtig schoon
't Genot der eeuwge rust op 't wezen ligt ten toon;
En ware 't niet dat oog, verglaasd en onbewogen,
En ware 't niet die wang, met lijkwade overtogen,
Waarop de aanschouwer staart, door weemoed overmand,
Hij twijfelde uren lang. Zoo kalm en boeiend tevens
Is 't aanzien van den dood, nog in den vorm des levens, En zoo is 't aanzien van dit strand!

Het vers dat de engelsche dichter laat volgen op de boven aangehaalde
'T is Greece, but living Greece no more! (bl. 246.)
is bij Ledeganck nagevolgd in de slotregels der tweede stance:
Wel vind ik nog in u het schoone Brugge weder,
Maar 't levend Brugge, eilaas, niet meer! (bl. 228.)

Terugblik: Byron's invloed op onzen Vlaamschen dichter is dus niet aanzienlijk
geweest: de studie van zijn werken en van die der gelijktijdige romantische dichters
heeft zijn smaak gelouterd, zijn gevoel verdiept en verfijnd, zijn verbeelding verrijkt
en een Nederlandsch romantisch dichter van hem gemaakt. Byronisme echter heeft
weinig vat gehad op zijn karakter en weinig invloed geoefend op zijn werk, slechts
een enkele uiting treffen we aan van Weltschmerz; van Byron's cynisme, twijfel- en
spotzucht, menschenhaat, wanhoop en zinnelijken hartstocht is geen spoor bij hem
te vinden.
Dr J. DECROOS.
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De zwarte kaart
HET vooruitzicht dat het huwelijk zeker over een drietal maanden zou voltrokken
worden, was Filip een steun in het jonggezellenleven, waarvan hem de ongemakken
van langsom meer begonnen te wegen. Hij herinnerde zich nog, hoe hij zich, rond
de twintig, het hongerend verblijf op een nauwelijks gemeubelde mansardekamer
met een zekere charme omwonden had voorgedroomd. Sedert hij echter de
ongezelligheid van een minder armoedige huisvesting had leeren kennen, kwam de
verwezenlijking van de droom hem veel minder aanlokkelijk voor. Hij schaamde er
zich ook niet meer over dat hij zich als strijder uit de harde werkelijkheid had
teruggetrokken. Met medelijdende spot keek hij zelfs neer op jongelieden die, jonger
dan hij (nu acht en twintig), nog niet de moed hadden gevonden om hun
artistiek-aristokratische voorspiegelingen op te geven. Wat vreesden ze? Niet in de
eerste plaats gewoon en burgerlijk te zijn, maar vooral: gewoon en burgerlijk te doen,
te schijnen. Hem was het een aangenaam streven geworden zijn leven te versimpelen,
zich zelfs uit reaktie tegen vroegere neigingen regelmatig voor te doen, mechanisch
als een administratie-bediende vol plichtsbesef, - dus zeker bespottelijk in de oogen
van jongere vrienden te schijnen. Met perversiteit, zou men zeggen, nam hij elke
gelegenheid waar, om klaar te doen uitkomen, hoe laag hij in de maatschappij
gezonken was. Er bleef hem ja, niets over dan te huwen en kinderen te kweeken, het
ras maar doodkalm te bestendigen, niet meer een geestelijk maatschappelijk leider
te zijn. Inderdaad: ook een verlangen naar kinderen was in hem ontstaan. Maar wat
hem het meest als prangende verwachting met vreugde vervulde: Nog enkele weken
en dan zou Laura verlost zijn van de kwellingen die ze van haar vader - een dronkelap
- te verduren had. Zonderling: er was in hem nu, terwijl hij zich naar de woning van
zijn verloofde begaf, de zekerheid van een

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

31
vaste, gestadige blijdschap. Het was mooi weer. Het had er, meer dan anders, bij de
aanblik van modderige straten, de schijn van, alsof de wereld tamelijk wel in de haak
zat. Een tram die voorbijreed - nog een van die allerpronvinciaalste trams - wekte
bij hem de gedachte van onze merkwaardige beschaving die hij nu niet geneigd was
in twijfel te trekken. De begroeting van twee mannen op zijn weg, die elkaar met
een blik van verstandhouding toelachten, was hem genoeg om de mensch toch niet
zoo slecht te vinden als wij ons hem bij voorkeur indenken. Maar hij herkende ze
opeens, die oogenblikken - periodisch herhaald in het verleden - oogenblikken van
geloof in de wereldharmonie, oogenblikken van zalige kortzichtigheid, dezelfde
kortzichtigheid waarmee een ‘eerlijk’ politiek man de toekomst inziet en heilzame
veranderingen in de regeering voorbereidt.
Hij had nog een vijftal minuten te gaan. De vraag of hij Laura's vader tehuis ging
vinden, en zoo ja, in welke toestand, maakte in hem de twijfel weer wakker aan de
goedheid van mensch en natuur. De kieschheid, de gemeten vriendelijkheid die zijn
omgang met die man kenmerkte - want Filip kon gemakkelijk huichelen, en in dit
geval schaamde hij zich zeker niet - hadden buiten verwachting op de dronkaard een
innemende indruk gemaakt. Tot in oogenblikken van de meest vergeten
beestachtigheid bleef Laura's vader dezelfde achting koesteren voor een man die het
naar zijn meening honderdmaal waard was zijn schoonzoon te worden of minstens
zijn nietsnut van een dochter te huwen. Aan de dochter had hij overigens genoeg als
bestendig slachtoffer van zijn grofheid. Zij was, lijk eens zijn vrouw zaliger, het
wezen bij uitnemendheid om met gelatenheid gemeene schimp en leugenachtige
beschuldigingen te verdragen. Filip was er innerlijk wel tevreden over dat zijn
toekomende schoonvader jegens hem niet dezelfde houding aannam als jegens Laura.
Een vijandelijke bejegening zou het huwelijk in de weg hebben gestaan. Eerst over
een tiental maanden zou zijn verloofde meerderjarig worden. Dat was ook de eenige
reden waarom Filip in zichzelf telkens de lust verstikte om Laura's vader de hatelijke
waarheid in het aangezicht te zeggen, - de eenige reden behalve de kieschheid jegens
zijn verloofde, die misschien nog een rest van kinderlijke aanhankelijkheid in haar
eenvoudig en al te liefderijk gemoed jegens haar vader onderhield.
Filip was de woning tot op enkele stappen genaderd. Zijn stemming van zekere
vreugde was tot een beklemmende onrust omgeslagen. Hij vreesde de vader in
bedronken toestand aan te treffen. Het was een werkelijk physische vrees die hij
onmogelijk uit de een of andere reden verklaren kon.
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Hij wist wel dat een scene tusschen vader en dochter hem benauwend onaangenaam
was, doch nooit was het in hem opgekomen aan dat gevoel de naam van vrees te
geven. Hij herinnerde zich ook die bepaalde keer dat hij bij het binnengaan Laura's
vader in de gang had ontmoet, en de wijze waarop hij door hem was begroet
geworden. Duidelijk zag Filip in verbeelding het grijnzend gelaat waarin hij een
gedreven poging tot vriendelijkheid bespeurde, en tegelijk in de gezwollen oogen
een glans van woeste schijnheiligheid, de spijt als 't ware dat zijn vaderlijke toorn
op zoo ongeschikte wijze door de verschijning van die innemende jongeling gestoord
werd. Doch het was ook niet de schijn van verbittering, die Filip in dat aangezicht
had meenen te ontdekken, die hem nu eenigszins vrees tegenover die man kon
inboezemen.
Hij had aangebeld. Bij het wachten doordrong hem een zoodanige treurnis dat zijn
verlangen naar een ontmoeting met Laura geheel verdween. Het speet hem zelfs een
oogenblik dat hij dit gevoel niet eerder had herkend. Het zou hem er zeker toe geneigd
hebben op zijn stappen terug te keeren. De treurnis bereikte haar hoogtepunt, toen
Laura met rood bekreten gelaat in de deuropening verscheen. Vanuit de keuken
teneinde de gang hoorde hij haar vader schelden:
- Jij mijn dochter? Bah! ik zou in de grond zinken! Zooiets gun je het hemd van
je lijf en dan krijg je niet eens een knoopje terug. Maar als 't er op aankomt te slempen
en te verteren!... Wat geluk dat je moeder je niet kan weerzien! Je moeder, ja, maar
dat was een andere vrouw!... God, wat ben ik gestraft met zoo'n schepsel, een hoer!
een hoer! en daar moet ik op de koop toe nog de hel mee verdienen!...
De laatste uitroep werd betoond door een gehuichelde vertwijfeling. Filip hoorde
hoe de dronkaard, zich opwindend tot een gemaakte droefheid, lijk een komediant
in tranen uitbarstte.
- Kom maar, zei Laura, ik ben gereed, het is niet noodig dat je binnenkomt.
- Het was stichtend, stichtend, herhaalde ze, terwijl ze de huisdeur achter zich
dichttrok. Bijtijden schokte haar keel nog bij een droge snik.
- Wat een mensch, wat een mensch toch! kon Filip niet nalaten te mompelen.
Het smartte hem zijn hart niet over het geval te kunnen luchten, en dan nog - hoe
was het mogelijk! - uit ontzag voor haar. Hij voelde immers, dat ze, beschimpt en
veracht door haar vader, deze toch niet op haar beurt heel en gansch zou verachten.
- Kan er van harentwege dacht Filip, berekening onder schuilen uit vrees dat haar
vader het huwelijk zou verijdelen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

33
Maar neen, in oogenblikken van nuchterheid had de vader zich daarover integendeel
met welgevallen uitgelaten. Er bestond geen mogelijkheid dat hij zijn schoonzoon
in spel ook het minste in de weg zou leggen.
Ze gingen vanavond op bezoek bij hun onlangs gehuwde vrienden Betsy en Paul
During. Ook Filips boezemvriend Armand zouden ze daar ontmoeten. De uitroepingen
van de dronkaard bleven Filip in hun volle gemeenheid nog in de ooren klinken. Zijn
verloofde leek er hem door bezoedeld. In haar houding van neerslachtigheid las hij,
om zoo te zeggen, een gedeeltelijke schuldbekentenis. Tevergeefs poogde hij het
onaangenaam gevoel van zich af te zetten, dat ze hem, door de scheldwoorden ‘die
ze zich had toegetrokken’, veel minder aantrekkelijk was geworden. En hoewel hij
Laura's vader veel haat en verachting toedroeg, bekroop hem toch de lust, zekere,
hoewel zachtere verwijten in de zin van kommentaar of verrechtvaardiging bij die
van de vader te voegen.
- Maar is de toestand bij je thuis dan altijd zoo verschrikkelijk geweest?
- Toch ongeveer, antwoordde Laura.
- Dus beken je dat hij eens toch ietwat beter moest geweest zijn. Misschien zul je
dan ook bekennen dat er redenen toe waren.
Filip schrok zelf voor zijn opvallende misnoegdheid. Zonder dat hij het zelf wist,
had ze door zijn laatste woorden de vorm aangenomen van een vorschende bitsigheid.
Reeds velde hij spijt over het standpunt van onderzoeksrechter dat hij tegenover zijn
verloofde innam.
- Ja, natuurlijk, sprak deze, daar waren redenen toe. Ik heb tot het einde toe mijn
best gedaan om het mijn vader tehuis zoo aangenaam en gezellig mogelijk te maken.
Ik weet wel dat het mama vroeger beter gelukt is dan mij. En waarom? Dat is niet
moeilijk te begrijpen. Ik was bovendien slechts vijftien jaar, een kind nog, toen mama
stierf. Oud genoeg nochtans om te weten, hoe ze zich totaal, naar ziel en lichaam,
voor hem heeft opgeofferd. Ze heeft er geen dank voor gekregen, integendeel. Ze is
aan kanker gestorven. Mijn oom Edward hoorde ik voor een paar weken nog zeggen:
‘Als verdriet, zooals wel eens beweerd wordt, een oorzaak van kanker kan zijn, dan
mag men wel aannemen dat je mama van verdriet gestorven is.’
- En ik vrees maar, voegde Laura daar aan toe, terwijl ze vreesde terug in snikken
uit te barsten, dat ik het op verre na niet zoo lang als mama zal kunnen uithouden.
Filip, gekweld door zijn geweten, ontging de moed om Laura nog verder te plagen.
- Toe hou je kalm, kindje, toe! was het eenige wat hij haar als troost kon
toestamelen.
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- Altijd, herbegon Laura zich beheerschend, altijd heeft hij een slachtoffer noodig
gehad, waarop hij zijn luimen kon uitwerken. Korts na mama's dood is oom Ferdinand
de zondebok geweest. Die heb jij niet meer gekend: een bultenaar. Hij woonde bij
ons in. Een winteravond kwamen we van de kinema thuis, vader en ik. Ik draaide
het licht aan in de gang. Recht voor ons, aan de trapleuning, hing oom Ferdinand.
Waarom hij zelfmoord heeft gepleegd is voor niemand een raadsel geweest.
- Filip, indien je wist hoe beu ik het ben!
Een plots gevoel van bewondering en liefde doortrilde Filip, als de jonge vrouw
zei - en haar stem en houding drukten diepe ontgoocheling uit:
- Nu geloof ik dat ik van hem niet meer zal kunnen houden. Werd ik morgen
meerderjarig, ik zou weten wat me te doen stond. In zulke omstandigheden moet ik
mijn vader toch alle recht op mij ontkennen?
- Nog enkele tijd geduld, Laura, poogde Filip haar te troosten. Hemzelf doordrong
een treurnis zooals hij nog nooit had gekend, zoo onverklaarbaar diep, en die de
toekomst alle licht en kleur scheen te ontrooven. Hoe glansloos en doodsch schenen
hem de volgende woorden, een onvruchtbare poging om niet alleen Laura, doch ook
zichzelf, een weinig moed in te spreken:
- Nog enkele weken, mijn liefje, dan zal je ellende voorbij zijn, dan zullen we zelf
de omstandigheden maken waarin we wenschen te leven.
Filip zou gretig naar het eerste het beste reaktief gegrepen hebben om zichzelf uit
zijn onzalige gemoedstoestand op te wekken. Een bezoek bij de During's, hoezeer
het hem anders ook aangenaam voorkwam, scheen hem daartoe niet heel geschikt.
Liefst ware hij nu alleen geweest, ware het slechts om suffend te dolen straat in straat
uit. Alléén, zou hij zich in zichzelf verdiept hebben en ten slotte een klare voorstelling
veroverd van de troebelste situatie. Het vooruitzicht, onder pratende menschen te
verkeeren, deed zijn gevoelens als rivieren samenvloeien tot een zwarte stroom van
tijdelijke misanthropie.
Ze waren ondertusschen het huis van de During's genaderd. Het leek Filip of de
gewoonlijke glimlach van de klare baksteenen gevel was omgetooverd tot een grijns.
Hij stelde zich van een kort verblijf in dit huis niet enkel verveling, maar ook een
waarachtige geestelijke verzieking voor. Onwillekeurig dacht hij terug aan de
onzinnige vrees die hij zich daareven voor Laura's woning van een ontmoeting met
haar vader had voorgespiegeld. Bekroop hem wezenlijk niet dezelfde angst vóor het
binnengaan in het huis van de During's.
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De ontmoeting van Paul in de huisgang scheen echter op hem een genezende,
betooverende werking uit te oefenen. Onmiddellijk bijna voelde hij zich weer zoo
zacht en vriendelijk in een gezellige menschenkring opgenomen.
- Jullie willen me wel verontschuldigen? fluisterde Paul. Ik heb buiten verwachting
een nicht van Luik op bezoek gekregen. Mijn tante Lea - die ken je wel, niet? - heeft
de gelegenheid waargenomen, om ze tijdens haar kort bezoek hier ook eens weer te
zien. Ik meen dat je in geenen deele door het gezelschap bevreemd of gehinderd zult
zijn. Bovendien, Filip, aan de nicht zul je een onverwachte verschijning beleven. Ik
kan me de bloedverwantschap tusschen haar en mij ternauwernood indenken.
In de woonkamer troffen ze, behalve voornoemde tante en nicht, Betsy During en
Armand, die in een druk kabbalistisch gesprek was gewikkeld met een vrouw - de
nicht namelijk - die tot het zwarte of het gele of wellicht ook het Maleische ras kon
behooren. Een oogenblik verwonderde Filip er zich over haar vloeiend Nederlandsch
te hooren spreken. De vrouw had een merkwaardige platneus, knopvormig gebouwd
zou men zeggen: een tamelijk dikke halfbol vervulde de rol van neustop, daarnaast
en erboven stonden kleinere halfbollen geschikt, ter grootte van schoenknoopen, die
bij nadere beschouwing de vleugels en de neusknobbel bleken te zijn. Een sterk
vooruitspringende kin duidde op energie. Boven het glansend bolle voorhoofd lag
het zwart, kroezelend haar zoo plat mogelijk tot een dikke wrong achter het kleine
hoofd bijeengetrokken. Bij het draaien schoten de zwarte oogen vonken door de
schemering. Na het aandraaien van het licht bleek echter hun glans niet zoo streng,
niet zoo vervaarlijk meer. Toen schenen ze integendeel meer spottende vreugde te
stralen. Maar wat Filip in die persoon de gansche avond door belang inboezemde
was de voortdurende en steeds wisselende tegenstelling tusschen haar gezegden en
de gelaatsuitdrukkingen die deze gezegden begeleidden. Bijna glimlachend vertelde
ze de meest tragische gebeurtenissen. Wanneer ze integendeel spotten wilde, nam
haar gelaat de plooi aan van een treurige gelegenheid, zonder dat hierdoor de gedachte
aan flegmatische humor werd opgewekt.
De gansche avond door werd het gesprek hoofdzakelijk geleid door die
physiognomonisch zeldzame vrouw, die ook zeldzaam verstandig bleek te zijn. Met
kennis van zaken bewoog ze zich over de meest verscheiden gebieden: sexualiteit,
kriminologie, literatuur, geneeskunde, hypnotisme en tooverij, maar met een
opzichtelijke voorkeur, een liefdevolle aandacht voor het akelige.
Laat op de avond vernamen de genoodigde vrienden tot hun verbazing dat ze als
kaartlegster ruimschoots haar brood
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verdiende. De leden van het gezelschap - vooral diegene die meenden te staan buiten
elk bijgeloovig vooroordeel, - wenschten van harte over hun toekomst ingelicht te
worden. Alleen Filip, die het innerlijk weinig kon schelen welke gebeurtenissen hem
door de kaart voorspeld werden, drong niet bijzonder aan. Hij zou het nooit geloofd
hebben dat een zoo ontwikkelde vrouw zich dagelijks tot een werk leende, waaraan
een gezond redeneerend mensch alleen kon denken met misprijzen. Ook hier leek
hem de kaartlegkunst een kinderachtig tijdverdrijf toe, dat hij graag had geruild voor
een voortgezet ernstig onderhoud met die alzijdig ontwikkelde dame. Hij bedacht
dat ze dat weinig interessant werkje toch onmogelijk met eenige geestelijke toewijding
kon verrichten, dat het haar enkel financiëele belangstelling moest inboezemen.
De toonlooze ernst nochtans, waarmee ze voor Betsy de kaart lei, het abstrakte
van haar bewegingswijze, de karigheid van stemintonatie, waarbij men denken kon
dat ze nog slechts een maschine was die sprak en bewoog, stelde Filip voor de dubbele
vraag, of dat wezen daar vóór hem - dat hij nu zoo anders zag dan daareven, zoo
wonderlijk nu - ontstaan was uit een lange beroepsgewoonte, die nog enkel het
primitief-organische van de mensch tot zich trok, doch waarvan het psychologische
deel heelemaal afgezonderd voortleefde; ofwel: of al de geestkracht van die vrouw
zich nu uitsluitend op het begrijpen van de geheime teekens richtte en enkel nog een
doffe, schamele woordartikulatie en een tot het uiterst gestyleerde beweging van het
lichaam toeliet.
- Mag ik u vragen, onderbrak haar Filip, is u dat wezenlijk ernst, of ziet u in de
kaartlegkunst alleen een bloote tegemoetkoming van onzinnige, mystische behoeften?
Hij voelde dat hij door die vraag wat pijnlijk met zijn oorspronkelijke schuchterheid
had gebroken. Zelfs begon hij te blozen. Het speet hem dat hij de vraag zoo
kategorisch, eigenlijk wat ontaktisch gesteld had. De vrouw bekeek hem met een
tegelijk verwonderde en onderzoekende blik. Filip kreeg de indruk dat zijn twijfel
haar kwetste en dat ze zou trachten de oorzaken van zijn twijfel te vernietigen. Hij
werd onrustig onder die blik. Hij verwachtte nog niet dat ze zijn vraag zou kelderen
op dezelfde katerogische wijze waarop ze gesteld werd.
- Hoe kan ikzelf zoo zeker weten tot op welke grens deze soort waarzeggerij mij
bedrieglijk moet voorkomen? Wie draagt in zich volstrekte zekerheid nopens de
toekomst? Vindt u het niet gewaagd over de onzinnigheid van mystische behoeften
te spreken? Wel, mijnheer, er is geen mensch die niet in God of in goden gelooft. U
zijt atheïst? Welnu u zijt
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het niet, u gelooft het te zijn. Ook uw mystische behoeften zijn niet dood te
redeneeren. Wat doet het er aldus nog toe of ik mijn beroep in volle ernst of met
sceptische achterdocht uitoefen?
Het was Filip onmogelijk die halfslachtige weerleggingen, die hem vaag, verward,
en ook geheimzinnig voorkwamen, voor zichzelf tot een duidelijke formule te
omschrijven. Hij besefte maar half, hoe de betooverende invloed van die woorden
in hem begon na te werken terwijl hij het kaartleggen stilzwijgend volgde. Gelach,
gegichel, schertsende bemerkingen die men ten titel van kommentaar ten beste gaf,
dat alles kon Filip voortaan, zoolang de kaarten op tafel lagen, niet meer aan een
geestelijke spanning onttrekken, een toewijdende koncentratie, waarover hij zich
later danig verbaasde.
Het gezelschap waardeerde deze avond als een van de aangenaamste en tegelijk
zeldzaamste - want er mengden zich ook elementen in van verbazing en
geheimzinnigheid - die men beleven kan. Ook speet het dan elkeen dat deze
aangename uren door een bijzonder pijnlijk oogenblik afgebroken werden. Het was
toen of er door die uitzonderlijke avond een nijdige zwarte streep werd getrokken.
Met kleurlooze stem verklaarde de kaartlegster het karakter van de tante, en
voorspelde haar tusschendoor haar komende levensgebeurtenissen. Plots dan viel
dat ongelukkig gezegde dat wij allen aanvoelden als de worp van een steen tegen de
borst. In het naief aandachtig gelaat waarmee de tante toehoorde kon men nog wel
een schijn van ongeloovige spot bespeuren, maar deze verdween om plaats te maken
voor een uitdrukking van tragische verschrikking, toen ze hoorde zeggen:
- Een van je beide zonen - een blonde - zal over eenige tijd het slachtoffer worden
van een beroepsongeval.
De arme vrouw bleef bewegingloos, de mond half geopend, voor zich uitstaren,
bang als 't ware dat het oppervlaktevlies van een aanzwellend gevoel ging scheuren
in haar binnenst. Zoo bleef ze enkele seconden zitten. Het vervolg van die
voorspelling, dat de nicht daar wellicht uit medelijden (wie weet!) aan toevoegde,
scheen ze zelfs niet meer te hooren.
- Deze kaart, vervolgde de kaartlegster, terwijl ze ruiten vier op tafel lei, schijnt
er op te wijzen dat het ongeval niet bijzonder erg zal zijn.
Die verzekering kon echter niet meer beletten, dat de tante opeens vertwijfeld
uitriep: ‘Mijn Emiel! mijn Emiel!’ waarop ze zacht en droog begon te snikken en
dan het bewustzijn verloor.
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Dit droevig incident maakte voor goed aan de gezelligheid een einde. Men bracht
de tante te bed. Intusschen maakten Armand, Filip en zijn verloofde zich gereed om
afscheid te nemen. De aangename indruk die zich over Paul During's uitzonderlijke
nicht bij hen had gevormd viel uiteen tot een pijnlijke wrevel over haar onverklaarbare
mangel aan takt. Het leek Filip of ze, naarmate het later op de avond werd, van
langsom meer aan sympathieke menschelijkheid had verloren, en dat er nu nog enkel
van haar de niets ontziende denkmaschine was overgebleven. In die gedachte werd
hij voor goed bevestigd doordat de vrouw volstrekt niet door het voorval ontroerd
scheen, zelfs op geen wijze daarover haar spijt liet blijken. De drie genoodigden
gingen de kamer verlaten, toen de nicht haar hand op Filip zijn schouder lei met de
bedoeling hem te weerhouden. Ze keken elkaar in de oogen. Filip had het vermoeden
dat ze geraden had welk gevoel jegens haar in hem omging. Bijna roerloos, nu recht
in het ijle voor zich uitblikkend, zei ze op de steeds zelfde abstrakte toon:
- Het zou me spijten, Mijnheer, indien ik u de toekomst niet voorspeld had. Wat
ik u te zeggen heb kan u van dienst zijn, tenminste: zoo zegt mij een vage
gewaarwording.
Betsy en Paul die achter hun nicht stonden bespeurden in zijn gebaar een ietwat
verbitterd ongeduld. Ze schenen te vreezen dat hij het kaartleggen van de hand zou
wijzen en lieten hem door milderende gelaatsbewegingen verstaan dat het best was
aan haar verlangen te voldoen.
Met tegenzin nam hij de kaarten af. Hij luisterde eerst onaandachtig, doch de
begoochelende invloed van haar woorden liet zich langzamerhand al sterker op hem
gelden. Van heele zinnen nochtans die ze hem voorzei was het hem onmogelijk de
beteekenis te vatten. Alleen de volgende verklaringen kwamen hem tusschenin toe
in het licht van doordringend begrijpen:
- U zijt een goed karakter voor hen die u gunstig gezind zijn, maar een
onverbiddelijke vijand voor die u in de weg staan.
‘U zult binnen zeer korte tijd betrekkelijk veel geld ontvangen, dat u van
onmiddellijk nut zal zijn.
‘U stelt u voor te huwen. Dat zal echter niet zoo heel spoedig gebeuren, althans:
dit jaar niet meer. Deze zwarte kaart (ze lei schoppenheer neer) schijnt met dat uitstel
in verband te staan, op welke wijze weet ik niet.’
De laatste uitspraak maakte op Filip een geweldige indruk, die hij door zijn
uiterlijke kalmte wel beheerschte, doch die hem danig verbaasde. Nadat hij zijn
verloofde op bestemming had gebracht, onder het huiswaarts keeren in gezel-
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schap van Armand, kwam de historie van het kaartleggen terug op het tapijt.
- Dan denk je nog vóor de maand Oktober gehuwd te zijn, vroeg Armand.
- Jawel, ten minste: als de fataliteit mijn wensch niet in de weg komt en de booze
voorspelling van Paul's nicht mijn lot niet bezworen heeft, zei Filip ietwat bitter
glimlachend, want hij voelde zich werkelijk niet zoo zeker van zijn toekomst als
anders.
- Nu, waarom zou alles niet van een leien dakje loopen? Het zal je een heel nieuwe
en zeker een betere omstandigheid scheppen dan die waarin je nu leeft. Maakt de
waardin het je nog lastig?
- Van langsom meer, mijn vriend. Nu wordt mijn kamer nog eenmaal om de maand
gereinigd. En wat het eten betreft... Indien ik verplicht ben nog een half jaar onder
dat regiem te leven, dan krijg ik een maagziekte. Nu die brave vrouw ontdekt heeft
dat ik een ernstige stap in het leven voorbereid en mijn pensioenprijs de uiterste grens
reikt van wat ik kan betalen, wordt ze onverdraaglijk prikkelbaar. Ze heeft zich danig
in mijn goedig uiterlijk bedrogen. Tot vóor een paar maanden had ze gehoopt mij
aan Rika, de oudste en leelijkste van haar beide dochters te koppelen, en nu ze met
zekerheid weet dat ik ook Elza, de jongste, niet helpen kan, heb ik me te verwachten
aan een steeds dieper en dieper ingrijpende wraakneming. Nu, dat alles zullen we
wel te boven komen. Alhoewel, ik moet je bekennen dat die onnoozele voorspelling
(waaraan ik, tusschen haakjes gezeid, niet het minste geloof hecht) me toch mijn
miezerige toestand, waaraan ik me begon te wennen, weer danig zichtbaar en tastbaar
in al zijn erbarmelijkheid heeft te binnen geroepen.
- Breek je daarover het hoofd niet, zei Armand, die neerslachtigheid is wel te
verklaren, en ook van een voorbijgaand karakter. Je zegt volstrekt geen geloof te
hechten aan de voorspelling van de kaartlegster? Dat zeg je wel, maar zonder veel
innerlijke overtuiging. Er is, zooals die dame vanavond zei, geen mensch die niet in
God of in goden gelooft. Je kunt inderdaad je eigen mystische behoeften niet dood
redeneeren. Nee, zeg nu niet dat de voorspelling van je toekomst je heelemaal
onverschillig heeft gelaten, en dat ze je gedachten en herinneringen niet in werking
zet. En als ik je raden mag: tracht je tegen die werking te verzetten. Heb je er al eens
over nagedacht hoe het komt dat veel voorspellingen bewaarheid worden? Door het
toeval, meen je? Mogelijk. Alleen vind ik die verklaring wat gemakkelijk. Er worden
ons door de kaart blijde of droeve gebeurtenissen aangekondigd. Lijkt het je nu zoo
onaannemelijk dat de menschelijke
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wil zich uit verlangen de omstandigheden schept die op de blijde gebeurtenis zullen
uitloopen? En aan de andere kant: kan een persoon uit zwakheid zich niet zoodanig
door een kwade voorspiegeling laten beïnvloeden, dat hij (lijk een muis door een
slang) door het gevaar gehypnotiseerd wordt en zelf, door zijn onhandigheid, wellicht
door al te overdreven ijver om het ongeluk te ontwijken, slachtoffer wordt van het
zoogenaamd noodlot? Ik herhaal het je: tracht de kwade gedachten uit je hoofd te
zetten. Zoek afleiding, of begeef je aan het een of ander werk dat al je kracht en je
aandacht vergt. Maar span je vooral niet in om je huwelijk perse dit jaar nog door te
drijven: die onrust kan je plannen verijdelen.
Het was de bedoeling van Armand geweest, zijn vriend door die raad een dienst
te bewijzen. Filip was echter te zeer tegen het gevaar gewaarschuwd, opdat hij er in
volle kalmte zijn aandacht zou van afwenden. Tevergeefs kantte hij zich tegen de
verstrikking. Tegen welke bepaalde intrigue zou hij zich ook verzetten? Al meer en
meer doordrong hem de overtuiging zich tegen een onzichtbare vijand te moeten
verdedigen. En met welke wapens?... Eens te meer in zijn leven leerde Filip het
woord onzekerheid als synoniem van smart herkennen. Welke omstandigheden dan
toch konden zijn toekomstplannen in de war sturen?... Hij zag er geen, hij kende er
geen, en hijzelf (hij die niet in de kaart geloofde) hij zou de omstandigheden zoeken
- arme gek die hij was - hij zou ze perse (of hij ook wilde of niet) ontdekken. Wel
zag hij het onzinnige van zijn bange overwegingen in, maar kende hij het middel om
ze uit zijn hersens te jagen?... Werken? Wandelen? Verstrooiing zoeken?
Kinderachtig!... Heere God! door welke satan werd hij dan terwille van een nietigheid
gekweld? Wat schitterende overwinning kon de duivel op een ziel behalen die op
het kantje van het geloof te twijfelen stond?
Toen hij op zijn kamer kwam, scheen de kwelling van zijn gepeins haar hoogtepunt
nabij. Hij hief juist de arm op om het licht aan te draaien, toen hem uit de donkerte
van zijn akelige voorspiegelingen opeens een licht verscheen. Hij bemerkte de
voorwerpen niet meer die hij daareven nog vaag in de duisternis onderscheidde. Hij
zag alleen de kaart nu: schoppenheer, en in de beweging waarmee ze tot hem kwam
herkende hij het gebaar van de kaartlegster. Een oogenblik zag hij schoppenheer in
al de bijzonderheden die hij een oogenblik te voren onmogelijk had kunnen
beschrijven. Hij zag de kaart zooals hij ze op tafel bij Paul During gezien had. Hoe
zou hij dit verschijnsel als gewone herinnering verklaren? In een plots opkomende
angstvlaag had hij nog enkel de kracht om de elektrische knop te draaien. Nu
herinnerde hij zich duidelijk de zwarte met rood en geel bestikte mantel,
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de gele kroon en luit, maar vooral moest hij denken aan de zwarte noodlottige
schoppen en aan het wit houterig gezicht van de heer met de donkere, strenge en
toch melancholische blik.
Als een vlijmende herdenking schoot hem het geval van zijn oom Robert te binnen
die nu, vijf weken na een maagoperatie, weer onderhevig aan last en pijn terug te
bed lag.
- Nee, bedacht hij onmiddellijk weer, nee, dat is niet mogelijk. Dat zou te
belachelijk zijn. Tegen zoo'n kleingeestigheid zou ik me met hand en tand verzetten.
Filip had innerlijk de onderstelling opgeworpen dat familieleden (hij dacht hier
in het bijzonder aan een zeer katholieke zuster die te Brussel woonde) tegen zijn
huwelijk korts na het gebeurlijk afsterven van zijn oom wrevelig zouden opzien. Hij
was zich van zijn hulpbehoevende toestand wel bewust, en wenschte allerminst met
zuster, tante, neef noch nicht in twist te geraken. Met spijt en misnoegen zag hij neer
op de zwakke, burgerlijke stelling die hij te midden zijn familie had ingenomen. En
dat men hem bij al zijn flauwe goedaardigheid nu nog de wet zou stellen! Zijn innerlijk
verzet ging echter vergezeld van de milderende, weemoedige overweging, dat die
nette oom Robert (waaraan hij nooit een oogenblik genoegen had beleefd) hem nu,
om te eindigen het zure leventje nog bitter kon maken.
- Dat men hem liefst maar niks vertelt van mijn vooruitzichten! Die akelige fantast!
Als flauwe grappenmaker zie 'k hem in staat om veertien dagen vóor het gewichtig
oogenblik te sterven.
Hij zei dit zonder schertsende bedoeling, wrevelig, te zeer van de ernst in zijn
toestand bewust. Daaromtrent moest hij zekerheid hebben. Niet later dan morgen
zou hij zijn oom bezoeken. Het vooruitzicht stak hem tegen nochtans. Hij moest er
toch eens toe komen. 't Was meer dan een maand geleden dat hij de man bezocht
had. En nu vooral was het hem nuttig te weten hoe het met hem gesteld was. Hij had
nooit verwacht dat de gezondheid van zijn oom Robert hem eens nog zoveel
bezorgdheid zou inboezemen.
- De hemel geve hem nog een half jaartje te leven!
Buiten verwachting genoot Filip een goede nachtrust. Ook werd hij 's anderdaags
niet lijk de avond te voren door nare gedachten gekweld. Wel had hij zich gisteren
voorgenomen zijn oom zonder uitstel te bezoeken, doch lang na het middagmaal zat
hij nog besluiteloos te talmen. Hij had immers al de tijd! Intusschen verkoos hij
ongestoord zijn dagblad te lezen. Na enkele minuten besloot hij zijn lektuur met het
volgend artikel:
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Publieke onrust. - Het bankroet van het ‘Crédit Foncier’ schijnt het openbaar
vertrouwen danig geschokt te hebben. Gisteren namiddag kon de bank Dufour de
uitbetaling aan de toestroomende klanten niet bijhouden en was verplicht rond 3 uur
haar winketten te sluiten. Naar ons verzekerd wordt, is er van onregelmatigheden
geen spraak. De schorsing zal van korte duur zijn, vermits men beschikt over
voldoende voorwaarden om iedereen die geld op de bank heeft terug te betalen.
Filip kon zich niet weerhouden met een zekere onrust te denken aan de enkele
duizenden frank die hij op het Volkskrediet gespaard had.
- Och, kom! weerlegde hij zichzelf dan weer, het Volkscrediet is een bank van
vertrouwen. Een paar weken geleden heeft zelfs het socialistisch blad ‘De Arbeid’
er met lof over gesproken. Maar van de andere kant beschouwd: kan een interest van
7% wel vertrouwen inboezemen?
Zijn kalmte kwam niet heelemaal weer. Met een hardnekkig gebaar wierp hij zijn
dagblad terzij, nu vast besloten zijn oom (al ware het slechts uit verstrooiing) op te
zoeken.
Hij was tevreden daar met zijn neef Arthur - die hem anders toch niet zoo
sympathiek was - samen te treffen. Die aanwezigheid maakte hem het vervelend
gesprek met zijn oom eenigszins draaglijk, doordat hij nu gemakkelijk het woord
aan een ander kon laten en zich bepalen bij enkele geveinsde troostformules. Hij
moest zich niet in het minst meer verontrusten: van een gebeurlijke dood in de nabije
toekomst was geen spraak meer. Men verwachtte zelfs een spoedige herstelling. Uit
een afzonderlijk gesprek met zijn neef vernam Filip dat, korts na dit eens gevreesde
afsterven, niemand er zou aan gedacht hebben zijn huwelijk in de weg te staan. Men
kende immers te goed zijn weinig aangename levensomstandigheden, zijn behoefte
aan een eigen tehuis was niet moeilijk te begrijpen.
Filip glimlachte bij de herinnering aan de magische benauwing die de
kaartvoorspelling gisteren op hem had uitgeoefend. Terwijl hij zich naar zijn bureau
begaf, besefte hij niet, hoe dicht hij de pasgeleden kwelling weer nabij was. Lachend
in gepeinzen liep hij bij het omslaan van een straathoek Armand op het lijf.
- Ha, ha! daar heb ik je vroeger dan ik gedacht had. In verband met ons gesprek
van gisteravond (ik hoop tusschen haakjes dat je er wel op geslapen hebt) moet ik je
een merkwaardige mededeeling doen. Man, pas op, je krijgt er kippenvel van. Nu,
om te lachen is 't ook niet. Die arme sukkel van een tante!... Je weet wat dat
kabbalistisch schepsel haar
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voorzegd heeft. Welnu, haar jongste zoon, een metaalbewerker, is een lid van de
rechter middelvinger kwijt.
- Inderdaad, zei Filip droogjes, hoewel geschrokken, om te lachen vind ik het ook
niet.
- Wat een triestig samentreffen, niet? Ik kan me de gemoedstoestand van Paul's
tante niet indenken. Wat moet er nu omgaan in dat mensch?
‘Alleen, voegde Armand er schertsend aan toe, moet ik er tot jouw gerustelling
bijvoegen dat het ongeluk buiten weet van de tante (want haar zoon woont niet meer
bij haar in, hij is gehuwd) reeds een vijftal dagen voor de voorspelling gebeurd is.
- Dank je voor de bezorgdheid, antwoordde Filip gemelijk. Willen we over gezonde
dingen praten?
- Wat een idee! Die smijt je me zoo mooi, zoo precies, elegant als een bom vóor
de voeten. Gezonde dingen! In onze neurasthenie wereld!... Hoor eens, ik spot er
niet mee, jij ziet er de laatste tijd niet te best uit. Je moet je verzorgen, man, en je
wat minder om de gang van de wereld bekommeren. Je hebt toch geen dertig duizend
frank op de bank Dufour in de steek gelaten. Stel je voor, een arme drommel van
Mechelen - zestig jaar - is er krankzinnig van geworden.
- Wat zeg je?
- De heeren Lauwers, beheerder, en Kremling, bestuurder, zitten achter slot. Ook
de Banque d'Anvers en de Schelde hebben hun betalingen gestaakt... Wat mankeer
je? Wat zie jij toch bleek! Je bent toch niet bij de slachtoffers hoop ik?
- Nee, maar... Zeg, hoe denk jij erover: zou ik mijn geld van het Volkskrediet
losmaken? Ik heb het links en rechts voor drie kwart betaald.
- Nu, zei Armand, ik wil je de angst niet op het lijf jagen, maar ik zou geen
oogenblik aarzelen.
Vooraleer een paar uur van haast en benauwing verstreken waren, had Filip zijn
spaargeld met groote moeite van de bank gehaald. Ook daar was men de volgende
morgen verplicht de betalingen te schorsen. De boeken werden door het parket niet
in orde bevonden, een schandaal kwam aan het licht, en leden van het bestuur werden
als afzetters in hechtenis genomen. Het nieuws ontroerde Filip zoodanig dat hij er
onmogelijk voor zichzelf het princiep van een gelukkig toeval in ontdekken kon. De
laatste gebeurtenissen hadden hem - van aard reeds achterdochtig en zwartgallig te sterk aangegrepen, dan dat hij zich weer spoedig voor aangename vooruitzichten
bezielen zou. Nu zag hij slechts de kommervolle nasleep van zijn gelukkig voornemen
van gisteren. Hij vond zichzelf zoo kinderachtig, zoo idioot, zoo ver-
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achtelijk neurastheniek, en toch, onwillekeurig, kwam hem steeds opnieuw de
herinnering aan die vervloekte kaartvoorspelling te binnen. Hij herinnerde zich precies
de woorden: ‘U zult binnen zeer korte tijd betrekkelijk veel geld ontvangen, dat u
van onmiddellijk nut zal zijn.’
Inderdaad was het zijn voornemen in de loop van de week nog een voorschot aan
de meubelmaker te betalen. Hij bedacht nu dat die enkele zin, die hem zoo klaar was
bijgebleven, ook tot die enkele bijzonderheden behoorde, die hem uit een tamelijk
lange tirade waren bijgebleven. Waarom dan waren het juist die gedachten geweest
die tot zijn bewustzijn waren doorgedrongen? Tevergeefs poogde hij de voorspelling
als dusdanig tegen te spreken:
- Jawel, hij had wel geld ontvangen. Maar kan hier van eigenlijk ontvangen spraak
zijn? Van wat nut kon het hem zijn geld te ontvangen dat hijzelf bezat?
Doch onmiddellijk zag hij het nut er van in, en ten gunste van de voorspelling
moest hij weer toegeven dat hij het geld, zijn eigendom, ook niet had kunnen
ontvangen, eenvoudig verliezen.
Dagen lang was hij, lijk een slachtoffer van vervolgingswaanzin, op zijn hoede
voor onzichtbare, maar zeker komende verwikkelingen. De draden van dat onheilvol
spinneweb waren zoo fijn, zoo onmogelijk speurbaar in werkelijkheid, dat hij ze in
verbeelding altijd en overal bemerkte. De gekste veronderstellingen lieten hem niet
met vrede. Hij volgde regelmatig de internationale dagbladkroniek, waarin hij de
mogelijkheid bespeurde van een komende oorlog tusschen Frankrijk en Italië. Zonder
twijfel zou België door zijn krijgsverbond in het avontuur worden meegesleept. De
ziekelijke vrees te moeten optrekken tegen een nieuw gefabriceerde vijand van ons
vaderland bleef echter niet duren. Langzamerhand werd zijn onrust minder algemeen.
Hij voelde zich niet meer van alle kanten door gevaren bedreigd. In laatste instantie
werd hij nog alleenlijk geplaagd door de gedachte aan Laura's minderjarigheid. Ja,
aan die kant kon misschien een hinderpaal oprijzen.
Een laatste keer dat hij daarover zat te suffen, ging hem plots een schrikkelijke
gedachte door het hoofd. Maar onmiddellijk en hardnekkig maakte hij zich los uit
zijn krankzinnig gepeins. Inderdaad: Hij hield niet van zijn toekomende schoonvader.
Op geen manier kon hij hem lijden. Maar zoover, neen zoover zou het niet komen.
Dat zou toch van hemzelf afhangen. Op een zoo simpele wijze zou hij zich niet door
het noodlot laten ontwapenen.
In het voordeel van zijn gemoedsrust werd Filip door zijn patroon voor een paar
weken naar Brugge afgevaardigd.
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De werkzaamheid waartoe hij verplicht was, nam heel zijn aandacht in beslag en
toen hij naar Antwerpen terugkeerde, was uit de branding van zijn onrust nog slechts
het schuim van een vage verbittering jegens de kaartlegster overgebleven.
Nog een drietal weken scheidden hem van de huwelijksdag. Hij zou vandaag met
de vader van Laura een definitief gesprek hebben. Tegelijkertijd moest hij hem de
hand van zijn dochter vragen, hoewel hem die lang reeds stilzwijgend was teogestaan.
Maar zoo eischte het de hoffelijkheid, zelfs jegens een dronkaard. Hoewel niet belust
op een dergelijk onderhoud hoopte Filip slechts dat hij de man in een menschelijke
toestand zou aantreffen. Hij schatte die kans op éen tegen drie, maar met zijn
optimisme bij dit mooie weer droeg hij in zich een voorziende zekerheid. Het lot
was tegen zijn verwachting. De vader van Laura kwam de huisdeur openen. Wat een
blik! De waterende roodbeloopen oogen drukten de woestheid van een afgejakkerde
bokser uit. Onmiddellijk ontwaarde Filip in die oogen de grijnzende poging om zich
vast en vriendelijk op te richten. Het dunne haar hing sluik en verward over de
linkerslaap en het voorhoofd. De einden van zijn das, waarvan de knoop ver onder
de boord was gezakt, hingen te slieren op zijn ondervest. Zijn jas hing hem nog aan
met een enkele mouw. Hij had zich blijkbaar niet gehaast hem heelemaal uit te doen,
alvorens de huisdeur te openen.
- Dag jongen,... dag Filip... Kom toch binnen... Ik ben blij weer in deftig gezelschap
te zijn. Ik zeg het je nog eens: trouw en wees gelukkig! Maar een slons is het, en
bleef het er maar bij! Lieve God! wat gaat die arme jongen toch aanvangen!
Met huilerig gezicht ging de dronkaard voor de keukenspiegel staan al
schreeuwend: ‘Opoffering! Zelfverloochening! Vaderschap!’ Tranen biggelden over
zijn wangen. Hij droogde zijn oogen met het tipje van een zakdoek die tot haast op
de grond hing. Met een gebaar van afkeer frommelde hij hem opeens ineen en wierp
hem van zich af.
- Bah!... dat is haar nog te veel! De slet!... Een zuivere zakdoek voor haar
bloedeigen vader! Want dat is zeker, hoor, dat jij mijn dochter bent! Je moeder was
een andere vrouw! En als je thuiskwaamt was er koffie en niet één pot, maar twee
potten, drie potten, en geen bloempotten, hoor! Die krijgen te zuipen genoeg! Toe
weg ermee!
Hij kwam op een fuschia toe, maar Laura die zag dat hij de pot van de vensterbank
ging stooten, weerhield hem.
- Ha, ha!... Dat mankeert er nog aan, jij slet! slang! slons! Daar!...
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Met een geweldige schop zond hij een schabel, dat tusschen hen beiden stond, tegen
de schenen van zijn dochter. Schreiend van pijn liet Laura zich neer op een stoel.
Waarschijnlijk door zijn woestheid tot nog krachtiger prestaties opgehitst, greep hij
een stevige meetlat van de kast met de bedoeling zijn dochter te slaan.
Met verbeten woede had Filip tot nog toe een diplomatisch gehuichelde kalmte
bewaard. Niet uit takt, maar in zijn voordeel, was hij gewoon zich niet in deze debatten
te mengen. Maar nu de vader buiten verwachting tot handtastelijkheden overging,
moest hij wel optreden:
- Nu is het genoeg, zei Filip, zwakjes, uiterlijk kalm, maar innerlijk kokend van
woede. De opgekropte lust krieuwelde in zijn borst, die man niet alleen te worgen,
maar hem zijn doodstrijd zoo lang en smartelijk mogelijk te maken.
- Wat? jij hond!
- Geef hier! schreeuwde Filip.
Hij wrong hem de pols. Met een kreet van pijn liet de dronkaard de lat vallen, die
zijn tegenstrever onmiddellijk opraapte.
- Jij hond! gemeene ploert! Moet ik je buiten ranselen?
Wankelend, de rechtervuist geheven, kwam hij toe op Filip die hem, dreigend met
de meetlat, afwachtte. De jongeling stond juist gereed, hem er een duchtige slag mee
op het hoofd toe te dienen, maar in zijn geest vooraf dit gebaar voorziende, kon hij
er, als met een zekere lafheid, geen vrede mee hebben. Hij lei de meetlat op de kast.
Toen de dronkaard hem dichtbij stond, stootte Filip hem terug met een slag tegen de
onderkaak die hem bewustloos op het vloerkleed deed neerstorten.
Met de rug tegen de muur aangedrongen, bleek en met verstarde blik, had Laura
het gevecht gadegeslagen. Met een gil vloog ze neer op de knieën bij haar vader:
- Heere God, wat heb je gedaan, wat heb je gedaan!
Ook Filip kwam naderbij, trillend van ontsteltenis.
- 't Is niets, 't is niets, prevelde hij.
Hij poogde Laura gerust te stellen, doch tegelijkertijd klonken zijn woorden en
zijn vreemde toon hem diep beschamend in het oor. Hij had het onverklaarbaar gevoel
dat hij niet alleen haar vader, maar ook Laura geslagen had. Bleek en zwijgend
droegen ze hem op een sofa in de naaste kamer. Juist toen ze hem neerlegden, opende
de dronkaard de oogen. Zijn blik viel lijnrecht op Filip. De oogleden sloten zich
weer, terwijl hij mompelde:
- Gemeene ploert! hond!
- Kom, zei Laura, het is maar best dat je doorgaat.
En in de gang herhaalde ze schreiend:
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- Filip, wat heb je gedaan!...
Hij besefte het nu door en door wat hij gedaan had. Toen de huisdeur achter hem
dichtviel, zag hij, zag hij in het verblindend zomerlicht, en hij bemerkte niets van de
straat. Het leek hem of hij in duisternis ging. Alleen zag hij de zwarte kaart, de
schoppenheer, die vóor hem een akelige, hortende dans uitvoerde. In zijn borst beet
de kwellende gedachte dat hij zoo lang en moeizaam aan zijn toekomst gewerkt had
en dan zoo onherroepelijk dom het gebouw had in brand gestoken. Wel lichtte door
de duistere vlammen nog een verwijderde hoop: de meerderjarigheid van Laura,...
maar wat een onzalige hoop! Veeleer de kwelling van een slepende, kwijnende
verwachting. Hij zat weer op zijn eenzame kamer, en in gedachten keek hij naar de
regenvlagen van de komende herfst.
René BERGHEN.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

48

Achttiendeeuwsche gruwel-spelen
II
Vermits de gruwelen in deze stukken zoo'n overwegende rol spelen, zullen we dit
onderwerp wat uitvoeriger behandelen. En voreerst in ‘Petrowits’.
't Begint als volgt: de Czar gelast den beul de verdachten te pijnigen, ten einde al
de plichtigen te ontdekken (2e vertoogh, 3e uytganck).
CZAR: Ghy sult met trauwe hulp soo naer den kercker treden
en sult door harde pijn verscheuren al hun leden.
Drupt hun met vierigh peck, en snijt hun 't vleesch van 't lijff,
en sijt mij veel getrauw in al uw vreet bedrijft,
en als de felle pijn hun 't herte sal doorsnijden
let gij dan rechters oock op 't geene sy beleyden
en gij doet wat gij weet tot wreede pijnen nut
tot dat heel 't complot, te grond hebt uytgeput.
BEUL: Ick sweer syn majesteyt ick sal se wel doen clappen
oft sal hunt weeligh bloet uyt al de aders tappen.
Ick sal soo achtereen de pynbank richten gaen,
en soo met alle sorgh de hant aan 't werck gaen slaen.

Met zulke bloed-druipende bewoordingen worden de folteringen aangekondigd...
Hoe strak moet, na zulke beloften, de verwachting gespannen staan!
Ziehier het eerste bloed-gerecht, dat wordt opgediend, Als voorspijs mag het tellen!
CZAR:............
Nu grijpt den desen aen, en doet hem oock syn recht,
wie had dit oyt vermoyt van desen fiere kneght.
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Sa grijpt hem by de cop en slaet hem voor de aerden,
dit sal het eynde syn van desen hoffs vermaerden,
ruckt hem het hert uyt 't lyff, slaet hem dat in 't gesicht,
want nimmer meer verdient dat siet het hemels licht.
BEUL: Sa comt verduyvelt wicht 'k sal u den buyck op snijden,
en doen u door myn hant een helse pyne leyden,
gy sult naer uwe plicht nu crygen uwen loon
door dit spitsvinnigh mes, verrader van de croon.
BACLONOFF: O Godt ghenadigh Godt wilt mijnder togh
Och racker snyt togh soet, gy scheurt my alle dermen, ontfermen.
ah, ah wat voel ick pyn wat voel ick banghe smert,
ah haest u vreeden beul, daer nu so breeckt myn hert.
BEUL: Siet hier 't verraders hert dat ginck den prins verleyden,
en meynden door de vlucht myn handen te ontreyden,
maer ghy syt voor uw feyt op heden wel betaelt
daer, schender, treter daer, dit is op u verhaelt.
nu pack ick den romp, en werpe voor de honden,
op dat se wort verscheurt met hondert duysent wonden,
geen aerd heeft hy verdient dat sy hem decken sou
terwijl hy is gheweest het rijck en vorst ontrauw.

Daarna komt de terechtstelling van den Patriark, een der hoofdschuldigen. Het ter
dood brengen van een bisschop wordt blijkbaar als een buitenkansje aangeboden...
't Is een extra. Hij wordt eerst geradbraakt, dan het hoofd afgeslagen, welk ten toon
gesteld wordt; den romp zal hij verbranden, zegt de beul, en de ‘assen stroyen door
al de noortse landen.’
En nu komt een stevige hoofschotel:
MECLEBOURG: Omdat in 't lantsbestier sich ontrauw heeft ghedraegen,
soo sal hy eerst vooral met roeden syn gheslaegen,
daer naer het vlees van 't lyff met tangen afgeruckt,
dit is de rechte straff voor die het lant verdruckt.
Men sal hem boven dien, om syn besonder feyten,
tot synder groote schand den neus in tween splyten,
het hooft dan afghecapt en dat ghestelt ten toon,
soo heeft den gouverneur syn wel verdiende loon.

De ‘gouverneur’ wordt aan een staak gebonden en met scherpe roeden geslagen.
Als het gebeurd is, zegt de
BEUL: Dits maer ghespeelt myn Heer ghy sult wel anders pypen,
als ick met deese tangh u 't vlees van 't lpff sal nypen,
sa haut u leeden stil, en voeght u naer het werk,
oft sal u met dees tangh nogh nypen eens zoo sterck.
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NOVOGOROD: Wee wee mynder wat pyn ah duyvels wilt my helpen
en wilt dees felle pyn door uwe hulpe stelpen,
o wee o wee wat pyn, wat vreetheyt doet gy my.
ah ah set deese tangh togh eenmael aen een zij.
BEUL: Ghy moet van desen kant nogh eens syn aanghegreepen.
en door myn felle hant tot stervens toe gheneepen.
NOVOGOROD: lek sterff, eylaes ick sterff, de pyn verstrickt myn hert,
myn ziel wort uytgeblust, ick sterff van pyn en smert.
ZAMOSKI: Een dat hy door de pyn u handen mocht beswijcken,
soo wilt hem achtereen met 't byl den hals afstrijcken,
en stelt hem dan ten toon, op desen langen staeck,
den eenen tot een schrick den anderen tot vermaeck.

En nu, als laatste lekkernij, iets bizonders dat de reeds erg verzade gasten toch nog
zal vermogen te smaken. Het geldt den generaal Gleboff.
VLADOMIR: Sa rackers valt hem aen en hoort hem niet meer spreecken,
gy sult hem achtereen het hert en longh doorsteecken,
niet met u vinnigh stael, want is de pyn niet weert,
dat hy als Edelman ghedoot wort door het sweert,
maer sult hem eerst vooral syn laster tongh uytrucken,
en dan een scherpe staeck door syn gevrichten drucken,
en stelt hem dan ten toon verheven in de locht,
soo sal den Generael om 't leven syn gebrocht.

Thans nog een staaltje van de gruwelen, welke ‘Bajazeth’ te ‘genieten’ biedt. Achmet
wordt met zijn vijf zonen geworgd in 't bijzijn van zijn broer Zelim.
ZELIM: Soldaten grijpt hem aen, en wilse alle worghen,
de peesen van u boogh sult gy voor strop besorghen,
sa smijtse voor de aerd en traptse met op het lyff,
druckt hunne zielen uyt, en maeckt de leeden stijf.
BEUL: Ick wil de kinders eerst tot synder swaerder smerten,
gaen brengen om den hals, dat sal hem gaen ter herte,
nu geeft den gorgel hier, den jonghsten moet er aen,
en sal dan op een ry aen u myn handen slaen.

Als allen geworgd zijn, staat Zelim daar gruwelijk te doen en te tempeesten als een
bezetene:
ZELIM: Ick wil nogh naer syn doot, den romp met voeten schuppen
en doen voor het vier, met peck en solpher druppen,
verdoemt is zijne ziel, die hier in heeft ghewoont,
vermaledyt is hij die hem hier in verschoont.
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De gruwelen die hier worden vertoond zyn, zooals men ziet, werkelijk gruwelijk.
En ze werden niet ‘gezegd’ zooals in sommige spelen, of verhaald als in de klassieke
stukken, maar met al de bizonderheden op tooneel uitgevoerd. In de lijst met scenische
aanduidingen, waarvan we hooger gewaagden, komen gegevens voor betrekkelijk
het vertoonen der gruwelen. Wij lezen er: ‘... Den Capteyn, Sergeant en Beuls cnegt
hebbende twee stroppen, twee tongen en twee sponsen met bloet...’ ‘Ter linker hant
achter Guise moet pret staen Sergeant en Beuls cnegt met messen en spons met bloet
en vallen op Guise...’ ‘... Alwaer den Capteyn den Cardinael met syn lancie
doorloopt...’ Zooals men ziet, was het noodige voorhanden om ‘goed werk’ te leveren.
Wie niet vertrouwd is met ons oudere tooneel, zal zeker met verbauwereering het
voorafgaande hebben gelezen. Ja, wij hedendaagsche menschen, kunnen ons nog
moeilijk voorstellen dat er ooit een publiek heeft bestaan, dat met zulke
monsterachtige dingen ingenomen was. En nochtans is het zoo. In de reeds vermelde
agenda van de ‘Veltbloem’ wordt meegedeeld dat ‘Bajazeth’ met grooten bijval te
Bilsen werd opgevoerd nog in 1788. Voor de studie van de zeden en den smaak van
ons volk in die tijden zijn deze spelen belangrijk materiaal. Verkwikkelijke gegevens
zijn het niet!
*

**

Deze stukken zijn geen uitzonderlijke specimens in onze oudere tooneelliteratuur.
Zij kunnen hoogstens worden beschouwd als ‘extremistische’ voortbrengsels van
het gruwelgenre. Fantastisch-wonderbaarlijke gebeurtenissen, misdaden die de haren
doen te berge rijzen, moorden en martelingen zijn bij heel wat stukken uit de XVIIe
en XVIIIe eeuw schering en inslag.
Haasten we ons te zeggen dat zulks nu niet alleen geldt voor onze literatuur. Neen,
zoowat overal heerschte de gruwelmanie. We zullen voor de vreemde letterkunden
niet in bizonderheden treden, 't bestek van deze studie laat zulks niet toe, doch enkel
herinneren aan de gruwelen in de Spaansche, Fransche en Engelsche tooneelstukken.
Ja, 't was wel een algemeen verschijnsel. Doch wij, Vlamingen, hebben zeker hierin
niemand veel te... benijden, helaas! Ook onze schilders hebben gruweltooneelen
geborsteld, die deze uit de letterkundige werken evenaren, zooniet overtreffen.
Het gruwelijke vinden we in onze oudere tooneelspelen zoowat in alle genres, tot
zelfs in de klassieke toe. In deze laatste worden ze natuurlijk verhaald; aldus in een
paar stukken van M. de Swaen: ‘Mauritius’ en ‘Catharina’. Want

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

52
ook bij onzen eersten dichter uit die tijden is het gruwelijke ‘goed’ vertegenwoordigd.
In de geestelijke spelen komen de gruweltooneelen ook regelmatig voor, vooral in
de heiligenspelen, waar de martelingen daartoe een goede en rijk benuttigde
gelegenheid boden. Eenige voorbeelden:
Uit ‘Mauritius’ door M. de Swaen. De dichter laat den moord op Mauritius'
kinderen aldus verhalen:
Den wreeden Leo, met een hert so onbewogen,
Als synen naem bediet, sagh 't keyserlijk geslacht
In 't neerhof, naulyx met den droeven vorst gebracht,
Of geeft vier beulen last om 't vonnis uyt te voeren.
Sy vallen, elk syn proy, als wolven aen en snoeren
De handen op den rugh. Den eersten grypt Tibeer
Bij 't krolligh hair, en drukt hem plat ter aerden neer,
Gelijk een weirloos lam ter slachtingh vastgebonden.
Daer geeft hy met de byl, hem in den nek drij wonden,
Die 't edelmoedigh hooft afscheyden van het lijf.
Een ander leght de hant op Probus, die half stijf
En stram, door schrik, aensagh syn broers vermoorde leden,
Terwijl den wreeden hem de strot heeft afgesneden.
En 't kloppend herte die versmoren in syn bloet.
Een derden tijger springt naer Verus, als verwoet:
Hy vat het trillend kint al bulderen, en tieren,
En druckt den moortpriem ongenadigh door de spieren
En adren van den hals, die achter over gaet,
't Wijl met het purper zap de ziel het lijf verlaet.
Maer ach! Justine! hoe sal ik uw end beschryven?
't Gedacht alleen daervan doet myne tong verstijven.
Myn hert gevoelt een wee, gelyk aen d'hoogste noot,
Wanneer ik mij verbeelde uw schroomelyke doot...
'k Sagh dien onnooslen, in de klaeuwen van een gier
Benepen, met een flauw en stammelend getier,
Syn vader manen, tot beschermingh van syn leven;
Vergeefs! den wreeden beul, door helsche nijt gedreven,
Ontbloot de teere borst soo wit als elpebeen,
En spalckende met 't vliem de ribben dweers van een,
Rukt met een woeste hant al schueren en al wroeten
'T hert uyt de borst, en werpt het voor den vaders voeten,
Waer in syn stollend bloet en 't drabbigh slyk verstijft.

In het treurspel ‘Livia’ door Van Niewelandt worden er van de 7 personages die er
in optreden 5 vermoord. Het afgeslagen hoofd van een hunner, Placidus, wordt
bloed-druipend op tooneel gebracht. In ‘Judith’ door Anthony Flas, wordt de
onthoofding van Holophernes door Judith afgebeeld in al de bizonderheden; het
bloedende hoofd wordt rondgedragen; verder ziet men Holophernes ‘sonder hooft
in syn bloedt versmoort liggen.’
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C. De Bie discht ook gaarne gruwelen op. Er zijn er bij, die niet hoeven onder te
doen voor deze uit ‘Petrowits’ en ‘Bajazeth’. Hierbij een overzicht van de gruwelen
uit zijn ‘Amurath en Theocrina’. 't Is, zooals men zien zal, ook geen klein bier!
‘Amurath vechtende met Arcegoras uyt. Amurath doorsteckt hem.
Hij wilt haer selven verhangen.
Het paleys wort geopent en verthoont het doode lichaem van Arcegoras in
prinselijke baer...
Het doodt lichaam van Arcegoras verbrant tot asschen, wort op 't offer antaer in
een vat toegewijd aen de Goden...
Amurath doorsteckt den Pelgrim. Hij schud den Pelgrim naeckt uyt, en doet des
selfs cleeren aen, sleypende den Pelgrim en Clytus in 't bosch.
Hij vind in 't bosch de twee doode lichamen van den Pelgrim en Clytus.
Hij steckt Theodoricus in 't omhelsen een stilet in de borst.
Hij treckt syn rapier en bereyt sich om daer in te vallen.
Theocrina gaat Amurath opzoeken in 't gevang: Sy steckt hem doodt en haelt syn
hert uyt 't lijf.
Theocrina spreckt:
Siet daer, daer is syn hert dat levend' dient gebraden
Voor mijnen appetijt, dan sal ick mij versaden
In wraak te nemen als het is verkeert in dreck,
En stinckt veel erger als bedorven ongans speck,
Dat vol van wormen krielt... het sal oock rauw wel smaken.

Sy byt daer in:
Ick walge van syn vleesch, ick wrijf 't hem in syn kaken,
En als een sponse vringh 't leste bloet daer uyt,
In synen fielen muyl... den overschelmschen guyt
En is niet andres waert...

Men brenght het lichaem van Amurath op 't tonneel. Sy steckt haer selven met een
filet haer hart af doodt vallende ter aerde.
Verschynt de koets met de doode lichaemen van Amurath en Theocrina met twee
bewaerders oft wachters. Men brenght het lichaem van Theocrien ten toon.
Amuraths lichaem uyt.
(Al is Amurath dood, wil Tersides hem nog gehalsrecht hebben):
'k Wil dat men 't lichaem oock van Amurath sal leggen
Op 't rat als 't is onthalst, en 't hooft op eenen staeck
Tot een gedachtenis van mijn genomen wraeck,
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Soo langh tot dat het vleesch van raven, en van kraeyen
Sal wesen gekrast, en hun daer med' versaeyen...
Men maeckt de bijl gereedt.

OEdipus wort onthooft.
Pause.
Verschijnt een groot vuur, waer in de lichaemen van Amurath en Theocrina liggen
en branden.
Dit geseyt hebbende springt (Tersides) in 't vuur en verbrandt.
De Hollander Jan Vos is ook 'n gruwel-dichter. Hij streeft naar raffinement in zijn
gruwelen. Waar bij de Vlamingen de schotel meer in natura wordt opgedischt, voegt
Jan Vos er doorgaans een flinke dosis prikkelkruiden bij. Een staaltje uit zijn ‘Medea’:

Hypsipyle.
Wij zijn geharrenast om ons aan u te wreeken.
Ik heb mijn standers voor Vorst Kreons wal geplant,
Om u de taaije huid, met een verwoede hand,
Al leevendig van 't vlees, vol heilloosheid, te stroopen;
Dan zal ik ze uw Kreüz, in dartelheid verzoopen,
Om 't lijf hangen, in de plaats van praalgewaad:
Ik zal haar hals en borst, voor dierbaar bruidsieraad,
Op 't schrikkelijkst pronken met uw uitgerukte darmen:
Mijn Heir zal vrolijk zijn als zij om u zal harmen,
Ja lacchen als zij weend, en zingen als zij zucht.
Een die zijn vijand temd, bevind zich vol genucht.
Noch weet dit wreed bedrijf mijn wraaklust niet te stillen;
Ik zal de spieren van uw grove schonken schillen,
En maaken van 't geraamt een zetel voor uw bruid:
Wij zullen 't middelrift, met onze tanden, uit
Uw boezem scheuren, om haar balg hier meê te vullen.
Dan zal ik, schrikt gij niet? al zou het alles brullen,
Uw bloed vergaderen, en in uw herssenvat
Al bruizend schenken; niet om dit gehaate nat
Met smaak te zwelgen; neen! wij walgen van die vlieten;
Ik zal het uwe Bruid door haare keel in gieten,
Zo sal zij proeven wat zich in uw hart verbergt.

In de geestelijke spelen is 't ook al gruwelen wat de klok slaat. De aanleiding zijn
natuurlijk, zooals reeds gezegd, de martelingen der geloofsbelijders. Deze gruwelen
werden werkelijk uitgevoerd of door een ‘vertooninghe’, dat is door middel van een
schilderij of een stomme groep afgebeeld. Enkele voorbeelden:
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Uit het spel: ‘De Martelie der seven Machabee'en’ door M. Bettens (verthoont te
Brussel in 1697).
De zeven Machabeesche Broeders worden op tooneel de tong uitgerukt en gedood.
Als volgt wordt de jongste gemarteld: ‘Sy rucken hem de tongh uyt. Men maekt hem
vast aen het Kruys met gewichten aen de voeten. Achter open, waer de ghedooden
Machabeén ligghen, ende den jongsten Broeder op-ghehangen is.’ Als waardig slot:
‘Verthooninge. Waer dat Salomone, de Moeder der seven Machabeén, handen ende
voeten af-ghekapt wordt.’
Uit: ‘De H. Maghet Agatha’ door Anthony Flas. ‘Hier gaet de achterste gordijn open,
alwaer eenen staeck staet, ende eenen Vier-waeghen met eene gloeyende Tanghe in,
en eenen Beul die het vier blaest. De Beul bindt haer vast aen den staeck. Den
scherp-rechter nijpt de Borst af...
Twee staffiers brenghen Agatha voor den Rechters stoel.
De Beulen stroyen scherven, binden haer vast, en beginnen haer rondt het Tooneel
te wentelen (over de scherven!).’
Uit: ‘Glorieuse Martelie van de twee HH. Gebroeders Crispinus en Crispinianus...’
vertoont door de Schoenmakers van Belle, 1739.
Crispinus en Crispiniaen worden gegeeselt.
Crispin en Crispiniaen worden met helsens gepijnigt. (Een Engel spreckt:)
Nu gaet hij hun anders quellen
Door de Beulen quaed' gesellen,
Aen een staek gebonden sterk.
Siet... soo gaen sy nu te werk.
In de vingers ende teenen,
Menschen, 't is om te beweenen,
Steeken helsens t'allen kant,
In de nagels als geplant.
Siet... dat bloed daer henen loopen...

Sij worden riemen uyt hun lijf gesneden. (De Engel spreekt:)
Wel wat schroomelijk bedrijven,
Men gaat uit hun teere lijven
Snijden riemen, wat een smert
Moet het wesen in hun hert.
Siet... dat bloed daer henen loopen...

Crispin en Crispiniaen worden met eenen molensteen aen hunnen hals geworpen in
de Riviere.
Crispin en Crispiniaen worden in een forneis geworpen.
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Uit: ‘Martelie van de Heylige Maget Barbara’ door Petrus Haecht, Eremijt in de
Eeremijtasie van S. Anna boven Cortrijck.
I Vertoogh.
Barbara in een Lijfkleedt gekleedt, wordt met Ossengenen gegeeselt van
2 Beulen.
II Vertoogh.
Sij verbranden haere Oxels met twee Torsen.
III Vertoogh.
Haer Lijf wordt verscheurt met ijsere raeckels.
IV Vertoogh.
Sij wordt door de Beulen haere Borsten afgesneden.
Uit: ‘Godelieve’, treurspel door J.B. Hendrix, scholmeester tot Zele.
Godelieve opstaende komt buyten. Lambrecht en Hacca grijpen haer vast. Sij
smijten Godelieve een dwael om den hals.
LAMBRECHT. - Sa treckt met al uw macht, en trapt haer op de leden.
GODELIEVE. - Mijn Godt, ay mij, mijn Go...
HACCA. - Trekt toe... verpakt uw handt... Houd vast en laet niet gaen, sij sijgt al neer in 't
sandt.
LAMBRECHT. - 't Gaet wel, houdt haer omhoog, sij kan ons niet ontspringen.
HACCA. - Laet ons het strop maer vast aen haeren hals toevringen.
LAMBRECHT. - Dooft met de ander dwael haer stemme voor 't geluyt.
(Hacca steekt Godelieve een eynde van een dwael in den mondt, en voelt aen haer boesem of
sij noch leeft.)
HACCA. - Sij is voorseker doodt, den geest die is' er uyt.
LAMBRECHT. - Wij mogen alsoo niet haer voor verscheyden houwen,

Komt laet ons haer met 't hooft een wijl in 't water douwen, Tot dat wij seker zijn
dat sij is omgebracht.
(Lambrecht en Hacca houden Godelieve met het hooft in het water ofte in een put,
die te dien eynde op het Theater moet gemaeckt worden.)
***
Een gewichtig personage uit deze stukken - wij keeren weer naar ‘Petrowits’ en
‘Bajazeth’ - is natuurlijk de beul, vermits vooral van de gruwelen het effekt moet
uitgaan. De beulsfiguur is hoogst eigenaardig. Het is een soort komisch personage,
hoe vreemd het ook moge schijnen bij de
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nare rol die hij te vervullen heeft. Eenigermate vervangt hij de boertige personages,
welke bijna onveranderlijk optreden in de rederijkerstreurspelen. De beul maakt
beschouwingen over den veroordeelde: 't is grove spot, galgenhumor; soms is hij
echt vulgair.
Als generaal Gleboff vermoord is en hij hem ten toon gesteld heeft, ‘verheven in
de locht’, spot de beul op niet ongeestige wijze:
Daer staet hij nu tot aes, en spijse van de raeven,
die eertijds in het velt de leegers deede draeven,
en swincken naer sijn wil, die staet daer nu en wayt,
soo haest is het verkeert, met die den veltstock swayt.

Hij moet den Patriark gaan radbraken en schertst:
Laet mij hier me begaen ick sal mijn werk uytwercken,
had men een stooptjen op, het cost mijn hert verstercken,
Sa buygt u op het radt, ick maek u handen vast,
het rat is even soo oft waer voor u gepast.

Hij kan tot walgens toe gemeen worden. Zoo, wanneer hij, na Achmet en zijn zonen
geworgd te hebben, zich deze hondsch-onbeschaamde gezegden ontvallen laat:
Nu sijn se al gheworght, ick sal se strax gaen braeden,
en maecken van het vlees, saucies en carbonaden
de beenders clijn verplet, daer maeck ick poeders van,
waer me nogh menigh mensch sijn quael genesen kan.

Zooals de beul hier voorkomt, is hij in de meeste stukken, waar we hem ontmoetten.
Hij bood de schrijvers gelegenheid in het treurspel wat boert te mengen. Zooals
gezegd, zien wij hierin een voortleven der aloude gewoonte het ernstige met het
boertige te doen afwisselen; in de middeleeuwen gebruikte men daartoe de ‘duvelrien’,
later kwamen de komische tusschenspelen, welke steeds bij de rederijkers in zwang
zijn gebleven.
Hierbij een voorbeeld van komisch beulsfiguur; 't werd getrokken uit het reeds
aangehaalde stuk: ‘De Glorieuse Martelie van den H. Laurentius...’ De beul is hier
een ‘soldaet’, zooals wel meer gebeurt; doch al heeten ze ook soldaat, 't zijn doorgaans
zuivere beulstypen. De ‘soldaet’ moet den H. Laurentius op den rooster leggen en
daaronder ‘een lancksaem vier maecken, opdat hij lancksaem voel’. De ‘soldaet’
antwoordt den keizer, die 't hem gebiedt:
Mijn Heer ick sal 't soo doen, maer ik had liever gebraden
een goey vetten Cappoen, of wel een Hamelen Bout.
Maer dit en is geen spel, ick bender in vergrout.
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Ach lieve Cameraet, begint gij niet te zidd'ren?
Ach dat ware mijn stuck, ick sou liever aenbidden
Hondert afgoden, maer soo niet, de kleed'ren uyt
Want siet die sijn de mijn, dat is alleen mijn buyt.
Sa na den rooster toe, hier is niet veel te rasen,
Als gij gebraden sijt sult gij de Raven aesen:
Sij sullen blijde zijn te worden soo gedient
En in haer herde maeg sijt gij te eer verslint.
G'en sult niet al te wel op 't ijseren bedden rusten.
*

**

Van deze gruwelstukken - ‘Petrowits’ en ‘Bajazeth’ - wil de schrijver - en vreemd
is het genoeg! - een moraliseerenden invloed laten uitgaan. Zulks blijkt uit sommige
beschouwingen in den tekst, en uit de voor- en nareden van ‘Petrowits’.
Uit de ‘Voor-reeden’:
Ons bloedigh treur-tooneel, vandaegh bij ons ontslooten
met sprinck-vloet en getraen van meenigh vorst begooten,
sal tot een ieders leer hier brengen aen den dagh
dat onlanghs vol van schrick het krijdigh Ruslant sagh.

Uit de ‘Naer-reeden’:
Leert dan uyt dit vertoogh dat vliet de quade tochten,
die meenigh dapper helt in druck en lijden brochten,
vlucht alle slim bejagh, van tweedracht en verraet,
en siet dat in u hert Godts vreese altijt staet...

Moraliseerende kracht steckt er in deze stukken al heel weinig, en voorafgaande
preek, na wat er te aanschouwen werd geboden, kan enkel een spotlach uitlokken.
In ‘Petrowits’ worden de gruwelen voorgesteld als een straf voor den aanslag op
den troon - in de narede wordt gewaagd van ‘wel verdiende straf’ voor Petrowits doch deze straffen zijn zoo ijselijk dat ze dien naam niet meer verdienen, veeleer
dien van direlijk-wreede martelingen en moorderijen. Het gevolg is dat de
verongelijkte Czar, die onze sympathie zou moeten wekken, in stede daarvan, tot
walgens toe afkeer gaat inboezemen. Ons medelijden gaat naar de schuldigen, die
uitgroeien tot een soort slachtoffers van de onleschbare moord- en wraakzucht van
den Czar.
In ‘Bajazeth’ steekt ook al heel weinig dat verzedelijkend zou kunnen werken.
Dat weinige zijn een paar passages, waarin wordt gerept over Zelim's wroeging en
het slottooneeltje, waar hij daardoor half waanzinnig wordt en sterft. Die dood is een
soort zedeles.
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Neen, waarachtig, van moraliseering kan hier niet ernstig sprake zijn. 't Geheel doet
veeleer aan als een zich verlustigen in wreedheden allerhande. De waarheid zal dan
ook wel zijn dat de schrijver zich eigenlijk bitter weinig om zedelijke strekking heeft
bekommerd, doch vooruit en vooral effekt maken op het oog had.
*

**

We hebben nog niet gesproken over den vorm dezer stukken. We kunnen volstaan
met te zeggen dat deze overeenstemt met dien der meeste tooneelspelen uit het tijdstip.
Ze werden geschreven in alexandrijnen en ingedeeld in bedrijven en tooneelen,
beurtelings, naar algemeen gebruik, ‘vertoogh’ en ‘uytganck’ geheeten.
De stijl is echt rederijkersch. Gewoonlijk wordt een plechtig verheven toon
aangeslagen; dit geldt niet alleen voor de vele hoogdravende beschouwingen, die te
pas en te onpas voorkomen, maar zelfs voor gewoon-alledaagsche dingen. Dat
hoogdravende nu is, naar goeden ouden rederijkerstrant, oppervlakkig-banaal en
afgezaagd.
De verzen nu... Ja, 't gebeurt wel eens dat er een paar kloek en zwierig opstappen,
zoodat ge even verrast opkijkt, doch meestendeels zijn ze slap en verwaterd en hebben
klank noch kleur noch rythme; dikwijls genoeg loopen ze mank, struikelen en
strompelen en... zijn in 't geheel geen verzen meer.
De dialoog is stijf, plechtig, pompeus, tot het koddige toe meermaals. De
personages, ook de geringe, spreken lijk uit een boek; zij rammelen lange tirades af,
staan tegen elkaar te deklameeren in stede van te spreken. Hun woorden zijn als zij
zelf: houterig.
De taal is eigenlijk zoo kwaad niet. Er komen niet zeer veel bastaardwoorden in
voor en er steekt wel uitdrukkingskracht in. Wat er aan ontbreekt is leven en natuur,
m.a.w. aansluiting bij de gesproken taal.
Dr V. CELEN
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Bibliografie
Onze Smid, door Ern. Claes (De Standaard-Boekhandel, 1928.)
Dit keurig uitgegeven boekje bevat twee novellen. Het is de eerste die haar naam
geeft aan het boekje. Ernest Claes wordt een onzer beste en gemoedelijkste vertellers.
Al het overbodige van uitvoerige beschrijvingen van plaatsen en personen liet hij
vallen om alleen bij het verhaal te blijven en het zoo bondig en zoo boeiend mogelijk
te maken. Daarom worden plaatsen en personen ons niet minder levendig voor oogen
gebracht. Integendeel. Uit de menigvuldigde notities van het vroegere
impressionnisme weerhield hij slechts de essentieele lijn en het pakkend aksent
waardoor thans een veel duurzamer indruk verwekt wordt. Het plastisch-uitbeeldend
vermogen van Ernest Claes is zeer groot. Ik denk aan de oude smidse bij den
Meuleberg, aan de zandkar van Rikus Janus. Het zijn schilderijtjes. Onze Smid is
geschreven in dien gemoedelijk-leuken toon die Ernest Claes tot een volksschrijver
maakt van eerste gehalte. Nolle Janus, die geschiedenis van een boef, de tweede
novelle van het boekje, is dieper van gevoel en innerlijk leven. Ernest Claes is de
verteller bij uitnemendheid over het land van Sichem en Averbode, zooals Jan Cockx
er de schilder van is. Het is hun gebied zooals Zuid-Vlaanderen het gebied is van
Stijn Streuvels en Ward Vermeulen.
Het regionalisme begint stilaan van overwegend belang te worden in onze literatuur.
J.M.

Coen Hissink: Cocaïne (Uitgave De Regenbook, 1928).
Het is het eerste verhaal dat zijn naam geeft aan dit boek. Het voert ons in de
Berlijnsche filmwereld, in een studio waar met de medewerking van een ‘Ster’ een
nieuwe film gedraaid wordt. Zij heeft te veel en te snel geleefd. Zij houdt zich recht
nog met cocaïne die haar spel bij korte poozen weer subliem doet zijn, maar zij sterft
in een van haar pakkendste tooneelen. Haar aanbidder heeft ook van het gif geproefd.
De droom, waarin hij verkeert wordt met veel brio beschreven.
Het zijn bladzijden die aan Aragon doen denken.
Het verhaal van den blindgeworden sportman die voor het eerst weer den buiten
ingaat onder geleide van zijn vriend is ook merkwaardig door dat volledig zich inleven
van den schrijver in den toestand van zijn held, met al wat van zijn onderbewustheid
nu maar boven komt.
Het nieuwe licht, de T.B.C. schilder, die zoekt naar 'n nieuwe uitdrukking in zijn
schilderijen is wat al te romantisch getint.
J.M.
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Henri 't Sas: Het Donderbeestje (Uitgave Excelsior, Brugge, 1928.)
Een lijvig roman. De geschiedenis van een freule die arm geworden er toch niet
toekomt haar ras-trots af te leggen, - zij kreeg daarom haar bijnaam van het
Donderbeetsje. Door het legaat van een oude tante wordt zij in 't bezit gesteld van
de adelijke woonst van haar geslacht in den Haag: ruime kamers, portretten van
voorzaten aan de wanden, een wijdsche tuin, maar vervallenheid en sedert jaren
verdoken misère. Het huis is belast. Freule zal moeten onder-verhuren en zelf een
mansarde-kamertje betrekken. Het leven vermurwt stilaan haar trotsch gemoed. Zij
kent de heerlijkheid van zich te wijden in zelf vergetenheid aan andermans leed. Zij
wordt een sociale werkster en de nederigste arbeid is haar goed tot zij oud en suffend
geworden in een gesticht gaat sterven. Het is een aldoor boeiend roman niet zoozeer
door de spanning die het gebeuren wekt dan wel door de zielkundige ontleding van
een vrouwenziel. De taal is uitstekend, de stijl kort en bondig. Al het overbodige
werd geweerd. Gedachten en gevoelens zijn het eigenlijke onderwerp van het boek.
J.M.

Gàrdonyi Géza: De onzichtbare Mensch (Uitgave Excelsior, Brugge).
Dr A. Cardijn heeft uitstekend werk verricht met dezen historischen roman van den
Hongaar Gàrdonyi Géza door een Nederlandsche omwerking in ons bereik te brengen.
Want het is een belangrijk gewrocht van de Europeesche literatuur van heden. Het
doet denken aan Quo Vadis en Ben-Hur, maar het is veel beter. Het voert ons terug
naar de tijden van Attila's oorlogen tegen het Romeinsche rijk. Wij zien de Hunnen
niet meer van uit het Romeinsche kamp, wij leven met de Hunnen mee en die
legendarische ‘barbaren’ worden heel wat sympathieker dan wij ze vroeger hadden
leeren kennen. Wij staan voor een andere beschaving dan de Romeinsche en een
beschaving die geroepen is om de vermolmde van Byzantium en Rome te vervangen.
De onzichtbare mensch dat is heel het verleden dat elkeen in zich draagt, het
levensavontuur hier in 't bijzonder van een vrijgemaakten Griekschen slaaf die thans
aan het Hof leeft van den Keizer te Byzantium maar door liefde gedreven de dochter
van een Hunnen-vorst heeft gevolgd op de wildste tochten die hun hoogtepunt vinden
in de Katalonische vlakte waar Attila de Romeinen verslaat. Het is een historisch
roman in grooten stijl vol diepe menschelijkheid.

Maurits Neels: ‘De deftige Dienstmeid’ (Uitg.: Agence Télégraphique
Internationale, Parijs, Brussel, Londen.)
Een Brusselsch dagblad-schrijver heeft eene oude meid van een plattelands-pastoor
in dienst gekregen. Deze brave ziel is kwezelachtig aangelegd, maar volgens den
schrijver is zij: ‘...een levend model en slachtoffer van vuig en gemeen clericalisme
van slechte en verouderde godsdienstleer, van kleingeestig overdreven mysticisme
en baatzuchtig kerkgewinkel.’ De schrijver ziet dan den kans klaar om den Godsdienst
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te hekelen, en hij doceert: ‘...er bestaat tusschen godsdienst en tijd, tusschen kerk en
volk, eene verhouding in België, die, in de oogen van ieder onpartijdig mensch, op
de hoogte van beschaving en vooruitgang, onverdragelijk wordt.’ Hij is slechts
verheugd wanneer hij bestatigt dat zijne meid onder den
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invloed komt van zedelijk vervallen kringen van de groot-stad.
Alles meteen genomen: een anti-clericaal tendenz-werk, in eene slordige taal.
I.V.

Paul Kiroul: ‘Dikkopje’ (Uitg. Excelsior, Brugge.)
Dikkopje wil zich het leven gemakkelijker maken. Hij durft het echter niet aan zijne
ziel aan den duivel te verkoopen, maar maakt eene overeenkomst met den Pastoor.
Hij wacht geduldig op den beloofden koopprijs, en wordt door de kwezelkens der
parochie benijd. Na zijn dood vliegt hij recht den Hemel binnen, en verkrijgt daar
zelfs eene eereplaats.
Een zeer aangenaam verhaal voor kinderen.
I.V.

C. Astaes: ‘Uit Moeders Jeugd’ (Uitgave Excelsior, Brugge).
Een goed geschreven boek van Astaes, en daarenboven aangenaam om lezen. Voor
de menschen die graag van den goeden ouden tijd hooren vertellen is het eene
buitenkans. Het heeft dan ook een verdiend sukses, want sinds 1923 raakt de eene
uitgave na de andere uitgeput.

Musica Sacra.
Dit tijdschrift, waarvan we de betekenis reeds in een vroegere kroniek aanstipten
eindige zo pas de tweede jaargang zijner herleving (eigenlik de vijf en dertigste van
zijn bestaan). Het is niet alleen een tijdschrift, het is de ziel en het orgaan van 'n
grootse beweging: de doorvoering van de welbegrepen gregoriaanse zang en der
zuivere polyphonie in al onze kapellen. Dat het enthousiasme niet gedaald is, maar
dat er met iever gewerkt wordt bewijst ook deze tweede jaargang.
De verschenen artiekels zijn gemakelik tot twee soorten te herleiden: de eerste
zouden we huishoudelijke opstellen noemen kunnen; ze handelen vooral over het
practiese koorwezen, geven ondervindingen bij hte herorganiseren van kerkkoren
en persoonlike werkwijzen, die hen die met de leiding van een kerkensemble gelast
zijn zeker belang inboezemen zullen.
De twede reeks vormen de wetenschappelike verhandelingen. Zij vallen natuurlik
binnen het centrum van belangstelling van ieder musicus, te meer daar het gewoonlik
gaat over zaken waarvan we op onze conservatoria bitter weinig hoorden: gregoriaanse
muziek en werken der eerste polyphonisten.
Onder deze rubriek dienen vermeld de reeks artiekels die Dom S. Caron aan
Gevaert's ‘La Mélopée antique’ wijdt onder de tietel: Een vergeten Boek. In onze
eerste bespreking melden we reeds het begin dezer reeks, die thans (in nummer vier)
eindigt Ze brengt een degelike, klare en bevattelike inleiding in de Gregoriaanse
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muziek. Men heeft mooi litteratuur te verkopen over de zangen van die of die dag,
wij musici kunnen iets maar volledig genieten als we 't begrijpen, d.w.z. als we bouw
en stijlwending doorzien. Daarin helpt Don Scaron ons met vaste hand.
Op hetzelfde plan staat een studie van priester H. De Boeck: ‘Tekst en melodie in
den Gregoriaanschen Zang’, hij vergaloppeert zich soms, schijnt het en Dom S. Caron
blijkt hem in nummer die (dat we ongelukkig niet bezitten) terechtgewezen te hebben.
Uit de diskussie spruit het licht.
Zeer eenvoudig handelt A. Moortgat in zijn geschiedenis van het geestelik lied
over de be-
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rijmde psalmen. Wie een studie over onze oude volksliederen las zal er veel oude
bekenden in weervinden. Hier is inderdaad een terrein waar de geschiedenis van de
een met de ontwikkeling van de ander samenloopt. Men voelt achter dit opstel de
organist die thuis is in de annalen van zijn vak.
Zeer belangrijk is de verhandeling van Dom J. Kreps getieteld: ‘Mélodies
grégoriennes et mélodies Fauréennes’, men zal er het bindingteken tussen lang
vervlogen tijden en onze tijd in terugvinden. Gabriel Fauré, groot organist, is
inderdaad de eerste geweest die zijn kunst aan de bron van de gregoriaanse zangen
heeft weten te verniewen. Zijn beste werken staan in het teken dezer oude kunst en
zo geeft Dom J. Kreps ons door de behandeling van dit enkele probleem ook een
kijk op de personlikheid zelf van de grote toondichter.
De muzikale edietie's worden standvastig voortgezet. Onvermoeibaar brengt
kannunik Van Nuffel de werken van Philips de Monte aan 't licht en doet ze, door
zijn St-Romboutskoor, ook uitvoeren.
Verder verschenen als bijlagen: Missa Paschalis (J. Van Nuffel), Tria Cantica
(Herberigs), O quam suavis est en O sacrum convivium (Marinus De Jong).

Beroemde musici. (Uitg. J. Philip Kruseman, 's Gravenhage). - Deel VII,
Mozart, door Wouter Hutschenruyter.
Mozart is lang geen onbekende. Rond zulke persoonlikheden ontstaan echter steeds
een massa anekdoten die het ten slotten onmogelik maken legende van waarheid te
onderscheiden. Daarom doet het goed nu en dan een degelike biografie als deze te
lezen. Met knappe hand schildert de schrijver ons het milieu waarin Mozart opgroeide
en leefde: de aan muziekdoende duitse aristochrasie. Het is een stuk
muziekgeschiedenis waarvan we ons geen denkbeeld vormen kunnen en dat toch
noodzakelik is als kader voor het verschijnen van Mozart en Haydn, en dat men zelfs
kennen moet om Beethoven's psycologie te begrijpen, vermits een deel zijner
persoonlikheid zich vormde uit zijn botsingen met het Weense aristocratiese element.
De Mozart, die de heer Hutschenruyter ons voorstelt is zo eenvoudig dat men voelt
dat het niet anders dan de ware zijn kan. Het kontrast tussen zijn schitterende aanvang
als wonderkind en het treurige einde in de armengroef wordt er des te tragieser om.
Ook het werk van Mozart en zijn door zijn tijdgenoten nooit vermoede betekenis
wordt klaar geanalyseerd.
Deel VIII: Liszt, door Const. van Wessem.
Er is Liszt die de talrijke klavierwerken schreef, die ieder virtuoos in zijn
reperotrium opneemt en die ons gebleven is; en er is Liszt, de brillante pianist, die
zijn toehoorders electriseerde, de idool van alle vrouwen, de voorkamper van alle
niewe stromingen, die zich opofferde voor de jongeren, Liszt, de leidende muzikale
persoonlikheid van zijn tijd. Deze Liszt, de beste en belangrijkste is heengegaan en
het is vooral deze Liszt, die ons door de heer van Wessem voorgesteld wordt. Deze
biografie is eer een estheties-psycologiese studie dan een historiese levensbeschrijving.
We kunnen de opvatting niet dan toejuichen. Liszt heeft, als persoonlikheid, recht
op in-eerherstel. Een paar tietels kunnen richtend zijn voor de geest van het werk:
Romantiese stormmarschen - De vriend van Chopin - Madame d'Agoult, de
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onbegrepen vrouw - De vriend van Wagner, e.a. Een biezondere plaats in de
komposiesie neemt de opvoeder in; een deel der
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persoonlikheid dat met interessante citaten opgebouwd werd.
Een bondige studie van Liszt's werk sluit het boek.

Muziek en musici in de caricatuur door Cornelis Veth (Uitgave J. Philip
Kruseman, den Haag).
Cornelis Veth is niet aan zijn eerste verzameling caricaturen; men voelt dit dadelik
wanneer men het boek openslaat, niet alleen door het aantal reprodukties maar vooral
door de planmatige orde, die in het boek heerst.
De caricaturen zelf zijn zeer pittig en meestal vermoedt men ze juist gezien.
‘Gezien’ is het echte woord. Want de meeste tekenaars hebben de muziek waarover
het gaat nooit ‘gehoord’; ze hebben de auteur gekiekt en zijn biezonderheden tot
caricatuur vervormd of ze hebben de uiterlike effekten van zijn stijl opgemerkt en
deze in hun tekening weergegeven, vaak gebruikmakende van conventionele
anekdoten. Dit neemt niets weg van hun waarde als caricatuurtekenaars; het wijst er
enkel op hoe moeilik de essence van een kunst door een andere kunst, zij het dan
zelfs in caricatuur weer te geven is.
Vooral leerrijk zijn de onder
‘Toekomstmuziek’ gerangschikte tekeningen. Hoe oud ze ook zijn, ze blijven
aktueel; de kritiek op niewe kunstrichtingen blijkt steeds dezelfde te zijn. Van die
prentjes kunnen de Wagneren-niet-verder-kampioenen heel wat leren; tenslotte zijn
het karikaturen op hen en niet op ons.
De uitgave zelf mag hier, even als die der andere werken van dezelfde uitgaven,
wel vermeld worden als zeer zorgvuldig. Het is een werk, dat men met genoegen
doorbladert.

De Pianistenwereld, door A. de Wal (zelfde uitgave).
Dit boek is een verzameling pianistenbiografiën zo uitgebreid dat men zich afvraagt
hoe de schrijver aan zo'n dokumentasie gekomen is. Het is een werk dat men vooral
bij gelegenheid raadpleegt om biezonderheden over die of die pianist te vinden. Men
leest het niet in eens door. Dat doet men met een lexikon ook niet. De modernvoelende
pianisten schijnen niet in schrijver's gunst te staan. Hun aandeel is verbazend klein
en de nota's over de onvermijdelike tot een minimum bepaald.
K.A.
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Alle de rozen of het gesprek bij maanlicht
MAANLICHT. Een kasteel, een tuin, een dichter en een meisje. De dichter spreekt.
- Yolande, geef mij de hand, maar tracht niet het maanlicht te begrijpen. Het
maanlicht is onbegrijpelik, behalve voor mensen met een matematiese geest. Maar
mensen met een matematiese geest zijn - ook als ze verzen maken, Yolande, - zover
enigszins mogelik, verwijderd van de poëzie. Een matematiese geest kan ook alleen
bekoring hebben voor een niet matematiese geest, want alleen een niet matematiese
geest zet niet in matematika om de bekoring van de matematiese geest. Zo verstrekt
soms de ontvanger de poëzie die niet aanwezig is in de gever. Maar het maanlicht is
zelve poëzie; daarom verdient het de minachting van alle met de poëzie afgedaan
hebbende poëten. Je blonde haren en je blauwe ogen, in het blauw-en-blonde
maanlicht, Yolande, hebben een andere kleur dan hun eigen kleur, - o kleur niet! ik
druk mij uit met de grootst mogelike eenvoud. Het is geen preciositeit, het is alleen
maar preciesheid, die ik najaag in mijn uitdrukkingen. Vertrouw je aan mij toe en
laat ons dit kasteel omwandelen. En laat mij je weer de oude poëzie zeggen die je
nog altijd niet genoeg van buiten kent en die ik je toch zo vele malen reeds gezegd
heb, de oude poëzie van Alle de Rozen...
Het meisje heeft haar hand gegeven en knikt. De dichter reciteert:
Alle de rozen!
Alle de rozen!
O, mijn gebroken hart!
Uw schoonheid en mijn liefde!
Uw wreedheid voor mijn smachten!
Mijn bangen en verlangen!
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O, wonder van geloven!
Nu moet ik smartlik wenen!
Nu vloeien vrij mijn tranen!
Gebroken is mijn hart!
O zuchte', o liefde, o hart!
Wat is mijn hart gebroken!

Hij ziet haar aan. Zij glimlacht. Hij spreekt:
- Het is de oude, de primitieve, de pure, de ware, poëzie, o Yolande! De poëzie der
uitroepen; nooit heeft men iets anders kunnen doen in de poëzie dan uitroepen. De
rest, Yolande, is matematika. In de poëzie roept men, heeft men altijd door geroepen;
in de Grote Poëzie om Liefde, Smart en Dood. Daarom is de ware poëzie altijd een
improvisatie. ‘Wat schijnt de maan! Wat schijnt de maan!...’ Hoor je, Yolande, dat
is poëzie. Zodra men iets anders tracht te brengen in de poëzie dan uitroepen, is men
bezig matematika te beoefenen. Weet je nog hoe lang de maan zich schuilgehouden
heeft, gisteravond? hoe lang wij door het donker hebben gelopen met alleen het grint
knerpend onder de voeten? Ik heb uitgeroepen: ‘Waar blijft de maan?’ maar
vanmorgen, in mijn slaapkamer, heb ik een sonnet geschreven. In hele vroegere tijd
schreef een dichter soms een sonnet bij kaarslicht, maar onze elektriese peren en de
zon vallen in het schaduwrijk met bijna gelijke krachten. Wil je toch mijn sonnet
horen?
Het meisje knikt. De dichter reciteert een slordig sonnet. Zij ziet hem aan maar zwijgt.
Hij hervat:
- Merk je, Yolande! er is geen vervloekter vorm in de poëzie dan het sonnet. Iemand
kan het sonnetgietvormpje niet opnemen zonder vierkant de rug toe te draaien aan
alle poëzie. Het vullen van het sonnetgietvormpje is een handwerk. Daarom,
vanavond, omdat ik je voor goed van het onpoëtiese doordringen wil, zal ik je
uitsluitend sonnetten zeggen, maar uitsluitend sonnetten die ik zelf geschreven heb,
omdat ik niet vals-spelen wil en omdat ik je het onpoëtiese van de matematika wil
laten voelen door de bekoring heen van mijn spontaniteit. Ik tenminste doe nooit
langer dan een kwartier over een sonnet, Yolande, en ik weet niet altijd vooruit dat
ik het gegeven van mijn probleempje in de twee kwatrijnen zal werken, en het bewijs
in de twee terzinen. O, wat zou het zijn als ik je klassieke sonetten reciteren ging!
die waar de dichters twee-en-vijftig weken over doen, vijftig om ze in zich te
voldragen en twee om ze neer te schrijven!...
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Hij breekt af en reciteert een sonnet in ‘wassen’ (van was) op ‘wassen’ (groeien)
rijmt.
- Wat éventjes bewonderenswaardig lijkt hierin is de achteloosheid van dat tweemaal
‘wassen’. Maar hoedt u voor het soort stoutmoedigheid dat burgerrecht heeft
verkregen. Neen, Yolande, neen, ook dàt is matematika. Poëzie is... poëzie is... Kijk,
als ik uitschreeuw: ‘Ik ben bang voor de dood!’ dat is poëzie, Yolande. Omdat het
waar is dat ik bang ben voor de dood, omdat ik mij niet te klein zou kunnen maken,
omdat ik niet te ver zou kunnen vluchten, om niet gevonden te worden door de Dood.
En als ik zeg, met overtuiging - luister: ‘Ik ben bang voor de Dood, Yolande!’ heb
ik alles gezegd. Als je zelf in de geringste mate poëet bent, is die éne uitroep
voldoende om je alle poëzie te doen voelen die ik om die uitroep heb gelegd, die
door die uitroep is losgemaakt, die met uitroep is meegekomen. Terwijl nu, oordeel
zelf...
Hij zegt weer een sonnet, in alexandrijnen.
...Terwijl, als ik zóiets zeg, ik aan het meten en snijden ben gegaan. Liefde, Smart
en Dood. Jijzelf, Yolande, als je fluistert: ‘Het leven is toch vreemd, de dood is toch
vreemd, als ik alles zo bedenk...’ dan heeft de knappe man, de taalwellusteling, een
onbedwingbare lust te lachen, omdat hij alleen aan jouw denken denkt, omdat het
woord ‘denken’ op jou toegepast hem vermakelik voorkomt, omdat zijn knappe
taalwellust zonder verwijl aan het nameten is gegaan: het grote verschil dat er bestaat,
zie je, tussen jouw denken en zijn denken. Maar in werkelikheid - de werkelikheid
die bestaat boven en buiten, ver óver jullie denken heen, jouw denken en zijn denken,
- in werkelikheid heb jij met die ene frase, - die een uitroep is, Yolande, je
fluisterstemmetje ten spijt - heb jij meer poëzie gegeven dan hij, of ik, of wie ook,
in een bewerkt sonnet zou kunnen leggen. (Laat ons afspreken dat ik sonnet zeg voor
ieder gietvormpje.) Men kan niet méér zeggen in de poëzie dan: ‘Wij hebben elkander
lief. Waarom lijden wij? Wij zijn bang voor de Dood.’ Wij spreken nu over Grote
Poëzie, de allergrootste. Maar daar is ook nog helaas! de kleine poëzie die wij nooit
helemaal kunnen vergeten...
Hij zegt een heel onbeduidend sonnet.
- Zoiets, bijvoorbeeld. Dit sonnet intussen is het slechtste niet. Poëzie is altijd gratis,
en dit sonnet is niet duur. Yolande, ik heb daar iets bizonder goeds gezegd; o!
gesprekken bij maanlicht hebben hun goede zijde. Poëzie is altijd gratis, kan niet
anders dan gratis zijn, - daar heb je
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het middel tot herkenning: al wat niet gratis is in een gedicht behoort tot de
matematika. Dus ook alle inspanning, Yolande.
Hij kijkt haar begerig aan. Het meisje slaat de ogen neer en zwijgt. Maar wat hij
begeert is haar antwoord; dus hij dringt aan.
- Heb je me begrepen, Yolande? O, deze avond is een onvergetelike! Toen wij zoeven
van de koffietafel opstonden en door de maan aangetrokken de tuin in gingen, heb
je toen kunnen voorvoelen, Yolande, dat ik je de drie uitroepen van de Grote Poëzie
zou geven?
Zwijgen. De dichter zwijgt. Het meisje zwijgt. Eindelik neemt hij haar hand weer;
zij wendt haar hoofd naar hem toe, maar zijn blik is gevestigd op de maan. Dan zegt
het meisje:
- Het wordt laat, geloof ik, Hubertus.
De dichter antwoordt:
- Het wordt laat en ik heb nog een sonnet. Nog één sonnet, en wie weet nog hoeveel
poëzie? Yolande, vruchtbaar is het maanlicht. Misschien kan men toch nog meer
zeggen dan: ‘Ik heb je lief’ of ‘Wij hebben elkander lief.’ Bijvoorbeeld: ‘Waarom
komt de Liefde niet?’ of ‘Waarom heb ik niemand lief?’ Tot de Liefde ook behoort
de poëzie die uitroept: ‘O God!’ Want, Yolande, voor velen is de Liefde God. Deze
dwaling is zelfs zozeer verbreid dat wij gemakshalve die indeling zouden kunnen
behouden. Maar in werkelikheid is er een klein verschil, namelik: De Liefde vervangt
een afwezige God. Ik bedoel, bestond de mogelikheid iets te zijn dat niet is, dan was
de Liefde God. Zo verklaar ik mij dat de meesten die roepen: ‘O God!’ niet roepen:
‘Waar blijft de Liefde?’ Wat mij betreft, ik heb betrekkelik vroeg een grote afkeer
gekregen van God, omdat ik vond dat hij zich niet voldoende had laten vervangen
door de Liefde.
Hij breekt af en reciteert zijn laatste sonnet.
Hij heeft de hand van het meisje losgelaten dat hem vanonder haar wimpers
opneemt. Nieuw zwijgen. Zij lopen naast elkaar voort, de maan schijnt en het kiezel
knerpt onder hun voeten.
De dichter herneemt:
- Ja, God dunkt mij, wordt onvoldoende vervangen door de Liefde. De Liefde
onvoldoende vervangen door een persoon. Vandaar Smart. En Poëzie. Maar aan het
einde van alles komt de Dood. En toch, zoals ik je zoëven bekende, Yolande, ik ben
bang voor de Dood. Het wil mij voorkomen
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dat alles beter is clan de Dood. En dit is de poëzie van de ter dood veroordeelden.
Jij ook, mijn mooie Yolande, mijn mooie Yolande met je blonde haren en blauwe
ogen, in het blauw-en-blonde licht van de maan, je bent een ter dood veroordeelde.
Wat zeg je, Yolande?
- Het wordt werkelik érg laat, Hubertus.
De dichter antwoordt:
- Ja, en ik heb geen sonnetten meer. Ik heb je al mijn matematika toegediend van de
laatste weken. Ik heb niets meer. En tóch - als ik nu werkelik de poëzie zou willen
vernieuwen, vanavond nog, gebruik makende van dit maanlicht! Als ik de oude
poëzie zou willen vernieuwen van Alle de Rozen! Zég mij, Yolande, wat moet ik
doen?
Het meisje zwijgt. De dichter verzucht:
- Het is niet aan te nemen dat je deze hele avond naast mij gewandeld zoudt hebben
en mij niet verstaan. Ik heb zoëven gezegd dat een taalwellusteling schamper lachen
zou om je denken, maar ik ben geen taalwellusteling, Yolande, en ik ben op je
gevoelen gesteld dat de opbrengst is, wellicht, van je denken. Het kan niet zijn dat
er niets in je is omgegaan bij ai de woorden die ik heb gesproken, terwijl wij
wandelden in het maanlicht van deze avond. Zeg mij iets over God, over de Liefde,
over de Smart, over Mijzelf, over de Dood. Zeg mij wat je wilt. Zeg alleen niet dat
je naar mij gekeken hebt, en je hand in de mijne gelaten, zonder naar mij te luisteren.
Het maanlicht zelf zou zwarter worden dan inkt, moest dat waar zijn. O, Yolande!
zeg mij dat je begrepen hebt dat ik de oude poëzie zou willen vernieuwen, dat ik daar
àlles voor zou doen, daar àlles voor zou laten!
Het meisje zwijgt. En de dichter galmt:
Wat is mijn hart gebroken!
O zuchte', o liefde, o hart!
Gebroken is mijn hart!
Nu vloeien vrij mijn tranen!
Nu moet ik smartlik wenen!
O wonder van geloven!
Mijn bangen en verlangen!
Uw wreedheid voor mijn smachten!
Uw schoonheid en mijn liefde!
O mijn gebroken hart!
Alle de rozen!
Alle de rozen!

E. DU PERRON.
Gistoux, April, '27.
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Drie liedjes voor licht en donker
I
Aubade
Wie roept er zozeer?
Mijn hart in de bomen
Wil niet tot mij komen
Bij 't dampende meer
Tien blauwe kastelen
Verrezen hierrond
O kind ongezond
Dat niet meer kan spelen
Een zwanezang stoort
Mijn morgenlik fluiten
Een dame treedt buiten
bedroefd en bekoord
Haar rouw is brutaal
In 't morgenlik blauwen
Een breuk van vertrouwen
Hoe luidt haar verhaal?
De dame ziet mij
Misvormd door haar tranen
Lacht vaag naar de zwanen
En wiegelt voorbij

II
Romance
Nu heeft de zon verdreven
De damp en ook de dauw
En uit elk hart gewreven
Het laatste vlekje rouw
Een meisje van de heide
Haveloos bruin en rank
Slaakt klaterend en frank
De juichkreet der bevrijden

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

71
Maar het gekerm der klokken
Ondanks de lieve zon
heeft wredelik verschrokken
De vreugde die begon
Kom mee ver van de bozen
Tot waar zacht en voornaam
Troont in een tuin van rozen
De grijze heer Khayyàm
Die zovele planeten
Zo lang heeft bestudeerd
En in die tuin vergeten
Zichzelf de glimlach leert

III
Nocturne
De nacht is gezonken
Op 't zwarte kasteel
De bomen zijn dronken
De lichten zijn scheel
Een man met een mantel
Maar zonder gitaar
Sombrero op bochel
Waaruit een sigaar
Glijdt rap door de tuin
Demoon uit een droom
En trekt uit de kruin
Van iedere boom
Een uilekreet schril
En guur door het donker
Men ziet van zijn bril
Het spottend geflonker
En met een soort staaf
Regelt hij het huilen
Van een vol en gaaf
Concerto van uilen
E. DU PERRON.
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Het astronomisch wereldbeeld en zijn bezwaren
II
Hoofdstuk III
ZOOALS de kleine mensch leeft te midden van een wereld van hoornen, waaronder
hij verdwijnt, te midden van dieren, waartegen hij het aflegt, aan den voet van bergen,
die zich mijlen boven zijn hoofd verheffen, zoo leeft de aarde te midden van de
reuzencentra, die ons zonnestelsel vormen.
Zooals de mensch de meester is en de beschikker van zijn wereld, zoo is de aarde
de meesteres en de beschikster van haar stelsel.
Bedriegt niet in het leven ons vaak de schijn? Is niet vaak een luisterrijk
koningschap de sluier over de macht van een minister of staatsman? Regeert niet
vaak in den staat een anonymus, die achter de schermen blijft? Zijn het ten slotte de
grooten dezer aarde, die de wereld leiden of staan achter hen verborgen, zielen van
oneindig grooter innerlijke macht, wier denkkracht de geschiedenis richt? Is de
uiterlijke figuratie hier niet vaak in strijd met de werkelijke verhouding? De
theosophen spreken van de Meesters der Witte Loge, die verborgen voor het oog van
de wereld, het lot besturen. En deSufi's weten van het bestaan van zielen op aarde,
wier spheer van uitstraling zooveel maal grooter is dan die van den doorsnee mensch,
zielen, die vaak in de bescheidenste vermomming, hun integreerende taak vervullen
in het mechanisme van het gebeuren. In beide gevallen staan wij hier voor het
verschijnsel van discrepantie tusschen uiterlijke, zichtbare hiërarchie, en innerlijke
onzichtbare. De uiterlijke hiërarchie, die wij zien in de machtsverhoudingen in staat
en maatschappij is alleen een bedriegelijke sluier over de werke-
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lijke innerlijke machtsverhouding. En zoo moge ons de uiterlijke figuratie van het
zonnestelsel niet blind maken voor den innerlijken zin ervan.
Die aarde loopt daar haar baan, onoogenschijnlijk, als bijkans de kleinste onder
de zusteren, maar niettemin is zij de samenvatting van hen allen.
Volledigheid is een ander woord voor volkomenheid. De volkomenste mensch is
de volledigste mensch, de mensch in wien alle menschelijke mogelijkheden zijn
uitgebalanceerd. Is die mensch altijd de meest in het oog springende?
De volkomenste planeet is de volledige planeet. Maar die volledige planeet waarin
al het planetelijke is uitgebalanceerd, hoeft daarom volstrekt nog niet het meest de
aandacht te trekken. De aandacht trekken door uiterlijke afmeting of positie in de
uiterlijke wereld is zeer bedriegelijk.
Alleen de aarde is volledig in hare hoedanigheden. De hoedanigheid van de Zon
is astrologisch een eenzijdige hoedanigheid. Zijn werking is de werking van de Zon,
zooals die van de Maan maanwerking is, die van Mercurius mercuriuswerking. Die
centra stralen allen één bepaald princiepe uit, één bepaalde kracht.
De aarde heeft al die krachten in zich verzameld. In de metalen, in de planten bezit
zij evenzooveele Zon-, Maan-, Mercurius-, Venus-, Mars-, Jupiter- en Saturnus-centra,
die Zon-, Maan-, Mercurius- enz. werkingen uitstralen. De planeten zelf
vertegenwoordigen slechts één kracht.
De 7 planeten zijn de 7 tonen, de aarde hun grondtoon, die ze allen bevat.
De 7 planeten zijn de 7 kleuren, de aarde het witte licht, dat allen inhoudt.
Saturnus is een centrum voor de uitstraling van Saturnus-vibraties, de Maan voor
maan-vibraties enz., de aarde een centrum, dat alle 7 krachten uitstraalt.
En dit doet ons ook begrijpen, dat het menschenleven slechts kon ontstaan op die
planeet, die alle 7 princiepen in zich bevat. Als er al leven is op Mars, op Venus, op
Mercurius, dan is het zeer zeker een eenzijdig leven, een onovlledig leven en dus
geen menschenleven.
En afgezien van astrologie, ook de natuurkundige verhoudingen zijn op iedere
planeet anders, anders dan op aarde. Zoolang men het menschenleven, den
menschvorm nog ziet als toevallig, als het product van variatie en natuurlijke
teeltkeuze, als een causale uitkomst van physische princiepen, kan men aannemen,
dat onder andere omstandigheden menschelijke wezens kunnen leven, en dat Mars
bewoond is.
Maar wie weet, dat dit menschenleven, onder deze omstandigheden alleen mogelijk
en denkbaar, symbool is, niet
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toevallig de uitkomst van teeltkeuze en strijd om het bestaan, niet ook een
mechanisch-causale uitkomst, hij glimlacht over de speculaties omtrent Marsbewoners.
Alles hangt ten slotte af van de vraag, wat is de mensch, welke is zijn plaats in het
schema van evolutie? Het antwoord op deze vraag is te vinden in ons eigen hart, als
het licht van onze ziel is ontstoken. Wiskundige berekeningen en verrekijkers kunnen
niet het antwoord geven, nu niet en later niet, maar nog steeds staat boven de poort
van inzicht de Delphische spreuk geschreven: ken U zelf.

Hoofdstuk IV
Het oude wereldbeeld van Ptolemaeus, met de aarde in het midden, omgeven door
de spheren, waarin zich de zon en de planeten bewegen, is een poging tot mystische
interpretatie van de cosmische werkelijkheid.
De oude beschavingen zijn altijd meer gericht geweest op de innerlijke waarheid
achter de dingen. De alles overheerschende belangstelling voor anatomische
catalogus-kennis, is eerst weggelegd geweest voor onze generaties. De moderne
beschaving is blind voor de synthetische visie en voor de ziel en den zin, die leeft in
al het zintuigelijk waarneembare.
Dit zien we niet alleen in de wetenschap van de hemellichamen. We zien het ook
in de langzame evolutie van de alchemie tot chemie, een ontwikkeling zeer zeker
voor wie tot maatstaf neemt uiterlijke kennis van verschijnselen, maar een
achteruitgang voor wie staat op het standpunt van innerlijk weten.
We zien de plantkunde geworden tot een mechanische catalogiseering van namen
volgens willekeurig gestelde caracteristica, terwijl diezelfde plantkunde vroeger was
een kennis van de innerlijke eigenschappen der kruiden.
De geschiedenis was in vroeger eeuwen meer een zinrijk interpreteeren van het
uiterlijk gebeuren, een symbolische visie op de uiterlijke feitelijkheden. Onze
geschiedkunde is de nauwgezette weergave van uiterlijke gebeurtenissen, zonder
eenige vraag naar dieperen zin.
Onze tijd denkt zich dit alles als ‘schon längst überwundenes’, maar de dag breekt
eens aan, dat de menschheid zal staan met ledige handen.
Het is daarom, dat de ouden geenerlei belang stelden in de anatomische structuur
van den cosmos. De onmiddellijke oogindruk immers suggereerde hun een beeld,
waardoor de zin achter de dingen ongeschonden zichtbaar was.
En die innerlijke zin was hun klaarblijkelijk, door hun bestudeering van het leven
in verband met de bewegingen aan
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den hemel. Het is deze wetenschap, die wij kennen als astrologie en die bestaan heeft,
zoover als de historie zich laat volgen.
Wie der dingen zin wil pijlen moet zich weten te verheffen boven den
bedriegelijken schijn van deze grofstoffelijke wereld, die door de wijzen van alle
eeuwen is gehouden voor den sluier van Maya.

Hoofdstuk V
Wij zijn door redeneering gekomen tot de conceptie van een zonnestelsel als een
organisch geheel, een lichaam in het groot, waarvan de planeten de organen zijn en
de zon het hart.
De wetenschap ziet in het zonnestelsel ook een geheel, dat samenhangt, maar deze
samenhang is voor de wetenschap een uiterlijke, mechanische samenhang, meer wat
we kunnen nen noemen een systeem.
Op een bepaalde plaats nu in dit zonnestelsel, gezien als een organisme, hebben
wij ons de aarde te denken, er toe behoorend en er tegelijkertijd niet toe behoorend,
zelf niet op haar beurt ook een orgaan vormend, maar toch in onverbrekelijk verband
levend met dat organisme, een soort parasiet. En tegelijk zagen wij, dat onze aarde
het resumé is van alle organen in het zonnestelsel, en dus in zekeren zin een copie
in het klein van het groote organisme. Niet een copij naar de uiterlijke figuratie, maar
naar het innerlijk princiepe, dat de zin is achter den uiterlijken vorm. Verder weten
wij, dat de aarde in een zeer speciaal eng verband staat tot één der organen van het
stelsel, een orgaan, dat in de astrologie zoo'n rol speelt, de Maan. De maan als
dichtsbijgeplaatst hemellichaam loopt rond onze aarde, als het ware een beschermende
ring vormend, om dàt lichaam, waarop zich de bedoeling der schepping volstrekt.
Deze gezichtspunten suggereeren ons een conceptie, een beeld, dat ons niet
onbekend is in het leven, waarmee wij vertrouwd zijn. Zij suggereeren ons namelijk
het beeld van het ongeboren kind in het lichaam der moeder.
Zoo zien wij in het zonnestelsel met zijn verschillende organen het moederlichaam
en binnen de beschermende omsluiting van één dier organen, de baarmoeder, het
lichaam van het ongeboren kind. Het kind maakt evenals de aarde deel uit van het
moederorganisme en tegelijkertijd geen deel uit. Het kind is evenals de aarde een
copie in het klein van het lichaam der moeder, het heele moederlichaam reflecteert
zich in het kind. Ieder orgaan van de moeder is te vinden in het ongeboren kind, juist
zooals ieder orgaan van het zonne-
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stelsel zich weerkaatst op de aarde. En evenals het kind in de baarmoeder leeft op
de krachten van het geheele moederlichaam, zoo leeft de aarde op de krachten van
het gansche zonnestelsel. Het beschermend moederlichaam is het milieu, waarin het
kind leeft. Het zonnestelsel is de moeder, die de aarde in haar lichaam koestert.
En de parallel verder vervolgend, is de maan de baarmoeder van het zonnestelsel
en de baarmoeder de maan in de vrouw, beiden de vormgevende, beschermende
princiepen in meer onmiddellijken zin. Het is daarom niet juist om, waar gesproken
wordt van de combinatie aarde-maan, het accent te leggen op de aarde en de maan
te beschouwen als de satelliet van de aarde. Neen, de maan is het orgaan in het
zonnestelsel, zooals de baarmoeder het orgaan is in het lichaam van de vrouw, en
niet het kind. En zoo is ook de aarde de formatie, die zich gevormd heeft binnen de
koesterende omkringing van de maan, gelijk het kind leeft binnen de begrenzing van
het vrouwelijk orgaan, de baarmoeder.
Het is daarom dat de maan in de astrologie het vormgevende princiepe is, en dat
het wassen en afnemen der maan van zoo groot belang is voor het leven op aarde.
Bij wassende maan is het vormgevende princiepe toenemend, bij afnemende maan,
neemt ook de vormgevende kracht af. Dit geloof, dat ook thans nog bestaat op het
land, waar de boer door zijn contact met de natuur, de waarheid ervan steeds opnieuw
ervaart, is oud als de wereld is.
Ieder kent het verband tusschen de rythmen van den maancyclus en het rythme
der vrouwelijke geslachtsfunkties.
Er zijn verbanden, die een raadsel moeten blijven voor het materialistisch
wetenschappelijke denken, doch die begrijpelijk worden voor wie begrip hebben van
den dieperen zin der dingen.

Hoofdstuk VI
Tegen deze philosophie der maan zal menigeen als bezwaar aanwenden, dat er
meerdere manen zijn in 't zonnestelsel. Menigeen zal wijzen op 't feit dat Juppiter 8
manen heeft, Saturnus 10 manen, Mars 2 manen, Uranus 4 manen. Door al die manen
wordt het maanprinciepe verduisterd. Men moet echter bedenken, dat het
maanbeginsel het baarmoederbeginsel is, het omhullende beginsel. De gansche natuur
werkt volgens dit princiepe(1), en het is hierop, dat de oude Hindu-

(1) In zijn eigenaardige naïf-aandoende taal zegt de Duitsche mysticus Jacob Boehme hetzelfde:
‘Die Natur hat ein eigen Maul; so sie was begehret, machtet sir ein Maul dazu, und gibt dem
Dinge Form, das sie begehret, das sich ins Maul schicke, wie es der Natur am Hebsten ist.’
(Vom Dreifachen Leben des Menschen, 31.)
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cosmogonie van het Wereld-ei berust. Het Wereld-ei der oude Hindu-mythologie is
het omhullend princiepe, gedacht in zijn eerste verwerkelijking. Iedere vorm in de
creatie is een omhulling van het leven, dat die vorm omsluit. Het ei is op aarde het
meest caracteristieke beeld van dit cosmisch beginsel. Omnia ex ovo luidt het
Latijnsche gezegde: alle dingen zijn uit het ei. Het is daarom, dat ieder orgaan van
het menschelijk lichaam gepakt is in vliezen. In de vliezen uit zich het omhullend
beginsel der schepping, in de taal der Hindus Akasha, in die van Boehme ‘das Maul’
genaamd.
Aan den hemel zien wij de maan als het meest grandiose geval van omhulling,
van ‘Akasha’.
Het is dan ook niet te verwonderen, wanneer wij de organen van den Macrocosmos
‘in hulzen vervat’ vinden, d.w.z. omringd door manen, iedere maan als het ware
representeerende één vlies.
Waarom er meerdere manen loopen rond de planeten is moeilijk voor ons te zeggen.
Er is natuurlijk een reden voor. Voor alles is een reden, achter alles is een dieperen
zin. Waar men de oogen ook henenslaat, hoe diep men ook vorscht, overal zal men
op werkelijkheid stuiten, die zwanger gaat van zin.
Dat wij niet zien, dat wij niet den zin lezen is aan onze blindheid te wijten.
De meerdere manen van Mars, Jupiter, Saturnus en Uranus mogen ons dus niet in
den war brengen. De natuur kent overal varieteit, de natuur is onuitputtelijk in
vondsten en aanpassingen en toepassingen, maar het beginsel achter al die vondsten,
die aanpassingen en die toepassingen blijft hetzelfde.

Hooofdstuk VII
De zeven ‘planeten’, zooals de astrologie Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter
en Saturnus noemt zijn niet de eenige organen in het moederlichaam, het zonnestelsel.
Daar zijn de asteroïden, daar is Eros, Uranus en Neptunus en daar zijn de kometen.
Waarom werkt de astrologie - de oude in ieder geval - uitsluitend met de eerste
zeven?(1) Omdat dit de belangrijksten zijn en omdat men van de werking der andere
hemel-organen niets weet. De oude mystiek spreekt ook alleen over de zeven.

(1) De moderne astrologie werkt ook met Uranus en Neptunus, hoewel de aard van hun werking
weinig bekend is. Zij vormen een hooger octaaf van resp. Mercurius en Venus.
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In ‘De Signatura Rerum’ zegt de Duitsche mysticus Boehme het volgende volgende:
‘Man siehet am Firmament sieben Planeten und in der Erde siebenerlei Metalle,
welche fix sind, also auch nur sieben Planeten, welche fix sind in ihrer Eigenschaft,
das andere sind Mineralia minora, geringere Erze, also auch die Sterne.’
Boehme onderscheidt dus de organen van het zonnestelsel en de mineralen in
hoofd- en neven-organen, hoofd- en neven-mineralen. Met het woord fix bedoeld hij
‘een bepaald uitgesproken karakter dragend’ dus in ‘de eerste plaats in aanmerking
komend’ of kort gezegd hoofd-planeten en hoofd-mineralen.
De indeeling in twee groepen kunnen wij ook maken voor de organen van den
microcosmos, het menschelijk lichaam. We kunnen dus volgens Boehme de volgende
parallellen opstellen.
Zon - goud - hart.
Maan - zilver - baarmoeder(1).
Mercurius - kwik - blaas.
Venus - koper - nieren.
Mars - ijzer - galblaas.
Jupiter - tin - hersenen.
Saturnus - lood - huit, schedel.
De drie rijen van 7 vormen resp. de hoofdplaneten, de hoofd-mineralen en
hoofd-organen.
Onder de mineralen vertegenwoordigt het goud de zon, en onder de organen van
het menschelijk lichaam vertegenwoordigt het hart de zon. Onder de planeten
vertegenwoordigt de zon het hart, de maan de baarmoeder, Mercurius de blaas, enz.
De wetenschappelijk denkende mensch inzonderheid de chemicus, zal niet in
kunnen zien waarom de genoemde 7 mineralen zoo'n bevoorrechte plaats in nemen.
De wetenschap der chemie kan hierop ook geen antwoord geven, ook zij ziet slechts
den uiterlijken sluier en niet den innerlijken zin.
De mysticus, wiens vermogen van waarneming oneindig fijner is, kan de innerlijke,
de voor het oog verborgen hoedanigheden der dingen beleven, en zoo een zekere
verwantschap, een zekere overeenkomst beleven tusschen de verborgen hoe-

(1) In paragraaph 56 van ‘vom Dreifachen Leben des Menschen’ spreekt Boehme van de Maan
als de Matrix, de baarmoeder. Hij zegt nl. ‘So siehe recht. Saturnus zieht an sich den Mond,
der stehet unter, ursacht in der Matrix der Kreatur, die Leibwerdung als Fleisch.’ Ook volgens
Ptolemaeus (Tetrabiblos) beheerscht de maan vooral de baarmoeder.
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danigheden, de qualitates occultae van planeten, metalen en lichaamsdeelen.
Het is iets analoogs aan de correspondenties die wij allen kennen b.v. het hoog en
laag van tonen, het bittere en zoete van een gevoel, het gloeiende en koude van een
kleur.
Bij alle soortgelijke waardeeringen werkt er een perceptie mee, die dieper reikt,
dan de bloot uiterlijke zintuigen. Het is de innerlijke zin, die een diepere laag, een
meer werkelijke laag der dingen aanboort.
En daarom zijn voor den mysticus de 7 metalen wel degelijk 7 uitverkoren
mineralen, althans 7, die elk een hoofdkracht van den cosmos reflecteeren op hun
wijze.
Zoo zien wij dus ten slotte, dat zonnestelsel met al zijn organen als het
moederorganisme en daarin gekoesterd en gevoed, onze aarde, de reflectie van dit
organisme, in zichzelf bevattend al wat de moeder bevat, een cosmos voor zich, een
compleetheid voor zich, een ware microcosmos van een macrocosmos.
En het is ons vergund een blik te slaan op deze grootsche samenhangen, indien
wij den dichten voorhang op zijde schuiven, die materialisme en stofgeloof hebben
gesloten.

Hoofdstuk VIII
Het is onjuist om de volgende redeneering te volgen: De astrologie is gebouwd op
de zevenvoudigheid van het planetenstelsel. Alles op aarde vertoont de
zevenvoudigheid, die geldt voor het planetenstelsel. De menschen, de kleuren, de
mineralen, de planten, de tonen vallen onder die zevenvoudigheid, omdat er buiten
de aarde nu eenmaal zeven krachtcentra zijn, elk met een bepaalde werking. Een
causaal verband dus. Als er twintig planeten waren met andere werkingen, zou er
een geheel andere astrologie bestaan, gebaseerd op een twintigvoudigheid van
planeetinvloeden. De ervaring demonstreert ons zeven planeten, ergo is het leven op
aarde een zevenvoudigheid. Het is alsof men zegt: zeven verschillend gekleurde
lampen werpen hun licht op een gegeven stuk grond. Ergo zijn er zeven soorten
gekleurd licht op dat stuk grond. Had ik twintig verschillende lampen opgesteld, dan
zouden er twintig verschillende schijnsels op dat stuk grond vallen.
Hier zien wij een zuiver causaal-mechanisch verband. De zevenvoudigheid is hier
toevallig, is een contingentie.
Wij zien niet in, waarom er zeven lampen geplaatst zijn en niet 10 of 20 of 30. De
empirie heeft ons 7 lampen getoond, een bloot onverklaard gegeven. Wie op deze
wijze achter het mysterie der cosmische invloeden wil komen, kan
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lang zoeken. Hij komt niet verder dan het feit van het empirisch geconstateerde
zevental en dan de feitelijkheid der empirisch geconstateerde werkingen en invloeden.
Deze redevoering is een tusschending tusschen empirische wetenschap en mystieke
natuurphilosophie.
De zevenvoudigheid van het planetenstelsel is op deze wijze een primair gegeven
en is een empirisch gegeven, dus contingent, toevallig. En het gevolg van die
zevenvoudigheid aan den hemel is een zevenvoudigheid op aarde, die dus ook
toevallig is.
Maar wie het leven op aarde niet toevallig ziet, maar symbolisch zóó en niet anders,
omdat het zóó en niet anders moest zijn, omdat het leven op aarde en zijn bekroning,
de mensch, zóó en niet anders moest zijn, die begrijpt waarom ook aan den hemel
een systeem moest roteeren, dat parallel loopt aan de hoedanigheid van het aardeleven.
Want, en dit is de as van zijn geheele betoog, het gaat om den mensch. De heele
evolutie door, vanaf dien eersten scheppingsmorgen ‘toen in den beginne het Woord
was’, heeft God, heeft de gansche creatie gewacht op dien grooten middag, dat de
menschengestalte zich zou opheffen uit het stof van den grond. Die gansche schepping
heeft slechts den mensch tot bedoeling gehad. Die gansche evolutie is slechts de
geleidelijke wording van den mensch. De cosmogonie is in waarheid een
anthropogonie, een menschwording. ‘When the soul comes on earth, zegt de groote
philosooph-myticus Murshid Inayat Khan, it receives an offering from the whole
universe; and that offering is the body in which to function. It is not offered to the
soul only by the parents, but by the ancesters, the nation, the race, into which the
soul in born, and by the whole human race. This body is not only an offering of the
human race, but is an outcome of something that the whole world has produced for
ages; a clay which has been prepared so that in its very development it has become
more intelligent, more radiant and more living; a clay which appeared first in the
mineral kingdom, which developped in the vegetable kingdom, which then appeared
as the animal, and which was finished in the making of that body, which is offered
to the new coming soul.’(1)
En elders ‘out of these forms came gradually from the mineral, the vegetable
kingdom and from the animal the human race, thus providing for the Divine Spirit
the bodies which It has needed from the time It centred Itself in one point.’

(1) Soul Whence and Whither, pag. 47.
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Als dus het menschenleven een zevenvoudigheid van hoedanigheden vertoont, ligt
de reden hiervoor diep in den kern der dingen en die reden is tevens de reden voor
de zevenvoudigheid van de planeten.
Zoo gezien is de cosmos, het zonnestelsel, een eerste openbaring van het
menschprinciepe, een mensch in het groot, een makranthropos, en zijn organisatie
is niet toevallig, een bloot empirisch gegeven, maar voortvloeiende uit den kern van
het bestaan en uit zijn diepste bedoeling.

Hoofdstuk IX
De vraag is thans: bevindt ons zonnestelsel zich willekeurig ergens in de wereldruimte
te midden van een eindeloos aantal soortgelijke stelsels? Deze vraag wordt door de
huidige astronomie bevestigend beantwoord. De moderne astronomie suggereert ons
het beeld van het land, waarin eindeloos de dorpen en gehuchten verspreid liggen
zonder verder verband. Wel constateert zij overal dezelfde bouwstoffen en dezelfde
natuurwetten als in ons stelsel maar zij vraagt zich niet af, wat is de zin van deze
overeenkomst, wat waarheid moet schuil gaan achter die eindelooze veelheid.
Daar is in dit wereldbeeld tusschen de vaste sterren geen verband denkbaar, dat
uitrijst boven het verband tusschen door den gril van den wind verstrooide zandkorrels.
Het zonnestelsel wordt dan ook gedacht als een nietig atoom, te midden van een
immensiteit van werelden en in deze conceptie culmineert de moderne
wereld-orienteering. Maar in de nacht der tijden verliest zich de wetenschap van den
gordel van sterrebeelden, die in een reuzencirkel ons planetenorganisme omgeeft.
Een gordel van sterren houdt de wacht en niet een cordon van zinloos gegroepeerde
eenheden, maar een gordel van 12 in hun aard vast omschreven entiteiten,
krachtprinciepen, de sterrenbeelden van den dierenriem.
Indien het eens waar was, dat inderdaad die twaalfvoudigheid van wezenheid op
waarheid berustte, indien wij hier inderdaad stuitten op een in de natuur gevestigde
ordening, cirkelvormig aan alle kanten ons zonnelichaam omringend, dan kan niet
langer worden volgehouden, dat het planetenstelsel klakkeloos ergens in het universum
zweeft.
Dan zou blijken, dat althans een deel van dat sterrenheelal, organisch hoorde bij
het zonnestelsel, dus bij onze aarde, dus bij den mensch. Blijken zou, dat het
zonnestelsel niet uit was bij de baan van Neptunus, maar dat eindeloos ver zich de
uitloopers van dit organisme in de ruimte zouden verliezen.
En inderdaad moet de dierenriem een door de natuur
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zelve gesteld reuzensymbool zijn, want hij vormt een der integreerende elementen
van de wetenschap der astrologie. Wie de astrologie, wie de leer van den invloed der
hemellichamen voor een sprookje houdt, moet in de namen van de dierenriemteekens
de uitingen zien van de kinderlijke phantasie onzer verre voorouders, een phantasie,
die figuren meende te zien in de combinaties van lichtpunten aan het firmament,
zooals een kind in de bloemen van het behangselpapier. Maar wie bedenkt in hoe
veel inniger contact de verre voorgeslachten geleefd hebben met de fijnere princiepen
der natuur, hoe veel meer zij toegang hadden tot de diepere lagen der werkelijkheid,
hij moet wijsheid erkennen in die oeroude symboliek van den dierenriem. De oude
sterrenkundigen, de eersten, die namen gaven aan de sterrenbeelden waren zieners,
die de qualitates occultae der dingen aanvoelden, die den zin lazen achter iedere
verschijning.
Ook de groote Heiden wist het: ‘Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis.’
Die oudste astrologen hebben krachtens hun fijner intuitief vermogen de
‘Gesamtwirkung’ van een sterrebeeld aangevoeld en geinterpreteerd als analoog aan
op aarde bekende hoedanigheden. De verborgen qualiteit van het sterrebeeld Taurus,
hebben zij verwant gevoeld aan de hoedanigheid, aan het samenvattend karakter van
den stier. En even-zoo bleefden zij verwantschap van wezen tusschen Aries en een
ram, tusschen Leo en een leeuw. En hoe is het mogelijk, dat een zelfde qualiteit zich
aan het firmament vertoont als sterrebeeld en op de aarde als een dier? De moderne
wetenschap, het moderne denken kan hier niet anders dan de dolste willekeur in zien,
de kinderlijkste verbeelding. Maar de mysticus weet a priori, dat in de creatie alles
met alles moet samenhangen, dat alles met alles analoog moet zijn. Zoo boven zoo
beneden.
Als de planeten hun analogon in de aardsche verhoudingen hebben, waarom dan
ook niet de vaste sterren? Het astronomisch wereldbeeld is niet iets, dat zich van
nature opdringt. Het is de vrucht van lange becijferingen. Onmiddellijk zich
opdringend is de oogindruk van den besterden hemel, als iets wat deel uitmaakt van
onze wereld.
(Wordt vervolgt.)
L. HOYACK.
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Maanlandschap
Zo schielik schoof een waas van blauwe wolken
over de broze schijf der maan
alsof uw oogleden plotseling zich sloten
over de ronding van uw broze blik
Laat een vinger glijden langs uw gladde wenkbrauw
en laat uw blik de maan zich toewaarts wenden
als eenmaal daar de wolken zijn geschoven
tot schone drommen van geweld
weet gij dat uwe handen broze handen waren
daarin de appel van uw ogen zat gekneld
Gaston BURSSENS.

Vergeefse verleiding
Dit is de laatste hartstocht van de herfst
zó hij zich uitvlamt in de vlammen van de blaren
die wuiven - wellicht zoals wij afscheid wuiven en rijzen
dàn eerst rijzen om in eigen gloed
in eigen vloed en gloed
nog éenmaal
zich nog éenmaal uit te vlammen
Aan de vijverkant zijn eenden eender stil
omdat de stappen die wij stappen doelloos zijn
en onze schaduw niet de vlam kan doven
die om de vijver slaat
Dit is de laatste hartstocht van ons allen
stil als eenden liggen wij aan de kant
omdat de vlam niet onze schaduw doet ontvlammen
Gaston BURSSENS.
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Kerstvertelling voor karnaval
ENKEL na lang pramen had Jacques van Tricht zich laten overhalen bij het
kerstkransje aan te zitten en nog had hij de uitnodiging enkel aanvaard onder
uitdrukkelik beding dat hij vóór middernacht zou opstappen.
Alsof daar slechts een grilletje achterzat hadden de vrienden plechtig beloofd hem
rond half twaalf vrijaf te geven en er werd daarbij eventjes glunder geknipoogd met
een verstandhouding die beduiden wou dat men Jacques niet van zijn stellig meer
intieme afspraak wilde weghouden. Hij was een ronde vrijgezel van diep in de dertig
en een amoreus esbattement wou men hem, zelfs op kerstavend, niet misgunnen.
Zo was dan de feesttafel triomfantelik vol schitteringen van kristal en overgeurd
door zwoele bloemenweelde opgesteld bij de praeses zelf van de vriendekring. Men
had er vooral aan gehouden van Tricht aan de dis te hebben omdat hij een
onnavolgbaar virtuoos was in moppetapperij en zijn kwinkslagen zouden stellig de
avend opvroliken.
Wonder genoeg verroerde van Tricht geen vin. Hij zat geestafwezig voor zijn
blauw porceleinen bord en zelfs de uitmuntendheid der voorgeschotelde gerechten
kon hem, de immer nuchtere held van zoveel dyonisiese zwelgerijen niet bekoren.
Toen men hem vroeg of iets hem niet voor de wind ging - een tegenvaller in zaken
misschien of krakeel met zijn huisjesmelker - en of hij dan heus niet in zijn dagje
was, glimlachte hij eventjes droefgeestig en bleef het antwoord schuldig. Ten einde
raad liet de gastheer het woord dan aan de radio. Niet dat hij zo bizonder gesteld was
op dit hokus pokus van draadloze neusklanken maar dit zou te midden der
begrafenisstemming die over het gezelschap hangen bleef dan toch een welkome
afleiding zijn.
En waarachtig, daar bleek van Tricht zich plots voor de
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luidspreker te interesseren. Hij roemde doodernstig de verbazende vooruitgang en
de vervolmaking inzake electrotechniek en scheen zinnens de avend verder te vullen
met diepzinnige bespiegelingen over de uitvindingen onzer eeuw. Inzonderheid de
dames gingen vroeg aan 't geeuwen. Dansmuziek uit Daventry bracht er dan eindelik
toch wat fut in, maar het was zeer goed voelbaar: al deze luidruchtigheid was
gefingeerd. Men vermoedde dat van Tricht met zorgen in de hersens liep die hij niet
bekennen wou en allen waren voor zijn teruggetrokken houding zo discreet niet aan
te dringen om achter het ‘waarom’ van zijn mistroostigheid te komen.
Zijdelings gluurde van Tricht naar de klok en zijn ongeduld wou de wijzers graag
een duwtje geven zo bemerkte men.
Maar juist als het voor hem tijd werd om op te trekken bracht men de met krenten
en konfijt gemitraljeerde Xmaspudding op tafel die daar als een heilige berg van
zoetekoek opgolfde omlikt door de spelingen van onwezenlik blauw vuur: punch in
vlamspiralen. De feëerie weerlichtte door alle blikken in de ronde, maar deed een
vreemde gloed ontgensteren in het overfloersde ogediep van Jacques van Tricht.
Allerwegen, het werd inmiddels vijf voor twaalf, drong men er op aan, Irène, de
dochter van de huize aan het klavier te horen met het natuurlik speciaal voor de
gelegenheid ingestudeerde stereotype kerstlied. De jonge dame kleurde hoogrood,
ging eindelik profijtig op het draaistoeltje zitten en vingerde het eerste akkoord er
vlak naast. Vader keek boos om de nutteloosheid van zoveel privélessen en zijn
hartenagel, helemaal onthutst ging voort met dissonanten weven.
Eindelik werd vader zo gemelik dat hij Irène toevoegde: ‘Schei uit kindlief, en
probeer aanstaande jaar eens opnieuw, 't zal misschien beter gaan.’ Irène had veel
werk om haar tranenvloed in te dijken. Vader zocht op 't kontaktbord van zijn radio,
wrong een paar parasieten resoluut de nek, en kondigde aan:
- ‘Königswusterhausen!’
Door de amplificator neuzelde een hooggespannen tenorstem: ‘Stille Nacht, heilige
Nacht!’
De sigaren werden naar de zoldering gepunt, de ogen sperden open tot extaze, de
buiken drongen smulpaperig tegen het tafelblad.
Maar nog was de eerste strofe van het lied niet half gezongen, of van Tircht slaakte
een wilde gil en riep als ontzind: ‘Stop, stop, afdraaien.’
Onthutst door die uitval wurgde men de tenor uit Königs-wusterhausen het geluid
af. Van Tricht was onkennelik. Zijn ogen stonden dwaas en koortskrank en door zijn
leden voer
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een krampachtige huivering. Hij begroef zijn gelaat in de handen en beukte almaar
op zijn oogleden als wilde hij daar een woest vizioen wegdringen. Dan sprong het
leed uitzinnig in hem op en hij ging klagelik aan 't wenen.
- ‘Net symptomen van vervolgingswaanzin,’ fluisterde Dr. Agsteribbe
binnensmonds. Met één ruk vloog v. Tricht overeind. Dieper lag de mondkuil in een
grijns en scherp sloeg zijn stem vol eenbaarlike jammer naar buiten, langgerekt met
plotse sakkadering:
- ‘Vervolgingswaanzin edele Doctor. Jaja, uw diagnose is juist!’ Hij grinnikte
verbijsterd. ‘Nooit gehoord van Hans Rantzau? Nee natuurlik niet. Hoe zal ik hem
voorstellen, deze jonge man van amper 22, Duitse nationaliteit, IVe Armee, afgevoerd
van de immatrikuleringslijsten met de melding: gesneuveld op het veld van eer. Haha,
nooit hadde ik gedacht dat de Duitse legeroverheid me zulk een dienst zou bewijzen.
Jaja, dat is nu eens verstandhouding met de vijand die voordelig uitvalt. Gesneuveld
op het veld van eer. Geen euphemismen, heren Duitsers! De genaamde Hans Rantzau
werd in dato 24 December op slag van middernacht gedood door de sluipmoordenaar
Jacques van Tricht. Dit, en dit alleen is de waarheid.’
Na dit scherpe hoogtepunt zonk zijn stem in, treurdiep. Een pauze lag onheilopen.
Van Tricht vervolgde plots als wou hij zich door een wanhopige zelfaanklacht van
een vreemde daemon losworstelen:
- ‘Veertien jaar terug. Volle oorlog. Geestdrift en tromboneklanken van
militairmuziek. De aftocht naar den IJzer, en dan het ingegraven loopgrachtleven,
de plotse woeste alarmseinen, die ons als prooibeluste dieren opjoegen naar de
kijkgaten. Een gruwel. O ware het open strijd geweest van man tot man, een
krachtmeting waarin de zwakke faalt. Maar nee, nee hoort gij allen: er zijn in deze
glorierijke oorlog niets anders geweest dan dwaalkogels, salvo's in de blinde,
trommelvuur op goed geluk. Gij allen die gespaard bleeft, die de overwinning hebt
helpen bevechten, er blijft U de blijde zekerheid dat gij slechts luk vaak gemikt hebt
naar een verondersteld doel. Eén lafaard alleen heeft rakelings zijn evenaaste
koudgemaakt met een welgericht schot van zijn roer. Eén lafaard, één moordenaar:
Jacques van Tricht. En in zijn doemwaardig leven staat het Kaïnsteken als een vloek
gemerkt.
Wij lagen in de sector van Pervyse, bemodderd en verkleumd. Over ons, rond ons
hagelde het vijandelike schroot, en ook wij, over niemandsland heen, vuurden
gewonnen verloren in de richting van de tegenstander. Hij wist ons niet te ontwaren.
Wij ook zagen van zijn aanwezigheid niets dan de
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artillerielosbrandingen en de vinnige regen der kogels. Het was als werden wij
omsingeld door een ring van vuur, waarbuiten het leven lag en waarbinnen de dood.
En gestadig als een obsessie voelden wij de noodschrei naar verlossing uit dit
Inferno, naar de wereld die wij nalieten of naar het schimmenrijk der doden. De
martelronde van de dagen danste over onze leden en aldoor vóór ons, rond ons de
vurige woeste tekenen der vernieling. En tevens klom bitter de wraakzucht, de roep
naar vergelding om het vergoten bloed ons naar de verhitte zinnen. Wij allen gekken,
als aangebeten door de razernij, wij allen maskerden ons voor het vijandelik gifgas,
en lieten aan beide zijden van de gevechtslinie het donkere gifgas der verdwazing
op ons invreten. Ieder dode Duitser is een kans meer op leven, tokkelde het
maniakkerig door ons versufte brein. Zoals ginds, achter de feërie der nachtfuseën,
ook als een gebed gepreveld werd: Ieder dode Belg verkort ons lijden.
Zo naderde Kerstdag, en wonder, als werd in het aanschijn van dit heugelik
gebeuren een stil bestand gesloten, zo dreef vanaf valavend de vrede over de
doortrechterde vlakte. Voor eenmaal sedert lang sprankelden weer de sterren over
de harde vrieshemel en geen kruitwalm kwam de peiselike heerlikheid omnevelen.
En toch, iets in ons riep dat dit bedrog was en zwak vertederen, dat morgen de
sataniese ketelmuziek, die ons op haar onzinnig ritmus deed voortbeven, hernemen
zou, en dat het kruisvuur moorddadiger dan ooit zou opknallen. En weg van mij
wierp ik de weekheid, die mij de loveren voortoverde der menselike verzoening op
een veld zo bar en door geweld gelidtekend. En harder werd mijn hand aan het
verkilde wapen. De manschap lag doodmoe tegen de walmuur aan. 'k Werd als
wachtpost uitgezet. Rond middernacht als wou de dageraad vroeger komen na zoveel
lange doemdagen aartssomber van leed en tranen, ging de kimlijn vagelik aan 't
schemeren. Zeer stil lag de vlakte, bereid voor een weids hoogkoor van
hemelstemmen. Toen is het gebeurd: klokke twaalf klauterde een verdoezelde gestalte
boven de prikkeldraad van de vijandelike strijdlijn en ving te zingen aan. Het was
de eenige Duitser die ik ooit te zien kreeg heel de oorlog lang. Als onwezenlik drong
de stem tot mij door:
‘Stille Nacht, heilige Nacht!’
Maar ik had geen oor voor de milde klank die het nachtmysterie huiveren deed.
Ik had geen beseffen van de stille zin der woorden. Voor mij stond geen mens. Het
was een uniform. Kort viel mijn schot, en in een ratel werd het lied gebroken. Ha ik
heb de moed gehad na mijn bravourstuk over te gaan naar niemandsland, daar waar
halfweg de kerstzanger zich gewaagd had ter ontmoeting van een mens van goeden
wille. In
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het voorhoofd lag een open kwetsuur. Maar dieper sloeg in mij de wond uit twee
verstarde oogen, die lagen in hun laatste vizioen gestremd, een wond die nooit meer
sluiten zal en die mij pijnigt ongeneesbaar.
Niemand werd door het harde schot gewekt, noch de Duitsers, noch mijn
kameraden, maar een gevallen ster zei mij dat er tranen over de aarde waren. Ik
knielde bij de gevelde krijger en doorwoelde zijn klederen. Een paar onhandige
verzen, enkele geelgeworden heimatbrieven en een immatrikuleringsboekje waren
mijn oorlogsbuit. Er moet toen over mijn gelaat een kwade grijns gevaren zijn. Ik
zag de morgen klaren vaal en droef. Niemand heb ik deze epopee verteld. En goddank
het geschut herbegon langs beide zijden! Herhaalt het, bazuint het uit naar alle
windstreken hoe de Duitsers hier hebben huisgehouden. Maakt hun gruwelen
wereldkundig. Denkt aan de voetbranders van Visé, de brandstichters van Leuven,
en gij daar over de Rijn, verspreidt ook het moordverhaal van Jacques van Tricht,
zegt aan uw landgenoten dat hij verantwoordelik is voor de rouw van Rantzau's
nabestaanden. Kweekt aan altijd, overal, de haat, de heilige haat der volkeren,
verheerlikt de manslag als een nationale deugd. Beloont met eretekens het omhals
brengen van uw evenmens en slaat de legende de bodem in, die zegt dat alle mensen
broeders zijn. Huldigt de sluipmoord op Abel want zonder deze hulde kan ik niet
leven.
Ha, jullie kerstvierders en minnaars der mooie illuzies, aanbidders van schone
schijn, jullie hoogdag is te vroeg gekomen. Haast 2000 jaar lang vieren de volkeren
hun vlaggekarnaval, en hij die eens de kerstboodschap gebracht heeft hield het onder
de mensen amper 33 jaar uit. Ik zeg jullie: wie zijn goddelik voorbeeld volgt is stapel.
Vooruit, vooruit voor de maskarade!
Victor J. BRUNCLAIR.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

89

Grote waskuip
Miljoenen vermiljoenen kinderkoppen
buigen uit de waskuip naar U toe
en gij gist dat uw hart een klip wordt
waarrond zwemmen gladde blieken
- blinkende blieken in het water om de klip en dat alleen verjaagt de slaap aan uw klamme ogen
maar dat ook uit wassend water in de waskuip
uit vermiljoenen monden
miljoenen klinkers rollen naar uw oren
en nimmer openspatten
plots zó
dat is een tweede slaap
die licht ringt rond uw diepst geweten
dal waarin de valk daalt
naar zijn late prooi.
Die helle klank
van het aambeeld dezer wereld.
Willem ROMBAUTS.
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Hoe de Kabylen trouwen
EEN landbouwer die zeer welstellend was, had een eenigen zoon die door zijn
verstand en bekwaamheid bekend stond. Zekeren dag was de vader op de eene zijde
van den heuvel zijn akker aan 't bewerken, terwijl zijne arbeiders aan de overzijde
bezig waren. Als 's middags het eten gereed was, zegde de moeder tot den knaap:
- Ga en roep uw vader, en ga daarna en roep de werkmannen om te eten.
De knaap ging. Hij deed 't geen hem bevolen was en riep eerst den vader om te
eten en keerde dan terug, om voorbij het hof, naar de arbeiders aan de andere zijde
van den heuvel te gaan en ook daar zijne boodschap te verrichten. Op het hofplein
trippelden echter juist eenige vogels rond, en de knaap verspeelde er eenigen tijd
met steenen naar hen te werpen. Dat zag de moeder, werd boos en riep:
- Haast u, opdat de arbeiders hun eten warm krijgen. De knaap ergerde zich
daarover dat zijne moeder hem bekeef en riep haar eenige scheldwoorden toe. Daarop
nam de moeder een brandend houtschier uit het vuur en wierp het naar den knaap.
De knaap ving het brandend houtschier met de hand op, en liep er mede snel naar
de arbeiders. Hij gaf het de arbeiders en zegde:
- Mijn vader laat u zeggen, dat gij al 't geen op 't veld komt, moet verbranden.
De arbeiders zegden:
- Dat zullen we aanstonds doen.
Het was zomer en alles zeer droog. Zij staken 't vuur op verschillende plaatsen
aan velden en hagen, wierpen het akkergereedschap in de vlammen en gingen dan
naar 't hof om te eten. Zij zetten zich met den vader aan den kuskusschotel. Een der
arbeiders vond op den bodem eenige gerstegraantjes. Hij raapte ze er uit en wierp
ze in 't vuur. De boer zag het en werd boos.
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Hij zegde:
- Wij moeten het koorn dat ons voedt en ons ons brood verschaft, in eere houden.
Wij mogen het niet in 't vuur werpen.
De knecht zegde:
- Gij hebt ons toch daareven het bevel gezonden, al 't geen op de velden staat en
van de velden komt, te verbranden! Wij hebben het andere verbrand, en moeten dus
ook de laatste gerstegraantjes niet overhouden.
De vader sprong op en zegde:
- Wat beteekent dat? Wie heeft zulk een bevel gezonden?
De knechten zegden:
- Gij hebt toch uwen zoon met het brandend houtschier naar ons gestuurd?
De vader wilde den zoon vastgrijpen. De knaap sprong echter op en liep weg. De
vader kon hem niet krijgen. De knaap liep en liep...
Nadat hij zeer ver geloopen was, kwam de knaap in een ander dorp en voorbij een
schoolhuis. Hij praatte met de bengels en vroeg hen:
- Willen wij ons eene koe stelen en slachten?
De bengels stemden in. De knaap ging 's avonds in eenen stal. Hij legde zich daar
tusschen de pooten eener koe. Als het nacht geworden was, schreeuwde hij:
- Wilt ge mij deze rechts of deze links geven?
De stalknecht ontwaakte, keek overal rond, waar de dief zat, ontwaarde hem niet,
en ging weer liggen. Na eenigen tijd riep de knaap weerom hetzelfde. De herder werd
weer wakker, zocht weerom alles af en vond weerom niets. Nadat de knaap dit
zesmaal herhaald had, sliep de stalknecht heel vast in, en hoorde nu niets meer. Dan
opende de knaap de kooi, dreef eene koe naar buiten en naar de plaats waar de bengels
vergaderd waren. Daar slachtten ze de koe, en de knaap verdeelde het vleesch onder
hen. Voor zich zelven behield hij enkel de huid. Met die huid begaf hij zich op weg.
Na eenigen tijd wikkelde hij zich in de huid en legde zich alzoo langs den weg bij
een groentenveld neder. Er kwam eene oude vrouw voorbij. Zij zag de huid en zegde:
- Daar heeft er een zijn slachtvleesch in de buikhuid van den ezel verloren. Ik zal
ze medenemen.
Zij nam het heele ding, hief het moeizaam op, legde alles op haren korf en ging
jagend onder den last, maar welgezind om de vondst, naar haar dorp. Als de oude
vrouw nu bij de Djemaa was, waar de mannen vergaderd waren, riep de knaap
plotseling heel luid:
- De oude vrouw heeft de huid van de koe gestolen!
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De oude vrouw schrok, liet den korf met den knaap en de huid vallen, en vluchtte
zoo snel zij kon. De knaap echter stond op en vervolgde zijne wegen.
De knaap kwam aan eene hofstede, waar een boer met zijne vrouw en zijne zeven
dochters woonde. De knaap trad er binnen en vroeg den boer, of hij bij hem mocht
blijven werken. De boer zegde:
- Hoe wilt ge hier blijven?
De knaap zegde:
- Ik heb noch vader noch moeder. Gij nu, hebt geen zoon, dus kunt gij me misschien
als zoon aannemen, die voor zijne zeven zusters zorgt.
De boer zegde:
- Gij hebt gelijk. Blijf bij mij. Vergezel mijne dochters als ze naar 't bosch hout
halen, en wees hen een goede broeder.
De knaap zegde:
- Zoo is het mij juist naar den zin.
's Anderen daags moest de oudste dochter hout rapen en naar huis brengen. De
knaap zou ze vergezellen. Het meisje wilde den gewonen weg nemen in 't bosch. De
knaap toonde haar echter een steilen berg en zegde:
- Het hout ginder boven is veel beter.
Hij vergezelde dus het meisje den berg op, en als zij boven was, gaf hij haar een
stoot. Zij gleed over den leemachtigen bodem uit, slierde de steile helling af, stortte
in den afgrond en brak den nek. De knaap ging dan naar huis. Als hij te huis aankwam,
vroeg hij:
- Is mijne zuster nog niet weer naar huis gekomen?
Niemand had de zuster gezien. De knaap zegde:
- Als ze nu maar niet met een kerel weggeloopen is, waarmede zij afgesproken
was.
De oudste der zeven zusters kwam niet terug. De boer zegde tot zijne vrouw:
- Onze oudste dochter is met een kerel weggeloopen.
's Anderen daags ging de knaap met de tweede der zeven zusters weg, om haar bij
het houtrapen te helpen. Hij deed juist gelijk den eersten dag. De boer zegde den
avond van dien dag:
- Onze tweede dochter is nu ook met een kerel weggeloopen.
Eer de knaap nu den derden dag met de derde dochter vertrok, zegde hij tot den
boer:
- Hoor vader, ik geloof, dat mijne zusters allen een minnaar hebben; zeg echter
voorloopig niets. Ik zal het wel achterhalen.
Dan ging hij met de derde dochter weg, en als hij
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's avonds weer alleen naar huis gekomen was, zegde de vader tot zijne vrouw:
- Ik geloof vast, dat al onze dochters hun minnaar hebben.
De knaap bracht op gelijke wijze alle zeven de dochters van den boer om 't leven.
Als hij den zevenden dag ook weder alleen naar huis kwam, zegde hij tot den boer:
- Vader, ze waren dus allen van eendere soort. Welk een geluk dat ik bij u gekomen
ben. Nu hebt gij ten minste nog een kind, en dat is een zoon. Ik zou nu willen weten
van wie uwe zeven dochters deze neiging tot minnarij gekregen hebben. Gij zelf zijt
toch een ordentelijk mensch.
's Avonds zegde de boer tot zijne vrouw:
- Alzoo, al onze zeven dochters hebben van een van ons beiden deze neiging tot
minnarij geërfd. Welk een geluk, dat wij nu ten langen laatste dezen zoon gekregen
hebben.
De vrouw van den boer zegde korzelig:
- Hoe het met dezen zoon gesteld is, zullen we wel zien, en dan ook te weten
komen, hoe deze plotselinge neiging mijner zeven dochters tot minnarij ontstaan is.
Ik zal morgen zelf gaan om hout te rapen en mij door uwen zoon doen vergezellen.
De boer was het daarmede eens. 's Anderen daags ging de vrouw van den boer
samen met den knaap om hout te rapen. De knaap bracht de vrouw van den boer op
denzelfden berg. De vrouw van den boer dacht bij zich zelven:
- Ik ben benieuwd of ik mijne dochters niet zal weerzien?
Als ze boven was, gaf de knaap ook haar een stoot, en zij stortte verongelukt bij
hare zeven dochters in den afgrond. De knaap kwam alleen naar huis. De boer zag
hem alleen komen. De boer zegde:
- Gij komt alleen naar huis? Alzoo heeft mijne vrouw ook een minnaar gehad, met
wien ze weggeloopen is? Ik heb echter gister reeds gezegd, van wien onze dochters
wel die neiging tot minnarij mogen geërfd hebben? Nu is 't heel duidelijk.
De knaap zegde:
- Ja vader, het is heel duidelijk. Wees gelukkig dat gij mij nog hebt. Ik zal u eene
andere vrouw zoeken, die u al gauw een behagelijk en zorgenvrij leven verschaft.
De boer zegde:
- Ik dank u, mijn zoon. Doe dat!
De knaap ging uit om te zoeken naar eene andere vrouw voor zijn pleegvader.
Op zijn tocht kwam de knaap bij eene vrouw, die was nog jong, maar zij was reeds
weduwe, want haar man was
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sedert eenigen tijd gestorven. De knaap vroeg de jonge weduwe om onderdag en om
eten, en zij stond het hem toe. Nadat hij gegeten had, zegde hij tot haar:
- Gij zijt nog te jong om lang ongehuwd te blijven.
De jonge weduwe zegde:
- Ik zou wel willen hertrouwen, ik ken echter den man niet die mij neemt en die
mij past.
De knaap zegde:
- Ik heb een pleegvader, die is een welstellende boer, en bovendien is hij ook
weduwnaar.
Hij is een brave man. Ik meen, dat ware uwe zaak.
De jonge weduwe zegde:
- Waarom zou ik niet hertrouwen? Ik wil echter niet in de handen vallen van een
man, die mij slecht behandelt.
De knaap zegde:
- Laat die zorg maar aan mij over. Als wij ons beiden goed verstaan, dan is alles
in orde.
's Anderen daags begaf de knaap zich op weg naar huis. De knaap kwam bij zijnen
pleegvader terug en zegde:
- Vader, ik heb een jonge, schoone en zeer goedaardige weduwe ontdekt, die ook
bereid is u te trouwen. Zij kan u zoo aanstonds gelukkig maken. De boer was verblijd.
Den volgenden dag begaf hij zich met den knaap op weg. De knaap bracht hem in
het huis der weduwe. De boer at bij de weduwe. Na het eten sprak hij met haar. De
weduwe verklaarde zich akkoord. De boer huwde de weduwe.
De boer was met zijne nieuwe vrouw nog niet lang getrouwd. De twee leefden
zeer tevreden en eendrachtig met elkaar. De knaap echter zegde tot zich zelven:
- Als dit zoo voortgaat, breng ik het tot niets goeds, en bovendien wordt het tijd
dat ik zelf een goed huwelijk aanga.
Zekeren dag sprak hij tot de jonge vrouw zijns vaders:
- Ik ben benieuwd, hoelang gij het bij mijn vader uithouden zult!
De vrouw zegde:
- Hoe zoo dat? Met uwen vader is het toch heel makkelijk overeen te komen!
- De knaap zegde:
- In 't begin is het altijd zeer gemakkelijk met hem overeen te komen. Zijne vorige
vrouw en zijne zeven dochters heeft hij echter omgebracht!
De vrouw zegde:
- Wat, hij heeft ze omgebracht?
De knaap zegde:
- Ja, hij heeft ze omgebracht. Hij heeft overal op de streek verteld dat zijne vrouw
en zijne zeven dochters met minnaars weggeloopen waren. Gij kunt iedereen op de
streek
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vragen, of hij dit niet verteld heeft. In der waarheid zijn zijne vrouw en zijne zeven
dochters echter omgebracht.
De vrouw schrok. De vrouw vroeg bij 't waterhalen aan de andere vrouwen:
- Was mijn man reeds vroeger getrouwd, en had hij dochters?
De vrouwen zegden:
- Zeker was hij reeds eenmaal getrouwd, en hij had ook zeven dochters. Maar de
eene na de andere verdween.
De jonge vrouw ondervroeg andere vrouwen. Alle vrouwen zegden haar hetzelfde.
De jonge vrouw begon zeer bang te worden.
De jonge vrouw kwam bij den knaap en zegde:
- 't Geen gij gezegd hebt is waar. Nu ben ik zeer bang en vrees dat ik ook eensdaags
zou kunnen verdwijnen. We zullen mijnen man dooden, eer hij mij leed veroorzaakt.
De knaap zegde:
- Zoo, doe het.
De vrouw zegde:
- Hoe zal ik hem echter dooden?
De knaap zegde:
- Ik zal u een mes geven, daarmede kunt gij hem dooden.
De jonge vrouw liet zich het mes geven.
's Nachts doodde zij den boer. Zij groef met den knaap een put in den hof. Daarin
legden zij den dooden boer neder. Den volgenden dag kwamen andere lieden en
vroegen naar den boer. De vrouw zegde:
- Mijn man is sedert eenigen tijd op reis.
De lieden vertrokken. De vrouw zegde eenige dagen later tot den knaap:
- Wat zullen wij nu aanvangen? Wij kunnen hier toch niet goed blijven! De lieden
zullen immer weerkomen en naar mijn man vragen.
De knaap zegde:
- Dat is heel juist. Wij kunnen echter zoo maar niet in de wereld rondloopen. Blijf
gij voorloopig hier. Gij zijt nog zeer jong en zeer schoon. Ik wil zien of ik u niet aan
een beteren man helpen kan.
De jonge weduwe was er mede eens. De knaap begaf zich weer op rondreis en
vroeg overal in de dorpen naar een ouden, welhebbenden weduwenaar, die eene
dochter had. Zekeren dag hoorde hij op eene mannenplaats, dat er in 't naburig dorp
die en die man, een bejaarde, welhebbende weduwenaar met eene schoone dochter
was.
De knaap ging naar het dorp. Hij liet zich den man wijzen. Hij zette zich neder op
de mannenplaats bij hem, en
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sprak zeer vriendelijk met hem. De bejaarde man had zijn welbehagen in 't gesprek
met den knaap. Na eenigen tijd vroeg hij hem:
- Kent gij hier iemand in 't dorp?
De knaap zegde:
- Neen, ik ken niemand.
De bejaarde man zegde:
- Kom dan mede met mij en eet bij mij thuis.
De knaap bedankte en ging mede.
In 't huis van den bejaarden man droeg een schoon, jong vrouwspersoon het eten
op.
Als dit schoon, jong vrouwspersoon vertrokken was, vroeg de knaap:
- Is dat uwe vrouw geweest?
De bejaarde man zegde:
- Neen, het was mijne dochter; ik ben weduwenaar.
De knaap zegde:
- Waarom blijft gij weduwnaar? Gij zijt nog jong en krachtig.
De bejaarde man zegde:
- Eene jonge, schoone vrouw wil mij niet, en eene oude, leelijke begeer ik niet.
De knaap zegde:
- Toen mijn vader onlangs stierf, liet hij eene jonge, schoone vrouw achter, welke
nu alleen staat en buiten mij, jonge knaap, geene verwanten heeft. Wilt gij haar niet
nemen?
De bejaarde man zegde:
- Waarom zou ik haar niet nemen? Ik ben gaarne bereid. Kan ze niet eens hier op
de streek komen?
De knaap zegde:
- Dat zal ik schikken.
De knaap bleef overnacht en begaf zich den volgenden dag op den terugweg naar
de weduwe van zijn pleegvader.
De knaap vertelde de jonge weduwe alles wat hij tegengekomen had, en zegde:
- Hier zullen de menschen u immer naar uwen gestorven man vragen. Ginder zult
gij goed getrouwd zijn.
Hij begaf zich met de jonge weduwe op weg. Hij kwam met haar bij den bejaarden
man aan. De bejaarde man vond zijn believen in de jonge weduwe. Hij huwde haar
en was zeer tevreden. Hij zegde tot den knaap:
- Ik dank u, dat gij mij deze jonge weduwe bijgebracht hebt, waarmede ik zeer
gelukkig ben. Nu wil ik u ook mijne dochter tot vrouw geven.
Alzoo trouwde de knaap de dochter van den welhebbenden bejaarden man en was
zeer gelukkig met haar. De vader was verblijd over het geluk dat in zijn huis
ontbloeide, en als
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de zoon hem zekeren dag vroeg, hem als erfgenaam aan te stellen, opdat voor zijn
dochter goed gezorgd zoude worden, deed hij het.
De bejaarde man, zijne jonggehuwde dochter en de knaap waren gelukkig. De
jonge vrouw van den welhebbenden, bejaarden man was echter niet tevreden. Zekeren
dag kwam zij bij den knaap en sprak:
- Mijn man bevalt me niet. Ik ben jong en krachtig, hij echter is oud en zwak. Kom
dus met mij mede, we zullen wegloopen en een anderen man voor mij zoeken.
De knaap zegde:
- Dat zal niet gaan, want ik ben met zijne dochter getrouwd, en ik heb zijne dochter
zeer lief, zoodat ik ze niet verlaten wil. Zij zal echter met ons niet willen wegvluchten.
Zoodus moeten we hier blijven.
De jonge vrouw zegde:
- Dan zullen we mijn man dooden, gelijk we mijn vorigen man, uw pleegvader
gedood hebben!
De knaap zegde:
- Indien gij dit volstrekt wilt, doe het dan.
De jonge vrouw liet zich van den knaap den dolk geven.
Toen haar echtgenoot 's nachts ingeslapen was, stiet zij hem het mes in den buik.
De bejaarde man gaf op den stond den geest. 's Anderen daags werd hij begraven.
Maar den volgenden dag kwamen de broeders reeds van den overledene en wilden
de erfenis opeischen. De knaap zegde:
- Gij vergist u. Uw broeder heeft mij als erfgenaam aangesteld, opdat ik voor zijne
dochter zou kunnen zorgen.
De broeders vingen het geschil aan. Het geschil kwam voor den Amin. De Amin
onderhoorde alles en zegde:
- Het is waar 't geen de knaap beweert. De overledene heeft mij zelf gezegd, dat
hij den man zijner dochter tot erfgenaam aanstellen wilde, opdat voor zijne dochter
zou gezorgd worden.
De broeders van den overledene morden. Maar zij moesten de erfenis en het hof
den knaap overlaten.
De knaap leefde met zijne jonge vrouw zeer gelukkig. De jonge weduwe kwam
echter elken dag tot den knaap, plaagde hem en zegde:
- Kom toch met mij mede en zorg dat ik een anderen man krijge. Ik ben nog te
jong om ongehuwd te blijven. Help mij! Kom met mij in een ander dorp!
De knaap zegde:
- Het wordt tijd dat ik deze vrouw van kant make.
Zekeren nacht sprak de knaap met zijne jonge vrouw en zegde haar:
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- Ik geloof dat de jonge weduwe uwen vader gewelddadig om 't leven heeft gebracht.
Den volgenden dag liep de jonge vrouw naar den Amin en zegde:
- Ik geloof dat de jonge weduwe mijn vader gewelddadig om 't leven heeft gebracht.
De Amim liet de jonge weduwe vastgrijpen. Hij vroeg haar:
- Hebt gij uwen man vermoord?
De jonge weduwe zegde:
- Neen, ik heb het niet gedaan.
De Amim liet de jonge weduwe bij de voeten ophangen en geeselen, opdat zij de
waarheid bekennen zou. De jonge weduwe schreide, maar zegde de waarheid niet.
De Amim liet haar los en vrij loopen. Hij zegde:
- Deze zaak is niet uit te maken.
De jonge weduwe was weer in vrijheid gesteld.
De jonge vrouw was in vrijheid, maar zij wist, dat zij eensdaags op deze plaats
door een broeder haars mans, zou vermoord worden, daar heel de wereld haar voor
schuldig aanzag. Derhalve vluchtte zij zekeren nacht weg. Zij kwam op eene andere
plaats, en daar zij mooi was, vond zij weldra een man die haar huwde. Deze man
was jong en sterk en zeer ruw. Hij sloeg zijne jonge vrouw alle dagen, zoodat zij
geheel ongelukkig werd, en daar zij niet vluchten kon, omdat zij te zeer gadegeslagen
werd, zond zij zekeren dag eene boodschap naar den knaap en liet hem zeggen:
- Kom tot mij en help mij!
Toen de knaap dit bericht ontving, zegde hij bij zich zelven:
- Deze vrouw zal niet eerder tevreden zijn eer het met haar zelf een slecht eind
genomen heeft.
Hij liet de vrouw weten:
- Ik zal toen en toen te gast komen.
De knaap begaf zich den afgesproken dag op weg.
Hij kwam bij de vrouw. De vrouw zegde:
- Help mij, mij van dezen man bevrijden, want hij slaat mij alle dagen, en als hij
me soms ook nog goed bevalt, laat hij me toch geen vrijen tijd, ik kan niet uitgaan.
Hij gaat mij altijd en overal na. Hij slaat mij telkens als ik hem niet oogenblikkelijk
ter wille ben, en berooft mij alle vrijheid. Ik smeek u, help mij hem te dooden.
De knaap zegde:
- Gij zult met geen echtgenoot meer tevreden zijn. Ik wil u niet meer bijstaan.
De vrouw werd kwaad en zegde:
- Laat mij niet in den steek. Ik zal u schaden als ge mij
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niet helpt, en gij zult het zoo goed niet verdragen bij de beenen opgehangen te worden.
De knaap zegde:
- Daar, neem dus den dolk aan.
Den volgenden nacht stiet de vrouw haren man den dolk in het lijf. Zij riep den
knaap er bij. Beiden begroeven hem op het hof. De vrouw vergezelde dan den knaap
terug naar het dorp, waar hij met zijne vrouw gelukkig leefde. Eenige dagen bleef
de weduwe op het hof van den knaap. Eens werd zij echter door een verwante van
haren vroegeren echtgenoot gezien, en zij merkte het op. Dan zegde zij tot den knaap:
- Ik ben hier niet veilig. De verwanten mijns vroegeren mans zullen mij nog dooden.
Kom gij met uwe jonge vrouw mede op het hof, waar mijn laatsten man vermoord
werd.
De knaap zegde:
- Mijne jonge vrouw zal van hier niet weg willen.
De weduwe zegde:
- Vraag het haar, en als zij niet gedwee komen wil, zullen wij haar dragen.
De knaap vroeg zijne jonge vrouw, of zij met de weduwe en met hem, naar het
andere dorp trekken wilde. De jonge vrouw weigerde echter en verklaarde op het
hof haars overledenen vaders te willen blijven.
Toen de knaap zulks aan de weduwe kenbaar miek, zegde deze:
- Als zij niet gedwee wil, zullen wij haar met geweld medenemen.
De weduwe gaf de jonge vrouw zekeren avond een slaapdrank in, die zwaar
verdoofde, laadde de verdoofde dan op een muilezel en voerde haar mede naar het
andere dorp. De jonge vrouw ontwaakte 's anderen daags in het vreemde dorp. Zij
zegde eerst niets, daar zij die verhuizing in de nieuwe streek ook niet begreep. Zij
sloeg echter een tijdlang de weduwe gade, in wier huis zij nu leefde.
Zekeren dag riep zij den knaap alleen, en zegde:
- Ik heb de vrouw, welke uwen vroegeren vader gehuwd had, die dus uwe moeder
is, nu eenige dagen gadegeslagen. Ik weet wat zij mijn eigen vader aangedaan heeft.
Zij heeft hem vermoord, alhoewel zij het ook niet bekende, toen de Amim haar bij
de voeten ophangen liet. Ik zie dat zij ook den man, die vroeger in dit huis haar
echtgenoot geweest is, moet vermoord hebben, want zij wordt ongerust als men over
diens verdwijnen spreekt. Deze, uwe moeder, heeft mij, om mij hier te krijgen, een
zwaar verdoovingsmiddel gegeven, zoodat ik insliep, en met pijn ontwaakte. Deze
vrouw, uwe moeder, zal u en mij immer willen dwingen, datgene te doen, wat zij
wil om hare eigen veiligheid te bewerken. Deze vrouw
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zal er niet voor terugschrikken, u of mij te dooden. Derhalve is het beter, dat wij haar
dooden. Wij zullen ze toekomenden nacht dooden.
De jonge man zegde tot zijne vrouw:
- Het moest zoo gebeuren, gelijk het nu komen zal. Gij hebt heelemaal gelijk. Wij
zullen haar toekomenden nacht dooden.
Den volgenden nacht doodden de jonge echtgenoot en zijne vrouw de weduwe en
begroeven haar op den akker. Dan keerden zij naar hun dorp terug en leefden van
toen voort zeer gelukkig.
(Wijsheid bij de Kabylen.)
STIJN STREUVELS.
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De Vlaamse gedachte en 't eenheidstreven aan het slot van de
Oostenrijkse tijd(1)
OP 17 April 1780 stelde graaf Neny, voorzitter der Koninklike Kommissie voor
Onderwijs te Brussel, haar actarius Des Roches een verhandeling ter hand welke
hem in handschrift was toegestuurd door de sekretaris-honorair der Mechelse
Akademie voor Teken- en Bouwkunde, Willem Verhoeven, en van dezes hand een
betoog behelsde over de noodzakelikheid van het behoud der Nederlandse Taal.
De Koninklijke Kommissie was ingesteld door Maria-Theresia na de opheffing
der Jesuïetenorde ten einde het onderwijsmonopolie te ontnemen aan de Kerk waar
deze het sedert de ondergang der scholen der Humanisten in haar bezit had gehad.
In 1777 kwamen de Koninklike Kolleges tot stand. Het werd een strijd om de invloed
op de jeugd waarbij de Kerk de nieuwe scholen de pas afsneed en er in slaagde de
grote meerderheid der leerlingen voor de Kolleges der Augustijnen, Oratorianen,
Dominicanen en Rekoletten te behouden.
Als sekretaris der kommissie droeg Des Roches op zijn schouders het zware werk.
Een heldere kop, belezen, een hard werker. Jan Des Roches was geen Vlaming. Als
zoon van een ongehuwde Hollandse moeder en een onbekend vader werd hij in 1740
in Den Haag geboren en in de Katholieke Kerk te Voorburg gedoopt. Hij was naar
Antwerpen komen afdrij-

(1) Uit een lezing gehouden voor de Vlaams-Nationale Studiekring aan de Universiteit te Leuven
op 11 Februari 1926. Het slot van deze lezing - het gedeelte over Verloo - staat in het Album
van Prof. Vercoullie (1928).
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ven waar hij ondermeester werd en later een school opende waarvoor hij een Vlaamse
spraakkunst schreef. De Geschiedenis trekt hem aan. Drie achtereenvolgende jaren
beantwoordt hij de eerste prijsvragen van het mede door Neny opgerichte Brusselse
Franse Letterkundig Genootschap en telkenmale wordt hij bekroond. In 1773 wordt
hij tot lid der Keizerlike Akademie benoemd die uit dat genootschap is voortgekomen.
Drie jaar later wordt hij uit Antwerpen weggehaald door Starhemberg die hem aan
de Akademie verbindt als sekretaris. In ditzelfde jaar 1776 houdt Des Roches er een
lezing - in de Franse taal: het inwendig leven der Akademie is Frans - waarin hij
betoogt dat, zo de Vlaamse letterkunde niet wordt beoefend, daar geen andere reden
voor is dan dat zij niet wordt aangemoedigd. Wij betonen het Vlaams een soort van
minachting, zegt hij, en nochtans is het tot het behandelen van grote en ernstige
dingen geenszins ongeschikt.
Tot de generatie van Des Roches behoort Verhoeven. Hij is een Kempenaar uit
Lier, in 1738 geboren. Hij maakte er deel uit van de rederijkerskamer D'Ongeleerde:
een aantal toneelstukken, o.a. De Schoone Helena, waren van zijn hand. Door de
Brusselse Akademie werd in 1777 een verhandeling van hem gedrukt over de
Nijverheid en Handel in de Nederlanden in de 13de en 14de eeuwen, en in 1784 schreef
hij een in het Frans gesteld antwoord op de Franse prijsvraag der Berlijnse Akademie,
hoe het kwam dat het Frans de algemene taal was in Europa, een prijsvraag waarbij
Rivarol, de jeugdige Franse kritikus de lauwer wegdroeg met zijn Discours sur
l'universalité de la Langue française.
Wie Verhoeven wil kennen moet dit Brusselse prijsschrift lezen. Hij is op-ent-op
koopman. Zijn koopmansgevoel ontplooit zich als een geïdealiseerd standsgevoel.
Hij is strijdlustig. Het keert zich tegen de adel, die niet wil zien dat men verder komt
met een koopmansboek dan met een stamregister. Men weet hoe Vlaanderen en
Brabant overvloeiden van nieuwe edelmans. Nergens gingen de adeldomsbrieve,
door koop verwerfbaar, zo grif van de hand. Het vierde deel der Brusselaars waren
monseigneurs en in Vlaanderen was het al graaf, baron of markies. Alles adellike
hersenschimmen, smaalt Verhoeven, alles Spaanse zwetserijen die het hoofd onzer
vaderen niet op hol brachten. In een histories perspektief ziet hij zich zelf - en zien
ook wij hem aan de drempel der moderne grootkapitalistiese ontwikkeling - als een
nazaat dier oude Vlaamse poorterij die onze steden tot ekonomiese bloei gebracht
had. In Verhoeven leefde die burgerlike kracht die door verovering der ekonomiese
macht het landsheerlike stelsel zou slopen. De tegenstelling tot de adel zou echter
niet uitgroeien tot een
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tegenstelling tot de Kerk. In de verhandeling die hij aan Neny stuurt heet het
nadrukkelik: de Kristelike leer moet de grondslag blijven van het onderwijs; er dient
op gewaakt dat door valse leerstelsels de waarachtige leer niet wordt aangetast; de
leerlingen moet het gulden boeksken van Bossuet, Uitlegging van het Geloof, in
handen worden gegeven. Een andere trek komt niet minder scherp uit: het gevoel
van kontinuïteit met het volksverleden waarvan de waarde voor hem niet is uitgeput.
Het verleden leeft in hem als een bestendige bron van bezieling. De grootheid der
Vlaamse geschiedenis slaat hem met bewondering en trots. Het onophoudend
wapengedruis dat onze annalen vult zou alle andere landschappen naar de ondergang
gevoerd hebben. O wonderbaar Vlaanderen, dat zo menigwerf in deze eeuwen
omgekeerd, in kolen geleid, gans verbrand en nog zeeghaftiger uit de asse zijt
opgerezen!
Dit zelfgevoel noopt hem zijn Verhandeling over de Taal te schrijven(1). Non
possum ferre, quirites, graecem urbem! Zo wees in het oude Rome Juvenalis de
vergrieksing af. Verhoeven schrijft deze kreet in zijn banier. De minachting der
moedertaal gaat hand in hand met de minachting der vaderlandse overleveringen.
Hier is een samenhang die het landbestuur niet mag voorbijzien. Nu de nieuwe
scholen aan de orde zijn, lijkt het het ogenblik om aandacht te vragen voor de rol der
moedertaal.
Hoe uit zich, vraagt Verhoeven, en waarheen leidt de ingenomenheid met het Frans
die men hier waarneemt in zo hoge mate? Wilt ge de heersende mening kennen,
beluister de vrouwen, zij verzwijgen haar niet. Er zit iets stroefs, hoort men haar
zeggen, er zit iets plomps en boers in 't Vlaams! Het Frans integendeel zegt alles
zonder de oren te storen! Die zoete taal schijnt voor ons gemaakt! Het is de taal der
hartgrondige min! Liever brengen wij drie dagen door met een Fransman dan één
uur met de welsprekendste Vlaming!
De vrouwen die zo spreken hebben haar Frans op de kloosterschool geleerd. Men
heeft er haar geen Vlaams geleerd. Men heeft er haar zelfs verboden het te spreken.
Nauweliks heeft de dochter het klooster verlaten of zij schijnt voor de man geschikt.
Kan de vleierij ergens zo groot zijn als bij een minnaar? Wil hij het meisje behagen,
hij moet gedienstig zijn. Zij gaat er trots op dat zij Frans geleerd heeft. Men spreekt
dan niets als Frans. En het is een teken dat men grote

(1) Hs. No. 71 D 76 der Koninklike Bibliotheek te 's Gravenhage, uit 's Rijks Archief:
‘Oordeelkundige Verhandelingen op de noodzakelijkheid van het behouden der nederduijtsche
taele, en de noodige hervormingen in de schooien etc. door G.F. Verhoeven 1780.’ Prof. Dr.
C.C.N. de Vooijs uit Utrecht vestigde er in de ‘Bibliotheekgids’ van Februari 1925 de aandacht
op.
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vorderingen gemaakt heeft, om te zeggen dat men het Vlaams geheel vergeten is.
Zo wil de koopmansdochter geen andere kamenier dan een Franse of Waalse. De
knecht die tevoren door vader of moeder Bertel werd genoemd en in het huis is
vergrijsd, wordt La Jeunesse gedoopt. Een dochter alleen, uit het klooster thuis
gekomen, hervormt het ganse gezin! De Franse taal verdrijft de eenvoudige
Nederlandse zeden. De gedurige paleersels en veranderlike kleedsels met een
gedwongen levenswijs, daarbij de zotte pracht, verwarren zodanig de huiselike zaken
dat men ten laatste om zo te zeggen het huis ter venster uitwerpt waar niets meer
overblijft dan het bedroefd geheugen van een valse Franse zwier.
Zestig jaar later verhaalt, langs dezelfde lijnen als deze achttiendeëeuwse moralist
uit de Brabantse koopmanskringen, Hendrik Conscience uit de Vlaamse winkelierstand
van zijn tijd de geschiedenis van Siska van Roosemael. Er zit in de polemist
Verhoeven een zedemeester die de oud-Nederlandse degelijkheid wil gehandhaafd
zien. O tempora, o mores! Een dochter die eens haar eer verloor, konden noch
schoonheid noch rijkdom meer aan de man helpen. Zo was het van ouds in Nederland
gesteld eer onze zeden en taal door de Fransen bedorven werden. Zulk een rampzalig
schepsel werd een bedrogen dochter genoemd. Nu zegt men dat zij de laatste gunst
aan een ondankbare betoonde. En in geval zij rijk is hoeft zij nooit te vrezen als
weduwe te sterven. Hoe meer de Franse taal doordringt in onze gewesten, hoe meer
de Franse ondeugden er wortel schieten. Wie dit gevaar wil afwenden dient onze taal
te herstellen. Volkomen dezelfde opvatting zal men later in de jaren 1840 vinden bij
Jan-Frans Willems in zijn bespiegelingen over den Geest waerdoor de Vlaemsche
Letterkunde zich moet doen Onderscheiden, de grote konservatieve rede die hij te
Brussel hield in de Kristuszaal van het Stadhuis, toen vijfhonderd Vlamingen een
Taalverbond sloten, de eerste algemene groepering van Vlaams verzet na de oprichting
van de Belgiese Staat.
Suggestiever dan de meeste argumenten van Verhoeven zijn de korte realistiese
schetsen die hij invlecht in zijn betoog. Hoe stond het met het Lager Onderwijs aan
het slot der Oostenrijkse periode? Daar zijn vooreerst de oortjesscholen waar de
middenklasse haar kinderen naartoe stuurt om hen voor een uurtje van huis te hebben.
Jongens en meisjes warrelen er doorheen als een bijezwerm, alle brabbeltaal is er
zodanig in gang dat de meesteresse zelf geen andere taal meer kent. Vervolgens de
scholen der eigenlike schoolmeesters. Dezen zijn arme drommels zonder
maatschappelik aanzien. Hun loon is bespottelik gering. Velen sterven armelik en
laten weduwen en wezen achter die door
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hun ellende het beroep van de vader in diskrediet brengen. Men begrijpt dat het de
verstandigsten niet zijn die schoolmeester worden. Het maken van fraaie letters en
krullen met enige vlugge pennetrekken, ziedaar de kennis die volstaat. De kerkelike
scholasters, die namens de bisschoppen toezicht moeten oefenen op deze scholen,
bestaan nog slechts in naam. Hun gezag is in de kleine steden van Brabant zo vervallen
dat er telkens leermeesters door de wet worden aanvaard zonder hierin de scholasters
te kennen. Het gunstigst is de toestand in de Brabantse Kempen - Verhoeven zegt
het niet zonder lokale trots - waar de kosters en organisten doorgaans schoolmeester
zijn. Het is duidelik, noch Kerk noch Staat hebben zich bijster bekreund om de Lagere
School in de Oostenrijkse tijd. Een maand nadat Neny deze verhandeling aan Des
Roches doorgaf, werd Des Roches tot algemeen scholaster benoemd. Maar door het
de bezittende klasse zoveel nader staande Middelbaar Onderwijs werd zijn tijd in
beslag genomen. Een kweekschool voor onderwijzers stond op het program, maar
onder zware ambtszorgen gebukt overleed Des Roches in het midden van 1787. Het
voorspel der Brabantse omwenteling was toen reeds begonnen.
Het taalonderwijs is voor Verhoeven ook in de Middelbare School de voornaamste
aangelegenheid naast het behoud der kristelike en vaderlandse zeden. Het beschaafdst
en sierlikst wordt onze taal door de Hollanders geschreven. Men weet dat het Hollands
omtrent dit tijdstip de algemene schrijftaal in Noord-Nederland wordt. Hier ziet men
dat het zijn invloedsfeer ook over de Zuidergrens uitbreidt. De middenstand heeft er
alle belang bij zijn taal grondig te leren. Uit deze stand komen de kooplieden,
handwerks- en ambachtslieden, brouwers, visverkoopers, vleeshouwers, bakkers die
deelmaken van de weth of regering der steden en door de Nederlandse taal tot een
betere kennis van keuren, wetten, rollen en kostumen zullen geraken, wat in de
rechtbanken dienstig zal zijn.
Vele vreemde talen te leren acht Verhoeven een schadepost. De beste tijd gaat er
mee verloren. Reeds D'Alembert bracht deze overweging er toe, de buitenlandse
geleerden de raad te geven in het Latijn te schrijven, zou men er niet toe worden
genoopt om zeven acht talen te leren. Dit neemt niet weg dat D'Alembert meent, dat
onze eerzucht er toe moet bepaald blijven om slechts onze eigen taal grondig te
kennen en te schrijven, een onderneming waarlik al moeilik genoeg. Op de inleider
der Encyclopedie beroept zich Verhoeven bij de verdediging der moedertaal.
Uit de Middelbare School wil om praktiese redenen Verhoeven het Frans niet
bannen, dat altijd, meent hij, naast
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het Latijn een taal zal blijven die de ontwikkelden bij ons gebruiken. Niet alleen de
intellektueel Verhoeven, ook de koopman Verhoeven is hier aan het woord. Het
Frans is de taal in de koophandel met de Fransen en soms ook met die volkeren die
geen Vlaams verstaan, zegt in 1779 de advokaat bij de Raad van Vlaanderen Mulle,
een man met belangstelling in staatshuishoudkundige vraagstukken, de schrijver van
een Letterkundigen Oogslag op de Vlaemsche Tael ten aenzien der Fransche Tael,
een opstel dat onder inwerking van het oordeel van Des Roches over de Nederlandse
taal en ook van een paralleel van 't Duits met 't Frans, bij Leibnitz gevonden,
geschreven werd. Doch, herhaalt Verhoeven, de moedertaal moet hoofdzorg zijn.
Dat ook de dochters de Franse taal kennen, acht hij behoorlik. Maar door de
kloosterscholen zal dienen gesnoeid in hun Frans regime. Zou het niet geschikt wezen,
stelt hij voor, twee achtereenvolgende dagen te besteden aan de Franse taal en de
overige aan het Nederlands? Op die dagen zou dan geen andere taal worden gesproken.
Daar het doel is dat de dochters zich de Nederlandse taal volkomen eigen maken,
moet men verbieden dat zij naar de kloosterscholen in Frankrijk gaan. Het staat
immers reeds niet vrij om buiten de Universiteit te Leuven in een ander land te gaan
studeren? De invloed der vrouw op de landzeden kan niet hoog genoeg worden
aangeslagen.
Mede diende door het landsbestuur bekend gemaakt dat niemand voor een
benoeming bij de Raden en Rechtbanken in aanmerking kon komen die niet het
Nederlands machtig was. Men zou zien hoe ras eenieder zich op de taal zou toeleggen
en hoe gauw zij de bovenhand zou krijgen op het Frans, zo het Gouvernement deze
maatregel nam.
Verhoeven behandelt ook de kwestie der Akademie - want er is een kwestie der
Akademie en de opmerkingen blijven niet tot de onderwijskwestie beperkt. In de
uitgaven der Akademie vindt men veertien Vlaamse verhandelingen door niet minder
dan tien verschillende inzenders en door haar bekroond. Hamelius ziet, in zijn Histoire
du Mouvement flamand, hier met recht een bewijs in van de levenskracht van het
Vlaams onder de intellektuëlen. Des Cressonnières gaat verder in zijn Essai sur la
Question des Langues dans l'Histoire de Belgique en ziet hier mede een teken in dat
het Oostenrijkse Gouvernement deed wat het kon om de studie van het Vlaams aan
te wakkeren en het de eer ten deel te laten vallen waar het aanspraak op maken kon.
Verhoeven, de tijdgenoot, denkt hier anders over. Hij had een andere opvatting van
de aanspraken der Nederlandse taal. De verslagen der Akademie waren Frans. Wij
zeiden reeds dat zij geheel in het Frans leefde. Verhoeven heeft geen kans gezien
hier iets aan te
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veranderen. De gedachte komt niet bij hem op. Hij begrijpt al te wel dat de Keizerlike
Akademie geschapen is naar het beeld der verfranste regeringskringen. Hij zegt dat
zij verscheiden leden telt die geen gebenedijd woord Vlaams kennen, een zaak zo
vreemd als waren er even zovele leden in de Akademie te Parijs die geen Frans
kenden! Hij heeft een voorstel dat een andere richting uitgaat. Hij zou tot stand willen
zien komen een Nederduits Taal- en Kunstgenootschap naar het voorbeeld der
Akademie te Parijs, waarvan de taak zou zijn de moedertaal te bevorderen en waar
het Nederlands, bij uitsluiting van enige andere, de taal zou zijn. Voor degenen die
onze taal niet machtig waren, zouden Franse vertalingen kunnen worden gemaakt
van de prijsverhandelingen en afzonderlik worden uitgegeven. Brussel en Gent
zouden in aanmerking komen voor de vestiging der nieuwe Akademie. Maar,
Brabander die hij is, zou hij de voorkeur geven aan de prinselike stad, omdat de
Brabantse uitspraak sierliker is dan de Vlaamse.
De oude Neny die dit geschrift in handen kreeg zal veel tussen de regels hebben
kunnen lezen. Hier is de stem ener ingrijpende kritiek van het Oostenrijkse regime
die de president van de Geheime Raad in Harer Majesteits Nederlanden met geen
geringe vrijmoedigheid in de oren dringt, inzonderheid waar Neny kon lezen en
overwegen de parallel met de Prinsen van Oranje die van Willem I af zeer
gemeenzaam hadden omgegaan met het volk en altijd zijn taal hadden gesproken die
aan het Hof in Den Haag gemeen was, terwijl hier tot deze dag toe aan het Hof te
Brussel de Spaanse taal voor het Frans plaats gemaakt...
Verhoeven's Verhandeling heeft de betekenis van een simptoom. Het is duidelik:
de geesten zien een nieuw probleem, het Vlaams Probleem. Zij zien het in een sociaal
en politiek verband, dragen het met zich om in een vaderlandse bezorgdheid en
zoeken naar middelen om het op te lossen. Het is een kwestie die een landsgemeen
belang raam, die gelijkelik het hertogdom Brabant en het graafschap Vlaanderen
aangaat. Alles behoort zo in dit hertogdom als in het graafschap Vlaanderen op
dezelfde voet te worden gebracht, zegt Verhoeven: overal dezelfde wetten, regelen
en manier van onderwijzen. Meer eendracht en voor de kinderen minder moeilikheden
bij het overgaan van de ene school naar de andere zou deze eenderheid tot gevolg
hebben.
Eenmaking door centralisatie der onderwijsaangelegenheden. Waardoor
versteviging der gemeenschap. Maar waar liggen de grenzen der gemeenschap bij
dit belang? Zijn het de grenzen van de Staat? Zijn het de grenzen van het Volk,
waarbinnen de centralisatie zich moet voltrekken? Een groot
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vraagstuk waarvoor het Gouvernement in de Oostenrijkse Nederlanden staat.
Wij zagen reeds op welke tegenstand de Koninklike Kolleges stuitten. Des te
hardnekkiger zette Jozef II de hervorming van Maria-Theresia door. Twee jaar na
de Verhandeling van Verhoeven, in 1782, verleent de Keizer vergunning om een
breed strijdschrift ter verdediging van de Koninklike Scholen in het licht te geven.
Schrijver ervan is de leraar in de Rhetorica aan het Koninklik Kollege te Gent
Lesbroussart. In de eerste plaats vinden wij er het vraagstuk der centralisatie in
behandeld.
Het vorige jaar had Lesbroussart de lijkrede op Maria-Theresia door kannunik
Van Beughem in de Kathedraal te Gent uitgesproken uit het Vlaams in het Frans
vertaald. Hij was een Fransman uit Picardië die in 1778 in zijn eenendertigste jaar
onze taal had geleerd, wijl de Koninklike Kommissie voor Onderwijs hem uit
Beauvais waar hij leraar was naar Gent gehaald had. De l'éducation Belgique betitelde
hij 't verdedigingschrift. Zo werd aan de ene kant het onderwijsprogram in de
Oostenrijkse Nederlanden technies uitgewerkt door een Hollander, terwijl aan de
andere kant een Fransman er de apologie van schreef. Des Roches en Lesbroussart
herinneren er aan dat de kulturele steunpunten voor de Oostenrijkse Nederlanden
buiten de landspalen vielen zoals zij voor Vlaanderen en Wallonië buiten België
liggen.
Lesbroussart neemt de verdediging op van het schoolstelsel der Koninklike
Kommissie op grond van de eenvormigheid die het aan het onderwijs verleent. Het
is niet meer dan redelik dat dezelfde autoriteit die de soldaten disciplineert om de
veiligheid naar buiten te verzekeren, ook om de stevigheid naar binnen te verzekeren
de geesten der burgers disciplineert. Het onderwijs moet geïnspireerd worden door
het Gouvernement dat zijn grondslag bepaalt. Aan de burgers van hetzelfde land
moet hetzelfde type van onderwijs worden opgelegd. Waarom zou een burger van
Antwerpen een ander onderricht ontvangen als een burger van Mons? Zo alle kolleges
in het land op dezelfde voet zijn ingericht, zullen de jongelieden die eenmaal
vooraanstaande burgers worden dezelfde denkbeelden, dezelfde gevoelens aankleven
waar zij gevormd werden door dezelfde nationale school. Zo was ook de opvatting
van D'Aguesseau, de kanselier van Lodewijk XV. En deze hervorming sluit er bij
aan.
De Middelbare School is een voorbereiding tot de Universiteit waar het onderwijs
in de Latijnse taal wordt gegeve. Het Koninklike Kollege is een school met zesjarige
kursus. Na er drie jaar te hebben vertoefd, treedt de leerling in de syntaxis en reeds
van hier af, doorheen de Poësis en
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de Rhetorica, is het Latijn de onderwijstaal. Alleen in de eerste drie voorbereidende
studiejaren van het Kollege is de onderwijstaal in sommige het Vlaams, in andere
het Frans, in een derde geval het Duits, maar van de twintig lesuren in de week zijn
er vijftien bestemd voor de studie van het Latijn waar geheel de school naar gericht
is. Het gemeenschappelike bindmiddel is het Latijn. De eenvormige opleiding moet
er door worden verzekerd die het doel van het algehele school-program is.
Wanneer in 1786 Jozef II een plan ontwerpt om de Universiteit te Leuven te
hervormen, wordt de kwestie gesteld in welke taal de kolleges er zullen worden
gehouden. De geheime raadsheer Leclercq schrijft in een rapport, dat het in de lijn
zou liggen van het nieuwe plan om de leergangen in de volkstaal te houden
uitgenomen in de theologiese fakulteit en de leergang in het kerkelik recht, maar dat
hier een moeilikheid rijst die een eentalig land zo homogeen als bijvoorbeeld Italië
niet kent. Er worden in de Nederlanden twee talen gesproken en zo zouden er drie
regelingen, allen even bezwaarlik, denkbaar zijn. Ofwel zouden er twee universiteiten
komen, de ene volkomen Vlaams, de andere volkomen Frans. Ofwel zouden te
Leuven de leergangen gesplitst worden in Vlaamse en Franse. Ofwel zou alleen de
Franse taal voor de studiën in aanmerking komen. In het laatste geval zouden normale
scholen, triviale scholen en gymnasia het middel aan de hand doen om het Frans tot
algemene onderwijstaal te maken. Onder 's Keizers raadgevers bleken de meningen
verdeeld. Er was een oordeel dat in elk geval het opleggen van een vreemde taal
paedagogies verkeerd was. Anderen achten de kwestie voorbarig. Het Frans was nog
niet ver genoeg in Vlaanderen doorgedrongen alhoewel het er vooruitgaande was,
om er op de universiteit de algemene taal te worden. Eerst na een hervorming in de
voorafgaande scholen ten voordele van het Frans kon dit worden doorgevoerd. Met
deze overweging verklaarde de Keizer dat hij het eens was en het bleef in afwachting
bij het Latijn als cement der eenmaking.
Intussen wordt het zwaartepunt van de strijd der Kerk tegen de opvattingen op
onderwijsgebied van Jozef II van de kwijnende Koninklike Kolleges naar de Leuvense
Universiteit verlegd waar de Keizer mede in strijd ligt en de Pauselike Nuntius het
verzet onder de studenten aanwakkert. In de rechtskundige fakulteit vindt de vorst
steun bij Professor Lambrechts, in 1786 Rector der Universiteit. In 1788 worden drie
Leuvense fakulteiten naar Brussel overgeplaatst. Nieuwe leergangen worden
ingeschakeld in de fakulteit van rechtsgeleerdheid: o.a. internationaal publiek- en
privaatrecht,
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strafrecht, staathuishoudkunde en statistiek, en in Oktober van dit jaar onderneemt
Lambrechts in opdracht van de Keizer een studiereis naar de Duitse Universiteiten.
Het is het jaar dat aan de Brabantse Omwenteling voorafgaat, het jaar ook dat de
demokratiese advokaat Verloo, advokaat bij de Raad van Brabant, een algemene
kritiek op de taaltoestanden in het licht geeft.
Antoon JACOB.
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Kronieken
Wijsbegeerte
Uit de Wedergeboorte van het Realisme
MOEST ik het wagen voor een modern auditorium te prediken dat heel de
wijsbegeerte in al haar vormen en verscheidenheid, niets meer is dan de ontwikkeling
van het universalienprobleem, dat, uit Aristoteles afstammende, het zwaargewicht
van het middeleeuwsche denken heeft gedragen, dan ben ik overtuigd om reden van
het paradoxale dier stelling uitgelachen te worden. Want het is zoo maar niet op den
eersten oogslag duidelijk dat al ons critische en zedelijke vraagstukken zich laten
terugvoeren tot een universalienkwestie. Doch als ik het modern wijsgeerig
woordenboek in een middeleeuwsch kleedje steek, verklap dat het conceptualisme
van een Abaelard de ruggraat vormt van Descartes en Kant en zich sierlijk als
kenteeken van moderne denkgewoonten het idealisme noemt, dan meen ik dat dit
wel licht in de wijsbegeerte en vooral in haar duisternis brengt. De philosophische
duisternis heeft twee redenen; zij is op de eerste plaats duister omdat geen enkel
philosophisch vraagstuk op bevredigende wijze oplosbaar is, en op de tweede omdat
de veelstemmigheid van haar vaktaal oneindig onheil in de geesten aanricht.
Aan de pendulaire ontwikkeling van elk historisch proces ontsnapt de wijsbegeerte
niet. Het nominalisme en de wonderbare wetenschapsopbloei hebben op het modern
denken den stempel van het idealisme gedrukt; de idealistische phase, afgezien van
tijdelijke, plaatselijke en individueele uitzonderingen, heeft ongeveer vier honderd
jaren geduurd, wat voor de ideeëngeschiedenis een ongewonen duur beteekent en
dus bewijst hoe vruchtbaar de idealistische hypothese geweest is voor de investigatie
van natuur- en geestenvraagstukken. Nu de opvolging der tijden achtereenvolgens
deze hypothese van alle zijden belicht hebben, aan haar hand de menschelijke
bezorgdheden gediend met de noodwendig pessimistischen weerklank in de
gemoederen, is het alsof de slinger van het cultuur uurwerk zich weer naar uiterst
rechts begeeft en de onrust van den mensch tracht te bedaren den kant van het realisme
uit. Wat de mensch leed onder de critiek, zal hij ook lijden onder het realistisch
dogmatisme en weerom heil zoeken aan het ander uiteinde der geestelijke toonladder.
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In afwachting staan wij bij den aanvang eener realistische denkperiode. Dit wordt
natuurlijk uitgebaat door al de particuliere onderstroomingen, welke op het realisme
bouwen en tezelvertijd nog andere proselytische doeleinden nastreven. Zoo kloppen
een aantal vooroordeelen op ons deur, dringen zich met waarschijnlijkheid op aan
minder doorzichtige menschen en scheppen een atmosfeer van eensgezindheid, die
schril afsteekt bij de twisten welke wij ontwaren van het oogenblik wij een oogslag
in de eigen burcht kunnen werpen. Als gouden munt hooren wij aanprijzen dat het
huidig denken zich afkeert van Kant en teruggaat op de Hl. Thomas. Dat doet
zonderling aan als wij bedenken dat de eerste realistische ruk juist aan een vleugel
van het kantianisme te danken is, en als de talrijkste groep heelemaal geen voeling
met het middeleeuwsch realisme zoekt. In gewesten waar één philosophische richting
beschikt over al de middelen waardoor een openbare meening wordt en dus de
geschiedenis een eigenmachtige selectie ondergaat, kan het gebeuren dat een
welkdanig succes beantwoordt aan dergelijke speculatie op de onwetendheid, doch
als wij het gordijn lichten op het waar en volledig verloop der dingen, dan rijst voor
ons oogen weer het veelkleurig spel op, dat heelemaal niet leeft volgens het unisono
dat rondom ons wordt gezongen. Om de dingen kras uit te spreken: wordt de
wijsbegeerte realistisch, dan is het thomisme in de realistische wending een
laatgekomen en klein fragment. Want zonder de statistiek tot akatholieke stroomingen
uit te breiden, is het voldoende te wijzen op het feit dat het thomisme zich niet vermag
op te dringen aan de algemeenheid der geloovige wijsgeeren, die wel het realisme
gemeens hebben, doch het niet van zich kunnen verkrijgen zooals de mediëvisten,
het menschelijk leven in starre formules in te lijven, die niet alleen ver van het
psychologisch gebeuren staan, doch zelfs geen rekening houden voor de verklaring
van het starre wezen met het inertiebeginsel, waardoor het uitzicht op het wezen
anders wordt, als de goedgeloovige middeleeuwen het wilden beschouwen. Ik hoef
verders niet te spreken over de theodicea, waar het nieuw realisme zich heel wat
minder naief zal moeten aanstellen, wil het rekenen op eenige duurzaamheid en
geestelijke rust.
Dit wordt mij ingegeven nu ik mijn lezers met de laatste nummers van de ‘Cahiers
de la nouvelle Journée’ bekend wil maken, die ditmaal bijzonder belangrijk zijn voor
de actueele wijsbegeerte: Où chercher le réel? G. Fonsegrive, L'oeuvre philisophique
de Maurice Blondel. Toen ik te dezer plaats ongeveer twee jaar geleden de
voornaamste onder de voorgaande Cahiers aanmeldde, heb ik er de nadruk op gelegd
dat deze serie steunt op een specifiek Fransche traditie, welke katholiek van aanleg,
met de herwekking van de middeleeuwsche wijsbegeerte in katholieke middens
weinig te maken heeft en daarom na lange nuttelooze conflicten met de
kloosterphilosophie door deze genegeerd wordt en niet met den naam maar toch met
Bossuet's ketterbepaling opgeschreven staat: menschen die een eigen opinie hebben
en eigen denken en voelen volgen. Zij loopen terug tot Maine de Biran, graviteeren
rond het bergsonisme en staan scherp gekant tegen het thomistisch rationalisme.
Où chercher le réel? Het algemeen antwoord luidt: in het individueele, in het
concreete. Daartegenover staat het adagium: de individuo non datur scientia. Wat is
de wetenschap van het individueele? De geschiedenis. Wat die van het
abstract-universeele? De mathesis. De eerste Cahier is een pleidooi voor de
geschiedenis. De wetenschap was tot hiertoe de kwantitatieve abstractie der
werkelijkheid, waardoor deze door mathematische symbolen kan uitgedrukt worden.
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een verarming beteekent om utilitaristische doeleinden aangegaan en op geestelijke
luiheid uitloopt. Het mathematisme is een deel der waarheid (het kwantitatieve der
dingen) en verzaakt aan hun individualiseerende verscheidenheid, hun kwalitatief
oorspronkelijke. Forest in een polemisch deel tegen het neocriticisme verbreedt de
voorgaande thesis: aan de basis van het mathematisme ligt het postulaat der algemeene
rationaliteit. Welnu dit postulaat is niet dwingend omdat het oorspronkelijke van elk
individu niet past in dit kader. De essentie der wezens kan abstractief veralgemeend
worden, niet de singulariteit, waarmede het bestaan onafscheidbaar verbonden is.
De thomistische loochening van het onderscheid tusschen wezenheid en bestaan gaat
hiermee verloren en als een gewillig aanhoord kantiaansch principe klinkt het dat
alleen bij dit onderscheid de alzijdige bepaaldheid van het individueele gegrondvest
worden kan. De bijdrage van V. Carlhian is een warm pleidooi voor het concreete
der historische kennis tegen de mathematische schematisatie der werkelijkheid. De
mathesis, als wetenschap der betrekking, brengt een uitwendige orde onder de dingen
doch is gesloten voor de intieme geheimnis van het individueel wezen, dat toch de
eenig levende werkelijkheid uitmaakt. Verders worden dezelfde ideeën door
verschillende specialisten op particuliere gebieden, zooals de rechtsstudie, enz.,
overgedragen. Ik kan mijn litterair publiek niet korter en bevattelijker de natuur van
dit debat voor oogen leggen dan door hen te verwijzen naar een van Brémond's
leitmotieven, dat hij zelf aan Pascal ontleende: het onderscheid tusschen de ‘esprit
géométrique’ en de ‘esprit de finesse’. Het gaat om de philosophische transpositie
van de ‘esprit de finesse’ der samenstellers van de Cahiers tegen de ‘esprit
géométrique’ van het modern idealisme en van de thomistische scolastiek.
Fonsegrive? Velen zullen zich afvragen: wat doet hij midden die groep wiens
orgaan deze Cahiers zijn? Fonsegrive, de aristoteliaan, de scolastieker? Men gaat
denken dat dit orgaan de ‘bergerie’ is waarin al wie geleden heeft door de
onverdraagzaamheid der kloosterscolastiek hier een toevlucht vindt. En nochtans
met even veel recht kan de moedige man aan de twee zijden van de barricade staan.
Het verstarrend medievisme der eerste scolastiek zat hem dwars omdat het alle
vergelijk met de moderne wereld onmogelijk maakte en nog maakt; doch anderszijds
bouwde hij op een peripatetische scolastiek, die hem logischer wijze op meer
voorkomendheid en rechtvaardigheid had mogen doen rekenen. Dit Cahier is een
hulde, een moment stilte bij de herdenking van zijn overlijden (1918) en draagt
duidelijk de sporen van de pieteitsvolle welwillendheid. Het toetst meer naar het hart
dan naar den geest. Dat Fonsegrive als man van ‘links’ na het avontuur van ‘rechts’,
dat zoo deerlijk de catholiseerende middens in de laatste tijden beroerde, op het
voorplan van het geestelijk leiderschap wordt geplaatst, teekent de ironie der
geschiedenis en de wonderlijke relativiteit van eerbetoon en verdachtmaking. Het
realistisch renouveau heeft hij gediend doch op een oorspronkelijke wijze. De
grootmeesters van het idealisme, Descartes en Kant komen uit zijn analyses als de
getuigen voor de scolastiek, als de noodzakelijke tusschenpersonen die de
mogelijkheid eener ontologische metaphysiek als levende waarheid voorbereid
hebben. Deze metaphysiek is naar den grondtoon te oordeelen die de individueele
waaruit ik daareven enkele stellingen aanhaalde, maar de traditionneele. Doch diep
geinspireerd door Maine de Biran orienteerde zich zijn geest naar de wijsgeerige
studie van handelen en leven, waar de grootste triomfen voor het concreet realisme
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(had hij die bij Bacon gevonden?) welke de rechten van het individueele handhaafde
en het oorspronkelijke, dat elk wezen aanhangt, naar waarde wist te schatten zonder
het te verstarren in de schemas der universalistische dialectiek, waartegen de
strevingen van de symbolistische periode in verzet kwamen.
Met meer recht nochtans behoort Blondel tot de concreete metaphysiek. Het is
even gevaarlijk over Blondel als over Bergson te spreken. Waarom? Men kan niets
zeggen over een van beide zonder gevaar een striemende afstraffing of een
deemoedigend dementi op te loopen. De reden? Wij moeten samenvatten, een rijkdom
samentrekken op enkele primordiale gegevens. Niets is zoo weerspannig aan synthesis
dan een concreete metaphysiek, dan de studie der individueele oorspronkelijkheid.
‘Naar het integraal realisme’, luidt het motto dat P. Archambault boven zijn werk
plaatst. Het gemitigeerd realisme dat er tegenover staat is het intellectualistisch
realisme der officieele scolastiek. Naar mijn weten bestaat er geen studie over Blondel
die naar omvang, genetisch procédé en volledigheid bevredigend is. L'Itinéraire
philosophique de Blondel door Lefêvre levert wel mooie aperçus en tal van
detailcorrecties, welke het gezag van den meester zelf in het vaandel voeren, doch
kan slechts als aanvulling dienst doen. Ik vrees als men het daarbij laat, dat men
Blondel noch kent noch naar behooren kan waardeeren. Als résumé van zijn
ontwikkelingsgang is dit Cahier wel het beste en mag ik in volle vertrouwen het werk
van Blondel's vriend en geestgenoot aanbevelen. Men begrijpt eerst dan als men met
sympathie een gedachte nadert. Archambault volgt Blondel's ontwikkelingsgang op
den voet en toont de gedurig verrijkende uitbreiding van zijn metaphysische
beginselen in zijn eerste werk ‘L'Action’ neergelegd. De weg van ‘L'Action’ tot de
psychologie der mystiek kan ik niet schetsen in een paar woorden en laat hem dan
ook aan een critische lectuur. Want ik vestig er de aandacht op. De bladzijden van
Archambault moeten zeer critisch gelezen worden en veronderstellen een zekere
kennis van het fransch geestesleven. Zijn conclusies kan ik met zijn eigen woorden
weergeven. Het realisme van Blondel is geen pragmatisme, geen subjectivisme, geen
individualisme, geen positivisme. Door deze opsomming weet de lezer meteen al de
vijandigheden die Blondel van wege de officieele scolastiek ondervonden heeft. Het
zijn dus polemische conclusies. Op psychologisch gebied wil Blondel aantoonen dat
al de menschelijke vermogens (ken- en wiluncties) onafscheidbaar samenvloeien en
dus gerechtvaardigd worden in het totale levensproces. Zijn kentheoretische wending
beweert, dat de rol van het intellect niet bestaat in het vormen, verbinden of scheiden
van begrippen, maar in de captatie van het concreet werkelijk gebeuren, van het
onmiddellijk contact met het wezen. In de metaphysiek weerhelmt deze rol als de
loochening van de absolute scheiding van subject en object, welke ontologisch
natuurlijk erkend moet worden, doch door de intellectualistische conceptmethode
veel te scherp is doorgevoerd geworden. Tezelvertijd wil Blondel op een hooger
standpunt de menschelijke vrijheid en gebondenheid met elkander in evenwicht
brengen en op die wijze de moreele antinomie uit het leven der individuen
verwijderen. Eindelijk op katholiek gebied vindt hij in zijn realisme een middel om
de spiritueele eenheid van het geestelijk leven te verstevigen. Zijn essai benadert
epistemologisch en metaphysisch de ideeën van Bergson, moreel en godsdienstig
die van Eucken. Archambault ziet in Blondel's denken weinig nagelnieuwe dingen
en vraagt zich af waarom de tijd zoo hermetisch gesloten blijft voor hun juist begrip
en waarom de ontmoediging intreedt als men nadenkt over hun volle verwezenlijking.
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aleer iets mee te dragen uit de soepele gedachte van Blondel. Het eerste vooroordeel
dat hij aanhaalt is het postulaat der algemeene rationaliteit hoewel hij zich anders
uitdrukt. Daarentegen staat de mogelijkheid concreete dingen te kennen zonder een
gedurige betrekking op het absolute. Het tweede veroordeelt dit procédé als
ecclectisme, wijl het niets anders wil dan elk fragmentarisch uitzicht op de dingen
inlijven in de solidariteit van het leven wezen. Het derde vooroordeel is de affirmatie
dat wijsgeerige problemen door het louter speculatief denken oplosbaar zijn:
wijsbegeerte en godsdienst worden menschelijk levensvoedsel door de solidariteit
van intellect, daad en levenservaring. Hieruit volgt een ondergeschikt vooroordeel,
waardoor het eenig contact met de individueele werkelijkheid verlegd wordt in de
zintuigen en de op hun volgende verstandelijke abstractie. Blondel adopteert de
meening van Bergson dat er een intuitie van het concreete bestaat, een levende
deelname tusschen het concreete zonder de noodzaak van de abstractieve notie te
ondergaan. Deze intuitie is de belangrijkste eigenschap van den mensch, want zij
herstelt de eenheid van het leven, dat wij door ons scheidende disciplienen,
psychologie moraal, en metaphysiek, verbreken. Dit plagiaat moge volstaan om den
indruk van ernst te schetsen van dit Cahier. Het verduidelijkt, het brengt licht aan in
een zaak die wij niet kennen, omdat het werk van Blondel voor het grootste getal
onbereikbaar is. Het verduidelijkt omdat de auteur het blondelisme mee beleefd heeft
en dat hier dus naast de ideologie een stuk levenservaring wordt gegeven, die altijd
de juistere doigté treft als de bloot theoretische reconstructie die een levensvreemd
denker zou kunnen aanbrengen.
Op den gezichteinder van het Fransch katholiek denken staan al degenen welke
niet in de orbite graviteeren van het kloosterdenken als vereenzaamde grootheden
na een levenservaring die om hun moed wel mooier verdiende te zijn. Doch het
wereldvreemde milieu-denken in zich opgesloten, vleide zich met de alleen
zaligmakende rust van het overgeërfde leergoed en was aangetast door gebrek aan
nieuwsgierigheid en door traditiestarheid. In Duitschland zou hun lot heel wat
benijdenswaardiger geweest zijn, want daar hebben autochtoon denken en nationale
fierheid een vrijer atmosfeer geschapen voor de samenwerking van oud en nieuw.
Van den anderen kant merken wij ook dat de officieele scolastiek genodzaakt is den
eenmaligen weerstand te lossen en voorzichtig den weg op te gaan welke Blondel
op het gevaarlijk keerpunt opstapte. Het is voor alle geestesverdrukking een troostend
feit, dat de geschiedenis zich met de wraak belast en dat de wraak gewoonlijk een
verzoening is. Sedert de Renaissance werkt de geschiedenis snel, zoo snel dat zij nog
den levensavond van den verongelijkte verzoet en verteedert.
H. DE VLEESCHAUWER.
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De Nederlandsche Tentoonstelling te Londen
EEN slechts korte beschouwing over de groote en zeer belangrijke Nederlandsche
tentoonstelling, te Londen in de eerste maanden van dit jaar gehouden, moet tot het
essentieele beperkt blijven. Waar die tentoonstelling vooral als geheel belangrijk
was, dwingt de beperking onderdeelen en bijzonderheden buiten beschouwing te
laten. Waar het materiaal, waaruit deze tentoonstelling opgebouwd was, voor het
grootste gedeelte bekend was of met bekende werken overeenkwam, waren er voor
den kunsthistoricus, wien het vooral om de materiaalkennis te doen is, slechts weinig
verrassingen. Hiermede is echter een harer kenmerken genoemd, ni. dat zij eer
aesthetisch dan kunsthistorisch georienteerd was, dat niet zoo zeer het interessante
of merkwaardige als het waardevolste en schoonste was gezocht. Sterk hebben de
inrichters zich beperking opgelegd bij de keuze van de meesters, wier werken in
aanmerking kwamen. Kunstenaars, die toch, ook in de oogen van de inrichters, zeker
niet bepaald minderwaardig zijn dan anderen, wier werken wel geexposeerd zijn,
zoekt men tevergeefs in den catalogus. De commissie koos een betrekkelijk klein
aantal meesters, maar van ieder hunner een overzichtelijke groep van werken, zoodat
deze niet als het ware in de ruimte kwamen te hangen, als toevallige verschijningen,
doch zich telkens aaneensloten tot een min of meer organisch geheel en elkander
ondersteunden. Onloochenbaar werd zoodoende een pakkender en indrukwekkender
totaal verkregen dan wanneer een schier eindelooze rij van kunstenaars telkens met
een enkel werk vertegenwoordigd was geweest. Nu groeiden de vertegenwoordigde
kunstenaars tot persoonlijkheden, op een wijze, zooals dat in geen enkel Museum of
particuliere verzameling mogelijk is.
Dit systeem brengt de waarde van de persoonlijkheid sterk naar voren. Het enkele
schilderij wordt een moment, een schakel in de schepping; het Werk van den
kunstenaar staat niet meer op zich zelf en daarachter verschijnt de gestalte van den
Meester als een levend, denkend en voelend Mensch, die men gaat begrijpen, zooals,
door den kunstenaar, ook diens werk. En begrip is toch het eerste noodige tegenover
een kunstwerk!
Maar nu rijst het probleem: Wat bepaalde de keuze van kunstenaars? Deze berustte
niet uitsluitend op de qualiteit, waar gelijkwaardigen soms niet opgenomen werden.
Men voelt echter, dat de inrichters van te voren overwogen hebben, welke
verschijningsvormen van de Nederlandsche 17e eeuwsche kunst (want dààrop viel
zeer sterk de nadruk; wat vroeger en wat later kwam is min of meer als toegift
behandeld, hoe interessant vooral de zaal de 16e eeuwsche meesters ook was) naar
voren gekeerd moesten worden. In de eerste plaats natuurlijk die vormen, welke door
het genie van enkele der grootste meesters bepaald werden, door Frans Hals,
Rembrandt, Aelbert Cuyp, Vermeer en Jacob van Ruisdael; met daarnaast als zeer
gewichtige begeleidende en overgangsfiguren meesters als Terborgh, Jan Steen, De
Hoogh, Carel Fabritius en Em. de Witte. Het valt op hoe het aantal der tegelijkertijd
werkende groote meesters in den loop der jaren toeneemt. In den beginne begeleidt
Buytewegh op zeer waardige en persoonlijke wijze het genie van Frans Hals; van
Goyen, en iets later Salomon Ruysdael, zetten een prachtige ontluiking van het
landschap in. Maar zoo groote en met deze toch wel gelijkwaardige meesters als van
de Cappelle, van der Neer, Hobbema worden in de làtere jaren overschaduwd door
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een koorzang op. Maar daarom gaat later de persoonlijkheid nog niet op in het
algemeen! integendeel, haast sterker nog dan het algemeen niveau, rijst de waarde
der individueele persoonlijkheid, want op dat zeer hooge niveau behoudt ieder der
genoemde meesters intact zijn eigen individueele uitingsvorm, terwijl in de vroegere
periode machtige geniën als Rembrandt en Hals hun stempel ook op het werk der
anderen drukten. De mogelijkheid bleek toen te bestaan voor een volledige ontplooiing
van het persoonlijk genie. De rust en oeconomische bloei in deze landen gaven toen
zeker een gunstige atmosfeer voor een dergelijk zich uitleven. Een andere factor van
groote beteekenis was natuurlijk, het door de ervaring van vorige generaties volkomen
beheerschen van de moeilijkheden der techniek. De tentoonstelling maakte duidelijk,
hoe veel gediffenrentieerder de kunst van de vijftiger jaren was dan die van een
tiental jaren eerder. Dit inzicht was echter niet alleen aan de werken zelf te danken
doch evenzeer aan de grandioos logische en overzichtelijke wijze, waarop de
kunstwerken gegroepeerd waren. Dit was het groote kunstwerk, dat de
tentoonstellingscommissie tot stand gebracht heeft, onder de eminente leiding van
den waren kunstenaar, den directeur van het Rijksmuseum, den heer Schmidt Degener.
Zoo werd het mogelijk dat men op een rondgang door deze zalen zich bewust werd
van het zich uitleven in deze kunst van een enkel doch uiterst gecompliceerd
organisme; zoo voelde men stijgingen, hoogtepunten, conflicten, men speurde gevaren
dreigen, inzinkingen, en nieuwe stijgingen. Zeer duidelijk werd dan de zin van keuze
en groepeering van kunstenaars! In de eerste 17e eeuwsche zaal was het vooral Frans
Hals, die domineerde; in zijn kunst en die zijner medestanders uit de eerste helft van
de eeuw vinden wij de sterke, dikwijls bijna nuchtere belangstelling voor de wereld
der verschijnselen. Zeer weinig kunstmatigheid, alles wordt schijnbaar precies zoo
gegeven als het oog het opvangt, als het ware zonder commentaar. Enkelen - Hercules
Seghers en Buytewegh - gaan eigen wegen en trachten, ieder op zijne wijze, meer
hun eigen visie van de dingen te geven dan de dingen objectief beschouwd.
Langzamerhand wint de belangstelling voor het ‘geheel’ op die voor het detail: de
kleur treedt terug en er groeit een op een enkele kleur, een toon gebaseerde kunst.
Hier treedt nu het genie van Rembrandt op en grijpt beslissend in op de naaste
ontwikkeling. De beide volgende zalen waren aan hem gewijd en gaven een ongehoord
veelzijdig en rijk geschakeerd beeld van zijn grootsche kunst. Het nuchtere
objectivisme van den aanvang heeft volkomen plaats gemaakt voor het tegendeel:
uit de schildering in één toon is een kunst geworden waar de kleur schijnt terug te
treden voor de stralende luister van het licht, in voortdurende tegenstelling tot het
mysterie van de duisternis. Heel Rembrandts kunst wordt beheerscht door deze
onafgebroken strijd tusschen deze twee machten, licht en duisternis; en ieder die in
zijn sfeer komt sleept hij mede, doch voor de meeste anderen was dit conflict niet
het wezenlijke conflict van hun zieleleven - de tragedie van de Rembrandtleerlingen
en hun afvallen van den grooten meester.
Tusschen Rembrandts werken hangen hier als ernstige verpoozingen enkele
magistrale landschappen van Jacob van Ruisdael, sonoor van klank enkele meer
decoratieve Hobbema's, en, als een eigenlijk te koele afwisseling, enkele superieure
Halsen.
Dan volgden drie zalen, waarin, met het werk van heel een rij van groote meesters
de overgang geleid werd naar de kunst, die wel heel duidelijk de tegenpool van

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

Rembrandts wezen tot uiting brengt, de kunst van Vermeer van Delft en enkele min
of meer gelijkgezinden.
In deze overgangszalen in de eerste plaats Jan Steen en Salomon Ruisdael, die
beide in hun eigen ontwikkeling dien overgang laten
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zien. Beide gaan van een kunst, die op enkele toon of kleur gebaseerd is over in een
veel sterker en wisselingsrijker palet, waarin kleuren van gelijke waarde tegen elkaar
afgewogen worden. Steen reikt dan in zijn late werken nog verder, waar hij reeds
een overgang naar een statieusere paleisstijl vertoont, met in gouden en bronzen
tonen verzadigde kleuren, getemperd tegen elkaar gezet.
Dan volgde de ongehoord verfijnde Terborgh. Een weeldekunst, maar met een
zelfbedwang, een noblesse in de gereserveerdheid van zijn uitdrukkingswijze,
waardoor hij zich vrij weet te houden van alle gemaniereerdheid waartoe zijn
navolgers - even als hunne modellen - al spoedig vervallen. Ook bij hem dezelfde
overgang als bij Steen en Salomon Ruisdael, maar de afgelegde afstand schijnt minder
groot, hij begon reeds een eind verder op de baan.
Samen met Terborgh, in zeer juist geziene groepeering, enkele superbe stillevens
van Kalff en van Beyeren. Want in Terborghs kunst worden interieur en mensch
reeds met het oog van den stillevenschilder aangezien. Er waren niet veel stillevens
op deze tentoonstelling, en dat kan misschien minder bevredigen, waar het stilleven
welhaast als de meest typische uitingsvorm voor het Hollandsche 17e eeuwsche
schilderkunstig genie kan beschouwd worden. In dit Hollandsche stilleven toch wordt,
heel anders dan in het Vlaamsche, de realiteit doorschouwd tot het mysterie, wat
tenslotte toch ook de diepere zin is van de kunst van Vermeer en De Hoogh.
Tusschen Terborgh en de stillevens, als een majestueus middenpunt, door zijn
grootschen opbouw en stoere behandeling zeer juist geplaatst in de middenas van de
tentoonstelling, recht tegenover den ingang, een buitengewoon landschap van Philips
de Koninck.
In de laatste dezer overgangszalen weer een nieuwe klank in de werken van Cuyp.
Keert hier het gouden licht van Rembrandt weder? neen! Want het schijnt nu niet
meer op uit het geheimnisvolle duister, doch overstraalt deze geheele wereld, dien
het baadt in een glorie van gouden neveling. Zoo is Cuyp, de Hollandsche parallel
van den lyrischen Claude. Hij is een grootsche verschijning, van ongehoord
klassiek-strakken bouw, van een massief en zwaar aanvoelen der vormen, bijna log
en onverwrikbaar maar daarmede oneindige ruimten scheppend, ademend in den
gouden glorie van zijn eigen licht. Teederder toch, en in een fijner grijs, maar niet
van zoo hooge en glorieuze oneindigheid is van de Cappelle. En Maes was hier het
tegenspel in zijn warmtonige en boeiende interieurs in rood, zwart en wit, in een
Rembrandtiek warm licht gebaad.
Zoo kwam men in de wonderlijkste zaal van de tentoonstelling. Zeer wijd gehangen,
zuiverst kunstwerk naast zuiverst kunstwerk hingen hier de schilderijen van den
Delftschen Vermeer, van Pieter de Hoogh, Emanuel de Witte. Deze zaal was een
openbaring, omdat men wel nooit deze meesterwerken, zoo ongestoord heeft kunnen
genieten, nooit zoo ondervonden kan hebben, hoe zij elkander steunen kunnen. Doch
dit geldt eigenlijk niet voor de geheele zaal, doch uitsluitend voor den langen wand,
waar, in het midden, het gezicht op Delft uit het Mauritshuis hing, geflankeerd door,
links, Pieter de Hooghs Kaartspelers uit Buckingham Palace en Vermeers Melkmeisje,
en rechts diens ‘dame aan het spinet met een heer’, uit Windsor Castle, zijn
meisjeskopje uit het Mauritshuis en de groote slaapkamer van de Witte. Tegen dit
zestal vielen verscheidene der andere de Hooghs, de Metsu's en zelfs de beide vroege
werken van Vermeer af. Alleen diens beide andere interieurs en zijn Straatje konden
zich tegenover dezen superben wand handhaven. Hierin kwam nu die, aan Rembrandts
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der luisterrijke openbaring, doch in een volkomen en overal gelijkmatige klaarheid
staan de verschijningen tegenelkaar afgewogen in een wonderschoone, harmonische
ordening. Niet op tegenstelling en onderordening is deze kunst gebaseerd, doch op
harmonische coördinatie. Iedere vorm is een element in de compositie, volkomen
verantwoord, die zijn werkzaam en zeer weloverwogen taak vervult in het samenspel
van vormen, tonen en kleuren. Terwijl de vorm in een soms zeldzaam plastische
weergave (als in het Melkmeisje) ten volle verantwoord wordt en dus in geen opzicht
meer iets te gissen overlaat, verliest hij juist daardoor alle geheimzinnigheid, alle
intrigeerende kracht, ja, tenslotte alle eigen zin, en wordt zoodoende niets dan een
compositioneel element, juist zooals dat in vele richtingen van moderne kunst weer
gezocht wordt, zij het, met totaal andere middelen.
Zoo is het bij Vermeer, in de beste werken van de Hoogh en ook, hoewel daar
schijnbaar weer een Rembrandtiek licht optreedt bij Emanuel de Witte; dat licht
echter heeft nu niet de taak te verbergen en te openbaren doch veeleer een patroon
van wit en zwart door het kleurschema heen te borduren.
In de volgende zaal met nog zeer schoone de Hooghs en de Wittes ontbreekt
Vermeer; men voelt, dat men het hoogtepunt voorbij is. Wel komt hier nu Carel
Fabritius zeer waardig de grootste aandacht vragen, doch ook zijn kunst kan het
niveau niet meer zoo hoog opstuwen. Een veel minder principieel karakter, geeft
zijn milde en warme, voortreffelijke en dieppeilende kunst, een schoone verademing
na de intense spanning in de werken van Vermeer.
En daarmede was de rondgang door de zalen met de 17e eeuwsche meesters
besloten. Nog volgde er een zaal, maar deze maakte al te duidelijk den indruk, de
zeer uiteenloopende werken te herbergen, waarmede men in de andere zalen geen
weg geweten had. Juist in deze zaal kon men zich bewust worden, hoe voortreffelijk
de compositie der andere zalen geweest was.
Van de andere afdeelingen wil ik in deze korte beschouwing slechts weinig zeggen.
De teekeningen en de grafische bladen van Rembrandt en Hercules Seghers zouden
een zeer uitvoerige behandeling op zich zelf verlangen. Het zilver vervulde hier, in
de schoone opstelling in de middenzaal, vooral een taak van afwisseling te midden
van de lange reeks van wanden met schilderijen - juist zooals het dat ook doet in het
Rijksmuseum. De zaal van 15e en 16e eeuwsche meesters moest, vooral wat de
vroegste werken betreft een fragmentarisch karakter vertoonen, gaf echter in de
afzonderlijke schilderijen, menig hoogtepunt en releveerde groote meesters als den
Meester van de Virgo inter Virgines en Lucas van Leyden op verrassende wijze. De
modernen eindelijk, d.w.z. de overleden meesters uit de 19e en 20e eeuw, waren
beslist niet op zoo waardige wijze vertegenwoordigd, als zij verdiend hadden,
waardoor zoowel een Bosboom en een Israels, een Breitner en vooral Toorop in een
geheel scheef daglicht kwamen te staan. Dit was niet noodig geweest terwijl
daarentegen de commissie geen blaam schijnt te treffen naar aanleiding van de niet
geheel voldoende vertegenwoordiging van Vincent van Gogh.
Maar waar zoo voortreffelijk werk gedaan is en een tentoonstelling tot stand
gebracht werd van zoo hoog en indrukwekkend gehalte, op zoo voortreffelijke wijze
het essentieele in de Hollandsche 17e eeuwsche schilderkunst demonstreerend, mogen
wij deze onzuiverheden niet verder belichten om den indruk van groote bewondering
en erkentelijkheid niet te verstoren.
Dr G. KNUTTEL Wzn.
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Beeldende kunst
Tentoonstelling ‘Moderne Kunst’ te Antwerpen
MODERNE kunst! Die titel doet ons terugdenken aan de heroïsche periode van de
nieuwe kunst te Antwerpen: Aan de tentoonstelling, pas na den oorlog, in den
Nederlandschen Boekhandel, van onze eerste ‘fauves’, cubisten en futuristen; aan
de congressen van moderne kunst, en haar zondvloed van woorden, waarvan we
alleen bewaard hebben de herinnering aan het herhaald tragisch-comisch optreden
van schilder Ost, die absoluut 'n brug wilde werpen, zooals hij dit noemde, tusschen
de oudere en de nieuwere richting en die, eerlijk overtuigd als hij was, maar niet kon
begrijpen dat de jongeren juist van geen brug wilden weten. In dien tijd beduide
‘moderne kunst’: volledige breuk met het verleden. Sindsdien - hoeft het gezegd? is er heel wat veranderd. Modern zijn wil niet meer zeggen afbreuk met de traditie,
verfoeien van den stiel en dies meer. Moderne kunst beoogt in de eerste plaats 'n stijl
te scheppen, die het beeld van onzen tijd zij. Het dient gezegd, de nieuwe richtingen
die zich zoo heftig openbaarden, na den wapenstilstand, alhoewel er geen enkel stand
hield als duidelijk afgeteekende school, hebben toch heel wat bijgedragen tot het
voorbereiden van dien nieuwen stijl. Haar overdrijvingen zelf waren noodzakelijk,
om het veld der mogelijkheden te verruimen. Een groep die nu onder de hoofding
‘Moderne Kunst’ exposeert, stelt zich bijgevolg bloot én aan 'n confrontatie met den
toestand van vóor tien jaar, én aan onderzoek naar de bekomen resultaten. Onder dit
gezichtspunt beschouwd is het huidig salon 'n volledige mislukking. Men vindt er
niets van de eenheid in het zoeken naar het nieuwe - ‘n'en fût-il plus au monde’ -, in
het willekeurig revolutionnaire dat de manifestaties van de vroegere groep kenschetste.
We staan hier voor 'n heel gewoon salon, waar de epigonen vooral uitblinken door
hun aantal. ‘A la manière de...’ is voor de meeste artisten hier het motto. We zouden
het hun niet euvel opnemen: 'n land moet veel schilders voortbrengen om van tijd
tot tijd het gedijen van 'n werkelijk groot meester mogelijk te maken. Maar waarom
dan zoo 'n pretentieuze titel gekozen?
De eereplaats wordt ingenomen door Oscar Verpoorten. Bezit vaardigheid. Hij
wordt echter in z'n landschappen te veel vervolgd door zekere herinneringen: Frans
Hens en Laermans. Zijn ‘Piquenique’ doet aan Oleffe denken. Wellicht iemand die
de stof bezit om zichzelf te zijn, maar die zich nog niet heeft kunnen losrukken van
tyrannische invloeden. De andere landschapschilders zijn meestal in hetzelfde geval:
Ernest Albert, Adolf Pouchet, Emiel Féront. Bij deze laatste zijn notaties van
atmosfeer aan te stippen, die niet van een zekere innigheid ontbloot zijn. Met Jan
Kiemeney gaan we van het realisme naar 'n zoogenzegd modernisme. Tien jaar
geleden hadden die vormverstrakkingen, gepaard met die huilende kleuren, ons
sympathiek aangedaan, als ware 't maar om de intentie. Nu lijkt dat erg naïef. De
gestyliseerde landschappen van Jan Kiemeney zijn 'n missing van 'n jongen die 't
goed meent, maar die zich glad vergist over het werkelijk doel van het schilderen.
Soortgelijke vergissing vinden we - voor heel opposiete redenen - bij Lode van
Vaarnewyck en Edm. van Dooren. Van Vaernewyck is de laatste der luministen. Als
men
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de zaal binnentreedt, waar zijn doeken opgehangen zijn, knipt men onwillekeurig de
oogen dicht. Wat 'n feest van licht! De nabootsing is zoo getrouw, dat ge er werkelijk
bij vergeet dat het schilderijen zijn. Zonderling dat er in 1928 nog 'n mensch gevonden
wordt, die zich nog gaat bezondigen aan hetgeen de dood van het impressionisme is
geweest. Deze schilder zou ook eens goed doen, met wat na te peinzen over het doel
van de kunst die hij wenscht te beoefenen. Met van Dooren duikelen we tot over 't
hoofd in literatuur. Het volstaat niet ons machines voor te schilderen om 'n brevet
van modernisme te veroveren. Dit lijkt op de beginnelingen in de dichtkunst, die
denken ‘modern’ te zijn wanneer ze over T.S.F., klackxons en vliegmachines hebben
gepraat. In zijn fantastische kasteelen doet van Dooren aan het ergste romantisme:
datgene dat 'n eeuw te laat komt. Victor Hugo schetste net dezelfde kasteelen in de
randen van zijn handschriften, maar hij was slechts 'n amateur en 't bleef in 't teeken
van zijn tijd. Voegen we er bij dat het palet van van Dooren vastgeloopen schijnt, in
'n harmonie van groen, grijs en rose, die er vaak erg ziekelijk uit zien. In 'n paar
landschappen, in dewelke hij, Goddank, niet aan literatuur doet, vinden we den
knappen schilder terug, die van Dooren zijn kan. Hij ook is op 'n verkeerde baan. Er
is iets onrustigs in zijn werk. Laten we hopen dat, hij ook den goeden weg moge
vinden. De kunstuitingen kunnen verschillen in 'n heele boel dingen; iets blijft altijd
vaststaan: de wet die aan de basis van elke kunst te vinden is. 'n Andere onrustige
schijnt wel Henri Antheunis. Hetgeen hij ons toont is zoo uiteenloopend van factuur
en van conceptie; er dwarrelen zooveel tegenstrijdige dingen door, dat het wachten
zich opdringt, tot 'n betere gelegenheid, om over z'n werk te spreken.
Paul Joostens, die een van de allereerste modernisten was in ons land, gaat voort
met zich in neo-gothieker te vermommen. Is 't 'n hopeloos geval? We weten het niet.
Wat we wel weten is, dat religieuse kunst zich niet laat improviseeren, dat zij het
resultaat moet zijn van 'n innerlijken gemoedstoestand en dat men z'n naïeveteit niet
terugvindt als men ze eens verloren heeft. Die comedie die 'n artist, niet alleen aan
de buitenwereld maar ook aan zichzelf spelen kan, hoe zou die tot iets kunnen leiden?
De pervers-decadente Paul Joostens kan geen wereldbeschouwing hebben als 'n Jan
van Eyck of 'n Hugo van der Goes. En dan, denk eens aan de vergelijkingen op zuiver
technisch gebied. Zooiets is verpletterend voor Joostens!
Marcel Crahay schijnt 'n echt schilderstemperament te bezitten. Er is distinctie in
z'n kleur. Jammer dat z'n palet meer op dit van Ensor lijkt dan het, eerlijk gesproken,
toegelaten is! Toch willen we gelooven dat hij zich zal losmaken van dien invloed.
Enkele kleine waterverfschilderingen, verder 'n zelfportret, sterken ons hierin.
Henri van Straten heeft uitgepakt met 'n heele boel houtsneden, met akwarellen
en olieverfschilderingen. Z'n houtsneden bevestigen, hetgeen men stilaan begint in
te zien, dat hij zooniet de beste, dan toch een onzer beste houtsnijders is. Z'n
schilderwerk, zwierig uitgevoerd. sensueel, vaak ietwat pervers, soms eenigszins
brutaal, getuigt dat hij 'n volbloed schilder is. De eenheid zit in de onderwerpen:
bloemen en naakten. Hij heeft invloeden ondergaan: Rik Wouters, Le Fauconnier,
maar heeft zich ten slotte toch losgewerkt. In z'n figuren is de bevrijding duidelijk
na te gaan. Ongetwijfeld de sterkste individualiteit, die hier aanwezig is.
Van Joris Bollen zullen we maar liever niets zeggen. De anecdootjes die hij ons
toont geven geen aanleiding tot eenig bizonder commentaar.
Twee beeldhouwers vullen dit ensemble aan; Alfons de Rydt, een beoefenaar van
het realisme zonder eenige grootheid, Albert
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Poels, een voorstander van overdreven stylisatie, die misschien verdedigbaar is in
architecturale onderwerpen maar mis is wanneer ze toegepast wordt in onafhankelijk
beeldhouwwerk. Eigenlijk ligt de goede richting tusschen beide vijandige strekkingen.
Helaas, ze wordt hier door niemand vertegenwoordigd.
Conclusie: de samenstellen van dit salon schaadt aan de tentoongestelde werken.
Afzonderlijk of anders gegroepeerd zouden meerdere dezer artisten een beter figuur
maken. Zal 't hun 'n les wezen? In alle geval, als ‘Moderne kunst’ zijn ze ons 'n
revanche verschuldigd.
Roger AVERMAETE.

Muziek
Muziek en Kinema
NIETS doet vreemder aan dan een film zonder muziek te zien afrollen. Hoe dat komt
en wat we eigenlik voelen? 't Is lastig te omschrijven, maar dit weet ge duidelik: er
is iets niet in den haak.
Misschien is het gewoonweg een tot wet geworden gewoonte en is de opvatting
film + muzikale begeleiding een louter door de routine aangekweekte associatie,
waarvan we geen afstand meer kunnen doen. Maar ze kan ook dieper liggen: al wat
op het doek verschijnt beweegt en leeft; de personnages spreken, de auto's toeten en
de treinen ritmeren hun obstinate kadenzen langsheen de kilometer lange raills. Het
doek geeft ons niet alleen beweging het geeft ons ook nog een vermoeden van geluid.
Hierin schuilt de onzelfstandigheid van de tot heden bekende filmproductie: zij is
gebonden aan de klank, die ze, als visuele kunst niet geven kan, en wiens bestaan
binnen de geprojecteerde ruimte ze voortdurend herinneren moet. Hierdoor zou men
de associatie muziekfilm eer als een psychologiese noodwendigheid verklaren kunnen.
Zoo moet men het ook bij de eerste stappen der kinematografie aangevoeld hebben.
We herinneren ons nog de thans verdwenen foorkino's. waar achter in de zaal de
onmisbare comentator zat. De man, voorloper van de moderne jazz-batteristen,
beschikte over een autotoeter voor de auto's, een schril fluitje voor de treinen, een
fietsbel ter voorkoming van rijwielongelukken, een ander stel bellen om de
koetspaarden aan gang te houden, een grote trom voor vallende voorwerpen; hij liet
de akteurs spreken en sloeg ook de teljoren stuk, die in de klucht onvermijdelik
gebroken werden; daarbij liet hij het donderen en bliksemen, zoo precies als een man
van 't vak.
Dit was de realistiese oplossing. Ze was heel primitief, maar laat daardoor
gemakkeliker het uitgangspunt terugvinden: levendmaken van de door het doek
gesuggereerde dode klank.
De abstrakte film zou aan dit probleem ontsnappen kunnen, maar dan mag hij niet,
zoals de enige film van het genre die we persoonlik zagen, zijn ontwikkelingstechniek
aan de muziek ontlenen, want in dit geval krijgt men dadelik de indruk dat een
begeleidende partituur de bedoelingen van de samensteller 100% duideliker zou
omlijnen en
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begint men de leegte maar eerst goed te voelen. In ieder geval is dit genre nog geen
courant-artiekel en blijft nog steeds de vraag of de abstracte film al of niet de toekomst
der kinematografie insluit.
Voor de gewone film heeft men sinds lang de realistiese klanknabootsing
opgegeven en ze vervangen door begeleidende muziek. In den aanvang gans in 't
wilde gekozen staat de onderlijnde muziek tans ongeveer op het impressionistiese
standpunt: stemming weergeven; natuurlik krioelt het nog van romantiese en realistiese
elementen. En dit zal nog wel een tijdje voortduren, daar niet alleen de samenstellers
der filmmuziek hieraan verhelpen moeten maar ook de ensceneerders. De laatsten
moeten eerst de mogelikheid scheppen, willen de toondichters ze kunnen gebruiken.
Dat de studioregisseurs het belang der begeleidende muziek en haar inwerking op
het publiek wel aanvoelen bewijst de filmproduksie der laatste jaren, waarbij gedurig
vooropgezette inmenging van muziek op het doek waar te nemen is. Meestal echter
is die aanwending realisties. Zo b.v. de scène in de doodskamer uit ‘L'Inhumaine’,
waarbij een gramofoon Golliwog's Cake-Walk, van Debussy, afdraait; Abel Gance
laat een der tonelen uit zijn ‘Napoléon’ zonder dramatiese noodwendigheid lang
genoeg duren om er heel de ‘Marseillaise’ op te zingen kunnen en een gelijkaardige
toepassing van het Poolse volkslied vindt men tijdens de opstand in ‘Le Joueur
d'Echecs’. Dat de enkele critici die we op filmgebied bezitten dit toneel zwak
gevonden hebben begrijpen we. Ze beschouwen de kinema als een zelfstandige kunst
en de techniek op het doek vertoonde fouten. We hebben reeds gezegd dat de film
naar onze opvatting niet onafhangelik is en willen dan ook de rolprent en haar muziek
als een onafscheidbare eenheid beschouwen; opvatting die des te logieser is, daar de
in de toeschouwer gewekte emosie onlochenbaar door de samenwerking der beide
elementen ontstaat. De mogelikheden, die het bedoelde toneel muzikaal bood
overtroffen ver de techniese fouten, die, dank zij de totale indruk voor iemand, die
niet mordicus het beeld ontleden wou zonder de gebeurtenissen mee te leven, haast
wegvielen. Die indruk ontstond door de superposiesie van twee beelden: enerzijds
de wanhopige strijd der opstandelingen; anderzijds het meisje, dat als symbool der
Poolse vrijheid geldt, zingend aan haar klavier het vrijheidslied. Het is dit lied dat
de twee elkaar steeds afwisselende tonelen begeleid en aan de strijd zijn dramaties
karakter geeft. Zeker zou de indruk nog sterker geweest zijn, zo de ensceneerder het
middel gevonden had om uit de realistiese voorstelling van het zingende meisje te
raken en slechts door enkele subtiele aanduidingen de bindinglijn tussen de
onderlijnende muziek en de Poolse maagd te trekken; maar nodig was het, en gans
te couperen onmogelik, daar het die band is die de muziek haar betekenis geeft en
daar zonder die muziek ook het gevecht de indruk van een burenkrakeel maken zou.
In ieder geval mogen we de samensteller der partituur dankbaar zijn dat hij met zijn
muziek niet mee van het ene toneel naar het andere gesprongen is, een fout die Rabaud
gedurig maakt in zijn begeleiding van ‘Le Miracle des Loups’ en die zijn muziek
alle dramatiese kracht ontneemt.
Hierin schuilt ook het gevaar dat de meeste samenstellers van filmpartituren lopen:
zij kunnen zich niet losmaken van het beeld op het doek en geven er doorlopend een
muzikaal dubbel van. De kinematografiese voortschrijding gehoorzaamt echter aan
andere wetten dan de ontwikkeling van een muzikaal thema en de muziek treedt uit
zulk een experiment gewoonlik geradbraakt en zonder de minste indruk te maken.
De komponist kan zijn partituur enkel redden door in verschillende elkaar opvolgende
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dit film, gegeven dramaties verhouden zal. Natuurlik moet dit gemeenschappelik
thema voorhanden zijn en dit, hier hebt ge de moeilikheid, is de zaak van de regisseur.
Nu kan men best opmerken dat we de zo geroemde vrijheid in beweging van de
film aanranden. Vergissing. De vrijheid is reeds beperkt. Een film kan op tien minuten
tijd tien verschillende beelden brengen, niemand ontneemt hem dit recht, maar
wanneer de emosionele inhoud (niet de materieel of de literaire!) van elk dier tonelen
niet klopt met die van het voorgaande, wanneer we tien verschillende, elkaar
bestrijdende emosie-prikkels krijgen is de finale indruk nul. De film is gebonden aan
een innerlike eenheid en die eenheid willen we door de komponist der filmpratitur
doen opzoeken.
Men kan denken dat die eenheid dan wel in de bestaande films voorhanden zijn
moet; zeker zij is er, maar men vergete ook niet dat 99% der huidige filmproduksie
ons koud laat als ijs ofwel éen enkele indruk nalaat: die van een eindeloze verveling
en een verloren avond.
Het doelmatigst ingrijpen der muziek werd tot heden verwezenlikt langs de ritmiek
om. Een voorbeeld vindt men in de roeiscene op de galeien uit ‘Ben-Hur’ (over de
film in zijn geheel hoeven we ons hier niet uit te spreken) die zware slagen op de
grote trom, die de slag der roeiers regelen, zijn niet alleen de realistiese weergave
van de bewegingen van den voorman, ze aksentueren in de eerste plaats de plastiek
der roeiers en geven de toeschouwer als dramaties element het bewustzijn van het
over tot machine verlaagde menselike wezens dominerende beestenvel.
Ook ‘Metropolis’ biedt de komponist grote mogelikheden, omdat een groot aantal
zijner tonelen volgens ritmiese schema's opgebouwd is.
Maar het moet niet enkel bij ritmiek blijven. Al de muzikale elementen kunnen
het hunne bijdragen tot verhoging van de kinematografiese emosie. We herinneren
ons niet meer of ‘Calligari’ destijds een biezondere partituur had, maar deze film
biedt de komponist gelegenheid goed werk te verrichten. Deze gelegenheid spruit
uit zijn opvatting zelf: de fantaisie is in het land der muziek een gevierde gast; zij
spruit ook uit de brede lyriese lijn die uit de grote tonelen spreekt en uit de
volgehouden eenheid in beweging, die doorheen het werk loopt en die de partituur
tot een grootse komposiesie, die daarom niet eentonig of eenvormig zijn moet,
opvoeren kan. Een paar tonelen zijn prachtvoorbeelden van wat met muzikale stilte
(d.i. stilte midden in de muziek zodanig dat ze deel uitmaakt der partituur en muzikaal
element wordt) te bereiken is (noctambule scènes b.v.).
De grote moeilikheid bij een nauwkeurige onderlijning is het samengaan van
zekere détails. Die moeilikheid gaat opgelost worden door de spreekfilm. Wie die
benaming bij ons gelanceerd heeft weten we niet, maar ze is verkeerd en gevaarlik,
dit zullen alle ernstige filmcritici met ons eens zijn. Aan sprekende films hebben we
maling. We verwachten geen films waarop de akteurs hoorbaar worden, een onpracties
iets gezien de internationale voorbestemdheid van de band, maar we willen tot films
komen die hun biezondere muziek zelfstandig reproduceren. Daarom is de Duitse
benaming ‘Tonfilm’ veel beter en moesten wij de uitdrukking ‘klankfilm’ verkiezen.
Men kent allicht het princiep: klanktrillingen worden electries omgezet tot
lichttrillingen en zo opgevangen op een kleine band naast de gewone film; bij de
projectie van de film worden de lichttrillingen langs de omgekeerde weg terug in
klanktrillingen omgezet. De oplossing van het probleem is gevonden, en een groot
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omdat ze van Amerika komen, waar men zich om artistieke princiepen
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niet bekommert en waar men redeneert: het publiek verwacht dat het de star zal
horen, het zal gebeuren.
In Duitschland filmt men zangers, maar men weet dat het slechts dokumenten zijn.
Tot nog toe gelukt men er best in de stem weer te geven en dat verklaart veel
afwijkingen. Men denkt er aan opera's te filmen. Het gezond verstand kan op voorhand
het fiasco van dergelijke proeven voorzien. In een vroeger stadium heeft men
toneelspelen opnemen willen en men is ervan teruggekomen. Nu heeft men wel is
waar de stem als komplement, maar balletten b.v. doen het zonder stem en toch is
hun kinematografiese weergave steeds zonder resultaat. Josephine Baker op het doek
is een aangename herinnering die wakker wordt bij hen die haar zagen; de anderen
hebben geen flauw vermoeden van haar betekenis, niettegenstaande de solodans
gemakkeliker weer te geven is dan het balletensemble. Verfilmde opera's zullen ons
misschien bij eerste kennismaking epateren, zoals die negers, die naar 't schijnt over
jaren op een der eerste filmen te Antwerpen defileerden, onze vroegere stadgenoten
aan toverij deden geloven; blijvend zullen ze niet zijn omdat al wat met de film in
aanraking komt zich aan zijn biezondere wetten aanpassen moet.
Maar dit is ongetwijfeld een beginstadium; de weerkelike klankfilm zal niet lang
meer op zich laten wachten, ook hij is in voorbereiding. Dan zal de kleinste
plattelandskinema een film met zijn oorspronkelike begeleidende muziek vertonen
kunnen en dan zal ook het synchronisme tussen muziek en film voor goed opgelost
zijn. Belangrijker nog is dat de filmkomponist wel en degelik zijn intrede in het
studio doen zal. De samenwerking tussen musicus en regisseur zal aanvangen vóor
de film gedraaid wordt. Zo zullen ze een kijk krijgen in elkaars werk en dit kan ten
slotte het finaal resultaat slechts ten goede komen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

127

Letterkundige prijsvraag ‘de Noordstar’
De verzekeringsmaatschappij ‘De Noordstar’ te Gent, wenscht de belanghebbenden
er op te wijzen, dat tegen Augustus 1929 de handschriften voor haar
‘Gezelle-prijsvraag’ worden ingewacht.
Het zal hun ongetwijfeld belang inboezemen te vernemen, dat ‘De Noordstar’
bereid is om buiten de prijs van 10,000 fr., ruime finantieele hulp te verleenen aan
den prijswinner, opdat de vertaling van het bekroonde werk in eene vreemde taal
zou mogelijk gemaakt worden.
Alle vragen om inlichtingen, briefwisseling en handschriften zijn te richten aan:
den Heer Onder-Bestuurder der N.V. ‘De Noordstar’, Kalanderberg, 1, Gent, met
vermelding ‘Letterkundige prijsvraag’.
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De ciderdrinker
Coll. A. Watson, New-York.
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Etappen uit Constant Permeke's kunstontwikkeling
In de wijde wereld (Gent 1906-1908)
DE jonge schilder verhuisde in April 1906 naar Gent om als student aan de akademie
te worden ingelijfd in het toenmaals ingericht hoogeschoolkorps. Hij vond er een
voor zijn verdere esthetische ontwikkeling voordeelig milieu. Hij had tot nog toe
bijna uitsluitend primair onderlegden ontmoet; hier kwam hij in betrekking met
intellectueelen. Hij leefde te Brugge in een middeleeuwsch-geloovig midden, hier
zou hij zijn godsdienstige en zedelijke beginselen aan 'n in breede kringen gehuldigde
vrije gedachte moeten toetsen, terwijl hem op kunstgebied de vage échos verontrusten
van de nieuwe klanken die alom over de rijksgrenzen luidden.
De Gentsche akademie zelf bleef even onverstoorbaar als hare Brugsche zuster
naar het verleden toegekeerd. Octave Maus en de aanhangers van de groep der ‘XX’
(1884-1893), en van de latere ‘Libre Esthétique’ (1894-1914) hadden schoon sedert
een twintigtal jaren James Ensor en Cézanne, en sedert de eerste jaren van de nieuwe
eeuw de meest vooraanstaande artisten van de Europeesche beweging als Nolde,
Matisse, Derain, Friesz, achter trompet en trom in de Belgische kunstwereld binnen
te leiden, ze wekten geen gehoor in de officieele middens, de leeraars van de
Brusselsche kunstschool, onder wier vensters de stoet niet zonder uitdagende
luidruchtigheid doortrok, beschouwden evenals hun Gentsche collegas de betooging
als een streek van onbeduidende kwajongens.
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De opvatting van de school van Barbizon werd door de jonge generaties als verouderd
beschouwd, men achtte dus te Gent het oogenblik gekomen om haar een plaats op
het studieprogramma in te ruimen. Delvin die als verwant met Verwée en Dillens
het voorbije zuiver naturalisme aanhing, vertegenwoordigde in de akademische sfeer
de moderne strekking. Was het daarom dat hij alleen onder de professoren vertrouwen
inboezemde, en een wezenlijk weldadigen invloed op de besten zijner leerlingen
heeft uitgeoefend? of was het omdat hij, alhoewel persoonlijk een overtuigd naturalist,
in zijn kunstgeschiedkundige voordrachten met geestdrift kon spreken over meer
geestelijke schilders als de gebroeders Van Eyck, als Breugel en Rembrandt? of nog,
zoo niet vooral, omdat hij als Van Hove te Brugge minder belang echtte aan de
officieele lessen, en zijn volgelingen herhaaldelijk naar de natuur als naar de eerste
leermeesteres verwees?
Permeke ontmoette in het hoogeschoolkorps de schilders Frits Van den Berghe
en Albert Servaes die met hem de leergangen aan de kunstschool volgden, dezen
brachten hem in betrekking met de gebroeders Gustaaf en Leon De Smet, die eenige
jaren ouder reeds hun studies hadden voleindigd. Door gelijke artistieke strevingen
samen gebracht vormden zij weldra een vastaaneengesloten vriendenkring. Gent
verwierf zich, dank aan een gelukkige voorbestemming een belangrijke plaats in de
moderne cultuurgeschiedenis, door het achtereenvolgend verblijf binnen zijn muren
van twee later invloedrijke kunstenaarsgroepen: de litteraire groep Verhaeren,
Maeterlinck, Georges Rodenbach, Charles Van Lerberghe, rond 1875-1880, en de
zooeven aangeduide schildersgroep in het begin der XXste eeuw. De
vertegenwoordigers van de eerste generatie vestigden den roem van de
Fransch-Belgische letteren, en twee hunner genoten op het oogenblik dat Constant
Permeke, Fritz Van den Bergh, Albert Servaes, Gustaaf De Smet in de Arteveldestad
hun jeugd uitvierden, een wereldvermaardheid. Onder de vertegenwoordigers van
het tweede geslacht zal Albert Servaes door zijn godsdienstig werk tot in Rome een
beruchten naam verwerven, terwijl de drie andere niet alleen door de nationale maar
ook door de Europeesche critiek zullen worden aanzien als het onder de Belgische
expressionnisten onbetwist heerschend driemanschap.
Een nog jonge en onvolledig geschoold letterkundige met artistieke pretenties,
Gustaaf-Paul Van Hecke, die daarbij als debuteerend declamator vol bewondering
den tooneelkunstenaar De Gruyter naliep, sloot zich bij de vrienden aan. Hij pakte
voor de oogen van zijn meestal weinig belezen gezellen, zijn betrekkelijk uitgestrekte
letterkundige eruditie uit, en trad op als de intellectueele leider van de groep. Hij
vertegen-
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woordigde bij die zedelijk gezonde, en in den grond nog vroom godsdienstige
Vlaamsche jongens de modern vrijzinnige wereld, en verwonderde hen door een
uiterst moreele decadentie, die, zonder onderscheid van goed en kwaad alle
levensontroeringen als evenwaardig leert te aanvaarden. Reeds toen openbaarde hij
zich als ‘Ce cynique sentimental, Cet ingénu roublard... curieux alliage de candeur
et de vice’, zooals zijn vriend Georges Marlier in een korte boekbespreking van het
tijdschrift ‘Sélection’ (Augustus 1924) hem zeer treffend zal schetsen. Maar hij
beschikte over mooie kunstgaven en een uitzonderlijk aanpassingsvermogen, hij was
vol levenslust, edelmoedig en toegewend, ijdel als een pauw, maar zonder
schoolvosserij. Hij regeerde onder zijn kameraden als de eerste onder zijns gelijken,
hartelijk genietend van zijne gemakkelijke superioriteit.
De vrienden vermoedden allerminst dat zij later, elk op hunne wijze een leidende
rol zouden spelen in de ontwikkeling van de na-oorlogsche Vlaamsche kunst. Geen
heerschzucht prikkelde hen tot gespannen studie, ze praten veel en schilderden weinig,
liepen langs de velden naar de naburige dorpen - waren ze niet door Delvin naar de
natuur gezonden? - en speelden en dronken voor zooveel de weinig voorzien beurzen
van de meeste hunner dit veroorloofden. Soms kwam het tot ruwe scherts en maakten
zij aanstalten om scheep te gaan naar het eiland Cythera zonder zich in hunne keuze
zoo eischend aan te stellen als de fijnbeschaafde heeren uit de Rococowereld van
Watteau.
Permeke bleek althans op sommige dagen de meest Pallieteriaansche genieter van
den heelen kring, dan vierde het ontstuimig zinnelijke, dat in ieder rasecht Vlaming
bij tijden dreigt los te komen, hoogtij. Hij had zijn lijf de ziel kunnen verbranden aan
de zon uit danige liefde voor haar licht, heel de natuur inzwelgen met al haar
heerlijkheden die voor zijn voeten neervielen als appelen uit de boomen van 't Paradijs.
Zijn lach waarvan de levenservaringen en groeienden ernst later de helheid zouden
verdooven, klapte als een vlag in de wind, hij kneep onder de witte wimpers in zijn
rozig gezicht zijn oogen toe van 't plezier om al 't schoone dat de wereld hem schonk
en de zon bescheen en Vlaanderen bezit aan eeuwig-sappige weldaden, malsch als
blozende perzikken en dikbuikige kallebasperen.
Toch was hij meer in schijn dan in werkelijkheid gelukkig, er leefden diep in hem
onvoldane verlangens waarvan hij het schrijnend wee niet begreep, en die soms hard
om vervulling riepen, maar weldra weer zwegen overstemd door 't rumoerig geluid
der zinnelijke verstrooiïng. Zijn aandacht, als die van zijn vrienden, was geheel naar
buiten gekeerd, ze
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leefden van oogenblikkelijke indrukken, uitgelaten, zonder kommer en ordenend
doel, ongebonden als een pointillistisch doek van Van Rijsselberghe of Heyermans.
De techniek en werkwijze van Delvin, verjongd door het impressionnisme van Claus,
dien zij toen als de vernieuwer vereerden, volstonden om te vertolken wat ze zagen
en voelden.
Als de erotische Fritz Van den Berghe, de fijnlyrische gebroeders Gustaaf en Leon
De Smet, de wilde Servaes, maar realistischer dan zij allen schilderde Permeke
portretten, die als de latere schetsen van Breitner met eene kodakopname konden
wedijveren. Zoo penseelde hij zijn ‘Vrouw op den rug gezien’, hoogrijzend beeld
op een breed groen veld en tegen een licht-blauwen hemel. Dit is en technisch
verbazend handig maar geestelijk onbelangrijk werk, ofschoon gezien de beperkte
afmeting van het schilderij, er iets monumentaals ligt in dit
alles-domineerend-enkelvoudig figuur, monumentaliteit die men meer bewust
nagestreefd en ten hoogste ontwikkeld in al zijne latere scheppingen zal terugvinden.
Hij slaagde er even zeer in zijn talrijke plein-airzichten raak en vast neer te zetten,
en er vlug en harmonisch de kleuren over heen te wrijven, bijna uitsluitend helle
tonen, zwaar gestippeld of ruw opengestreken in breede en dikke verflagen. Hij
borstelde zelfs enkele malen stillevens en binnenhuisjes. Vooral deze laatste doeken
waar hij het poogt en eenigermate gelukt innig te stemmen als een Josef Israëls,
bewijzen hoezeer de twintigjarige Permeke nog zijn eigenste gave onbewust bleef,
hoezeer hij buiten zich zelf leefde en de reus in hem sliep, omdat niemand het
bevrijdend tooverwoord sprak en geen schokkende gebeurtenissen zijn geest wakker
schudden. Maar dat hij sommige dier verrassend intimistische interieurs met
overtuiging en stillijnige innigheid kon schilderen duidt op een zijde van zijn karakter,
die gewoonlijk wordt voorbijgezien, niettegenstaande zij vele van zijn na-oorloogsche
schilderijen beinvloedde; het duidt op een teerheid van gevoel die de monumentale
hoekigheid zal afronden, en de reusachtige kracht vermilderen die later de
hoofdkenmerken van zijn temperament zullen blijken.
In Maart 1908 wordt Permeke uit den legerdienst ontslagen. Hij oordeelde verdere
studies aan de akademie nutteloos en keerde terug naar Oostende. Hij woonde bij
zijn ouders in, nog altijd op een verdieping van een hoekhuis der Visschersplaats,
maar hij huurde te gelijker tijd samen met Gustaaf De Smet, die zich intusschen ook
in de stad had gevestigd, een zolderkamer boven een volksherberg van de Kaaistraat;
een atelier waar de huisvrouwen, die met hunne familie op de kamers van de
verdiepingen of in de buurt nestelden, hun waschgoed naast hun schilderdoeken
kwamen
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open hangen, omdat ze daar meer plaats vonden en de volksgezinde jonge hoeren
goedig lieten begaan.
Van uit hun dakvenster zagen ze links naar het Westen toe de grijze, wijd
uitdeinende zee; voor hun voeten aan de overzijde van de met ruwe steenen geplaveide
straat lag de naar zeezout en vischstinkende haven, waarop stil de logge zeilschepen
gleden met ladingen hout uit 't verre Noorden, op bepaalde uren de Maalbooten
voorbijvaarden met zwaar gedruisch van hun ouderwetsche raderen, en soms in den
zomer boven donker water de snelle witte weeldejachten lichtten van rijke Europeërs.
Maar waar de jonge kunstenaars het meest en liefst naar keken was het dagelijksch
aanleggen van de visscherschuiten wat telkens tot belangrijke straattooneelen
aanleiding gaf, wanneer de vangst van den dag, de rood gekookte garnalen, de nog
levend zwart-groene kreeften, de slijmerige zeeplaatjes naar boven werden gebracht
op de kaaiboorden en de koopers zich rond de waar verdrongen, opboden en afdongen,
lachend, schertsend, scheldend: een wiemelende menigte rijk aan typische figuren.
Daartussschen groot-opgeschoten visschers prachtkerels, met breede borst, beschut
door een vuilbruin zeilen vest, met pootige rood-ingewreten handen en groote
kleverige klompen onder de met touw toegesnoerde broekspijpen; verder oude
zeeratten met platte klak op den vierkanten kop en gouden ringen in de ooren, in
wollen hoog rond den hals toegebreiden baai, die met de handen in de zakken
toeschouwden norsch en grimmig omdat ze voor niets meer dienden en de zee
uitsluitend jonge krachten opeischt; daarnaast versleten scheef-gebogen moedertjes
die haastig een portie visch in den handdoek samen grabbelden om deze met enkele
stuivers winst bij vaste kliënten aan den man te brengen en eindelijk het meest talrijk
en luidruchtig de garnaalvrouwen staande langs hunne lange stootkarren met
braaf-deemoedig of gemeen-uitdagend gelaat, met kleurigen jak onder zwarten sjaal,
en dikrondigen buik onder nauw om de heupen gespannen voorschoot.
De Smet en Permeke mengden zich graag in de herbergen of buiten op de straat
met het rumoerige kaaivolk, zij leerden er van nabij een wereld kennen vol gezonde
kracht, ruw geweld en levensdurf, maar tevens ook vol miserie, kommer, droefenis,
en door het lijden gelouterde goedheid, waarvan de uitdrukking gestold lag in de
diepsten van vele moede oogen. De wereld die zich wellustig vleidde in de zomerzon,
waarvan de twee artiesten alleen in de vroegste uren de koele straling genoten, terwijl
ze gouden kladden verfde op de baksteenroode zeilen van de visschersbooten, de
wereld van de weelderige rust begon eerst een honderd meters verder aan

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

134
den voet van den kleinen vuurtoren en liep den langen dijk langs naar 't Zuiden toe,
voorbij de Kursaal de koninklijke villa, tot aan het toen nog zeer aristocratische
Palace-Hotel. Daar schilderde Van Rysselberghe met een door teer blauw en purper
overstippeld wit voorname dames wandelend aan den oever van een zuidelijk-week
gefantaseerde oceaan, een thema in overeenstemming met zijn oppervlakkig
temperament en zachte uitdrukkingsmiddelen.
Maar wat konden de twee vrienden aanvangen met hun impressionnistisch palet,
met hun, naar de heerschende schilderwijze, helbonte kleurengemeng om licht en
blijheid te scheppen, voor de wijdsche grijze Noordzee, die zij van uit hun
zolderkamer overschouwden en voor de door hen zoo innig meegeleefde doening
van de drukke kaailieden en visschers geboren uit en levend van die sombere zee,
met iets van haar eindloosheid in hun oogen, van haar triestigheid in hun kleeren,
van haar grauwheid in hun ziel?
Het werk vlotte niet, ze schilderden zonder overtuiging een heele reeks schetsen
die zij voor zestig frank aan een kunstsjacheraar verkochten, een verdomden
Engelschman, die daarbij nog het recht opeischte hun doeken met zijn naam te
onderteekenen. Ze verlieten weldra hun zolderkamer, de haven, de zee, Oostende,
en keerden terug naar Oost-Vlaanderen, naar de zalvend-zonnige Leieboorden, het
beloofde land van de Belgische impressionnisten, zooals de streng eentonige
Scheldestreek het uitverkoren landschap was geweest van de kunstenaars der vroegere
naturalistische school. Ze trokken naar Laethem, Permeke eerst in April 1909, later
ook De Smet die er reeds vroeger eenigen tijd verbleef, zij vonden er de Gentsche
vrienden terug: Van den Berghe, Servaes, Van Hecke, die zich aldaar rond den zelfden
tijd in groep hadden gevestigd.

Impasse (Laethem 1909-1912)
De gemeente Laethem was toen reeds in de Belgische kunstenaarsmiddens als een
artiestennest vermaard. Georges Minne had er zich rond 1897 teruggetrokken,
geroepen door zijn vriend Valerius De Saedelecr die er enkele maanden vroeger stilte
en schoonheid had gevonden. Het volgend jaar (1898) betrokken de Gentenaars Karel
Van de Woestijne en zijn vijf-jaren jongere broeder Gustaaf er een eigen huisje, na
voorheen korten tijd met den schilder, sierkunstenaar en
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drukker, Jules De Praetere te hebben samen gewoond. Zoo ontstond tamelijk toevallig
de eerste Laethemsche groep, door het samentreffen van een vijftal begaafde en
geestelijk hooggestemde menschen, beschouwende naturen, afkeerig van alle
luidruchtigheid en levensgeweld. De gemoedelijke Albijn van de Abeele en de
oppervlakkige Dessenis verkeerde eveneens met de even genoemde vrienden, daar
ze als schilders ook tot die nieuwsoortige ingeweken kunstenaarsaristocratie
behoorden, die weldra een eigenaardig karakter zou verleenen aan dit vroeger totaal
onbekend landelijk dorp.
Zij vormden geen school, ze verschilden te veel van aard en werkwijze, niemand
was er de meester, en niemand in den eigenlijken zin van 't woord leerling. Georges
Minne - ‘kende (hij reeds) eene befaamdheid die, had zij nog het publiek niet bereikt,
bij de kunstenaars groot was en vol eerbied’ -(1) had in vele middens opspraak verwekt
door wat men als gewaagd beschouwde in zijn verrassende plastische scheppingen.
Hij was de sterkste persoonlijkheid van de groep, maar bleef te onbewust van de
verstrekkendheid zijner artistieke vernieuwingsexperimenten om veel te theorizeeren
en zijn kunstopvattingen aan anderen op te dringen. Wat hij met zijn zielsbroeder
Valerius De Saedeleer wisselde was zijn herwonnen geloofvastheid, zijn devoten
ernst en vreedzaam levensgevoel.
De vijftien jaar jongere Gustaaf Van de Woestijne zag met eerbied naar Minne
op, ‘bij wien hij overdag ging teekenen’, alhoewel, ‘deze nooit zijn eigenlijke meester
is geweest’(2), dit laatste omdat de jonge schilder voortgedreven door zijn tamelijk
onpersoonlijke natuur aan de oppervlakte zeilde waar Minne naar de diepte duikelde,
en er niet in slaagde de vóór-expressionnistische plastiek van den beeldhouwer om
te zetten tot een geestelijk verwanten schilderkundigen stijl. Hij bleef door zijn
godsdienstig gemoed, en een temperament dat vooreerst gevoel bleek even zeer
beschut tegen een mogelijke zielstorende overrompeling van wege zijn oudere broeder
Karel, wiens verbluffende intelligentie en belezenheid hij ootmoedig bewonderde
zonder ze te benijden.
Karel Van de Woestijne, de in den grond twijfelzuchtige humanist, stond naar den
geest, tamelijk ver van zijn Laethemsche vrienden verwijderd, hij deelde hun
vroomheid, maar terwijl deze in hen openbloeide als de spontane bloem van hun
innig-religieuse overtuiging, was zijn vroomheid gedeeltelijk een houding en superieur
dilettantisme. Hij dronk

(1) Karel Van de Woestijne. De Schroeflijn. I. Opstellen over Plastische Kunst, p. 115.
(2) K. Van de Woestijne, id. p. 114.
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troebel-graag aan de bron van een te moderne sceptische levensopvatting, die voor
hem open fonteinde in de werken van de Europeesche letterkunde, en laafde zich
terzelfder tijd met den dauw die uit de godsdienstige werken van het geloovig
middeleeuwsche Vlaanderen, uit de doeken van de primitieven, en de geschriften
van Ruysbroeck, zalvend op de verscheurdheid van zijn ziel neerdrupte. Hij stelde
voor de andere de schatten open van zijn rijke belezenheid, zonder in hun gemoed
de onrust te wekken die in zijn eigen hart de vrucht was van zijn wetenschappelijke
eruditie. Hij las hen voor ‘uit Platoon als uit Shakespeare, uit Ruusbroeck als uit
Aischulos’ en verklaarde in een wekelijks ten zijnen huize belegde vergadering ‘de
jongste noviteiten uit de wereld-literatuur’ zooals Ibsen's ‘Als wij, dooden, ontwaken’
en Maeterlinck's ‘Monna Vanna’(3). De vrienden droegen uit die intieme
avondvereenigingen de heerlijke ontroeringen mee die wekten tot stille scheppingen
en wondermooie droomen die hun het schoonste van hun wezen openbaarden.
‘Dit leven zonder opwinding, zonder artistieke uitgelatenheid’, maar rijk aan
zuivere inspiratie is ongetwijfeld niet alleen voor Karel Vande Woestijne, zooals
deze het in een studie van ‘De Schroeflijn’ getuigt, maar ook voor zijn broer Gustaaf
en zijn vrienden ‘eene dankbare herinnering’(4). Zij dachten er geeszins aan dat zij
ieder op zijn wijze, hun aandeel hadden aan de vernieuwing van de Europeesche
kunst, en in dien vergeten Vlaamschen uithoek de wegen hielpen banen waarlangs
enkele jaren later de expressionistische renovatie zegevierend voortbewoog. Zij
bleven niet onwetend van wat buiten de grenzen op artistiek gebied geschiedde, zij
kenden alhoewel slechts vaag, de pogingen van Cezanne en van Goch. Werd deze
laatste niet in een van de eerste nummers van ‘Van nu en straks’ waaraan Karel Van
de Woestijne meewerkte, gehuldigd? en schaarde dit tijdschrift zich niet aan de zijde
van de Brusselsche ‘Libre Esthétique’? Zij bewonderden James Ensor en hoorden
van Jacob Smits, maar het kwam tot geen rechtstreeksche invloeden.
Zij hadden aan zich zelf genoeg. De Saedeleer keek in den geest terug naar de
melankolische wijduitdeinende landschappen van Pieter Breughel. Gustaaf Vande
Woestijne vond voorbeelden bij de primitieven. Georges Minne luisterde naar de
ingevingen van zijn eigen ziel, hij had door zijn eerste bouwkundige opleiding de
schoonheid leeren genieten van de constructief-strenge lijnen, dit noodzaakte hem
samen met

(3) id. p. 122.
(4) id. p. 115.
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de geestelijke felheid van zijn innerlijke visies om aan het heerschend
impressionnisme met zijn vluchtige uiterlijke bewogenheid en zijn alle beeldvastheid
oplossende verdoezeling der vormen te verzaken. Hij waagde het in levensgespannen
onbeweeglijkheid eeuwigheidsfiguren te scheppen die ons nopen bij de Egyptenaren
en de kunstenaars van de XIIIe eeuw vergelijkingspunten te zoeken.
De oudere Laethemsche generatie bereidde de modernste vernieuwing, de tweede
daarentegen bleef, toen zij rond 1908-1909 ietwat luidruchtig haren intocht in 't
Vlaamsche Leyedorp hield, nog hangen aan 't verleden. Vanden Berghe, Gustaaf en
Leon De Smet, Permeke, Servaes en Van Hecke kwamen daartoe in de
geestesgesteltenis die hen te Gent had samengehouden. Na hetgene wij vroeger over
hun kunst en levensopvatting, en daareven over die van de eerste Laethemenaren
schreven, zal eenieder gemakkelijk begrijpen hoe weinig de twee Laethemsche
geslachten op elkaar waren aangewezen.
De Van de Woestijne's, Minne en De Saedeleer waren in den grond gestoord door
dien ongewenschten inval en hun intiem verlangen zal wel geweest zijn de jolige,
lawaaierige nieuwelingen buiten hun kring te houden en ze zooveel mogelijk te zien
optrekken naar het naburige Astene, waar Claus, ‘eene van de meest beminnelijke
naturen van dit land’ in de blijheid heerschste van zijn landhuis ‘Zonneschijn’, ‘Claus
wiens indrukken niet verder gingen dan het netvlies van zijn oogen, en wiens kunst
de minst bedachte kunst was die men zich denken kon’(5). En welbeschouwd, zoo
een bepaald meester, de jonge rumoerige artiesten naar de streek hadde gelokt, dan
zou het Claus zijn geweest door zijn bekend levensoptimisme, door de roep van zijn
buitengemeene technische bedrevenheid en het succes van zijn fijne,
sprankelend-frissche maar oppervlakkige kunst.
Bracht een onvermijdelijke maar uiterlijke kameraadschappelijke toenadering de
vertegenwoordigers van de beide Laethemsche groepen met elkaar in aanraking, het
groeide nooit tot een dieper geestelijk verkeer, tot iets dat kon herinneren aan het
‘bezielend samenwerken met menschen die leefden in een zelfde gevoelsatmofeer’
en dat degenen, die een hunner de ‘oorspronkelijke’ Laethemenaren noemt, bleven
betreuren. Het kan eenigszins verwonderlijk voorkomen dat geen nauwere voeling
ontstond tusschen deze laatsten en Permeke. Veel kiemde in zijn ziel waardoor hij
ontvankelijk werd voor het diep-geestelijke dat in hun leven de kunst tot

(5) K. Van de Woestijne, id. p. 101.
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uiting kwam, te meer daar in weerwil van de hem door zijne omgeving opgedwongen
bewondering, Claus hem nooit geheel had kunnen overtuigen en reeds in dien tijd
door Karel Van de Woestijne werd opgemerkt hoe ‘zijn pittig-vlugge zintuigelijkheid
gepaard ging met een spring-levende maar toch geoefende spiritualiteit en tevens
eene monumentaliteit die naderhand de echte grondslag van zijn kunstenaarswezen
bleek te zijn’ wat hem toen reeds ‘zonder dat hij het zich volkomen bewust was,
boven althans buiten den kring van zijn vrienden’(6) stelde.
Maar Georges Minne toonde zich teruggetrokken, en scheen den jonge
levenslustigen Permeke te zwaar op de hand, De Saedeleer werke te vreedzaam,
Gustaaf Van de Woestijne was hem te week devoot, terwijl hij zelf met zijn
‘Visscherseenvoud’ schuchter stond tegenover dezes broer, die door zijn
scherp-moderne bewustheid, zijn twijfelzucht en eenigzins schraal egocentrisme te
zeer van hem verschilde. De toekomstige diep-geestelijke schilder voelde zich
voorloopig meer bij de jongeren t'huis. Vooreerst omdat hij, in weerwil van al wat
wij daarover zegden nog steeds een impressionnist bleef, overgewaaid met de tweede
Laethemsche groep, waarmede hij zich geestelijk verwant meende, dit met zooveel
te vaster overtuiging daar hij te dien tijde, zooniet wat zijn godsdienstig gevoel betreft
dan toch in de uitoefening van zijn geloofs-praktijken, kon doorgaan als weinig van
zijn taamlijk vrijzinnige gezellen verwijderd, en zelfs, al was het dan ook uit
trouwhartige, onbezonnene edelmoedigheid, verantwoordelijkheden op zich nam die
zijn streng-katholieke moeder bedroefden en in den geest van degenen die rondom
hem leefden een onjuiste opvatting omtrent zijn karakter dreigden te wekken.
Permeke bracht ongeveer drie jaar door in dit joelig-jeudige midden van ‘jolige
jongens die gaarne kwâjongen streken uithaalden en hun geestdrift uitvierden in
schets bij schets, hun jeugd uitzongen in grootsch-ontworpen schilderijen’(7). Hij
schilderde eenige doeken waar hij nu nog, hoezeer ook boven die periode uitgegroeid
en hoe fundamenteel van wijze veranderd, met een zeker genoegen over spreekt, zoo
zijn ‘Berechting’, thans in het bezit van den heer C. Techmans te Oostende: geen
romantische omschrijving op zijn de Groux' van een roerende godsdienstige
gebeurtenis, maar een met een impressionnistisch-helle breed en dik gesmeerde
kleuren geschilderd landschap, waar het geval niets en de natuur alles is.

(6) id. p. 102.
(7) K. Van de Woestijne, id. p. 111.
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Maar meer en meer ontwaakte in hem zijn dieper gemoed, dat geen vrede nam met
dit Pallieteriaansch spel. Het stemde hem met den dag afkeeriger van zijn
vriendengroep, van haar rumoerige leegheid, en het vooze van hun dagelijksch geklets
dat tot niets stevigs leidde, maar waardoor zij elkaar veeleer van allen ernstigen
arbeid afhielden. Het geestelijk ongebondene van zijn leven en de désorganisatie van
zijn aesthetische opvattingen pijnigde hem als een wroeging, evenzeer het vaststellen
van het feit dat hij op vijf en twintig jarigen ouderdom nog bijna geen werk had
vervaardigd waarop hij met volledige tevredenheid kon wijzen, samen met het onklare
besef nog op doolwegen te zoeken naar de vormen die de wonderlijke, de gronden
van zijn hart beroerende gevoelens zouden openbaren. Hij vervreemde langzamerhand
van de andere vrienden, die misschien op sommige oogenblikken door dergelijke
zielstemmingen hunne jeugdige sereniteit zagen verduisterd, maar het niet wilden
toegeven, en het in elk geval aan elkaar niet hadden durven te verklaren. Hij
verbroederde nauwer, naarmate de innerlijke ontevredenheid hem nijpender kwelde,
met Albert Servaes, die van den beginne af werkzaam in het atelier van Qustaaf Van
de Woestijne niettegenstaande de wildheid van zijn natuur veel spoediger door de
nieuw spiritualistische strooming was doordrenkt en gelouterd geweest.
Permeke groeide uit zijn vroegere atmosfeer zonder in eenig ander artistiek milieu
wortel te schieten. Dit bereidde de algemeene bevrijdiging van zijn personaliteit, de
mogelijkheid tot de onbelemmerde ontplooing van zijn meest oorspronkelijke gaven,
zoo dat een paar jaar later, wanneer hij opeens in een gulle gulp de breede reeks van
zijn eerste groote werken zal hebben rondgestrooid, en op verassende wijze al zijne
mededingers zal zijn voorgesprongen men, als weleer voor Pieter Breughel, niet
langer zal kunnen bepalen door welk meester hij in de ontwikkeling van zijn
vormgeving en geest werd beinvloed.
Zijn huwelijk in Juni 1912 te Oostende voltrokken, gaf aanleiding tot een totale
breuk met het Laethemsche milieu, waar velen die tot beter in staat waren, - zooals
het later ten overvloede zou blijken - onbewust het beste van hun zelven
verloochenden, het meest oppervlakkige van hun denken en voelen samen brachten,
en gedeeltelijk door onbegrip van het nieuwe dat in hun hart groeide, deels misschien
uit menschelijk opzicht, en niet het minst door de routine van 't lange samenzijn,
elkaar in de banden hielden van een speelsch-jeugdige levensbeschouwing en een
verouderde kunstformule. Zijn huwelijk bezielde hem als een verlossingsroes, het
exalteerde in hooge mate zijn geestlijke krachten en hij
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brak beslist af met wat hij beschouwde als zijn al te lange jeugd, niet langer nochthans
dan de jeugd van Rubens, die eerst op dertigjarigen leeftijd zijn eerste groote
meesterwerken schiep.

Op eigen wegen (Oostende Juni 1912-Juli 1914)
Permeke was nog vóór zijn huwelijk naar Oostende terug gekeerd, het verlangen van
zijn ouders en de bijzondere omstandigheden waarin hij te Laethem geleefd had,
maakten dit wenschelijk, tevens kwelde hem opnieuw de zucht naar de grootsche
verten van de zee. Hij huurde op de rechterzijde van de haven in een volksbuurt, ‘De
Vuurtoren’ genaamd, een huisje dat hij onmiddellijk na zijn echt betrok. Een honderd
meters voor zijn woning lagen de vuile visschersschuiten naast elkander geankerd
met rood zeil aan hoogen mast en van uit zijn dakvenster zag hij de zee.
Toen hij voor drie jaar met Gustaaf De Smet op een zolderkamer van de Kaaistraat
nestelde stond hij, niettegenstaande zijne belangstellende toenadering nog eenigzins
boven en buiten het volk dat onder hem en rond hem wemelde, hij moest nu
oversteken om de beschaafde wereld te bereiken. Hij leefde bijna uitsluitend met
kaailieden en visschers, waarvan hij het wel en wee broederlijk deelde; zij vertelden
ook aan hem in korte botte woorden hun weinige geheimen, zij namen hem mee op
hun tochten en vertrouwden gaarne aan zijn vaste hand het roer van hun
schommelende sloepen.
Er was geluk in 't kleine huis onder den vuurtoren, geluk zonder grens. Permeke
voelde in zich de kracht om als kunstenaar voortaan alleen den eindelijk gevonden
weg op te gaan, met in zijn hart de heetgloeiende heerschzucht om in stagen groei
het hoogste te bereiken. Zijn hart zwol boordevol van levensvertrouwen, heerlijke
visioenen doorzweefden zijn geest, er was lente in zijn ziel, een overvloed van
bloeiende schoonheid, en hij voelde zich in de felheid van zijn scheppingsverlangen
rijk genoeg om jaar aan jaar den goeden wijn te schenken van zijn beste gaven. Hij
won nauwelijks het dagelijksche brood, hij keek op zijn armoede, de critiek, het
leven en de wereld neer met ‘eene gemoedelijkheid vol wilskracht: en eene wilskracht
vol goedlachsche sluwheid. Zij zullen ons toch niet dood krijgen!... Wij kennen de
middelen des lachen wij!’(9) Hij voelde zich sterk omdat een vrouw

(9) K. Van de Woestijne, id. p. 95.
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naast hem stond, die zich, gansch in tegenstelling met zijn eigen moeder, uit alle
eng-burgerlijke conventies had vrijgevochten, die niet behekst was door de
angstvallige bezorgdheid om den dag van morgen, maar bereid om met haren man
nood en leed te dragen, hem in het avontuurlijke van een voor eerst onzeker
kunstenaarsbestaan te volgen, van Oost naar West, waar noodzakelijkheid of roeping
hem zouden heen lokken. Zij wist ten andere dat hij, in de gewone
levensomstandigheden vol inschikkelijke voorkomendheid, met onverzettelijken wil
ook tegenover haar zou stand houden waar het levensbeginselen of kunstidealen
gold.
Een zeker moreele orde en een bepaald idealisme vormen den steun van een
waarlijk groote en gave kunst omdat zij het schragend bestanddeel zijn van alle
gezond en vruchtbaar menschelijk leven. Zedelijk en aesthetisch ongebreidelde
krachten kunnen aanleiding geven tot kortstondig vertoon, zij kunnen moeilijk
gespannen worden tot een breed gefundeerde en hoogrijzende schoonheidsschepping.
Wat weinigen van zijn vrienden toen vermoedden, niets was van dit oogenblik af
meer vast gehierarchiseerd en geestelijk geordend dan het leven van den Oostendschen
kunstenaar: onderaan lag de onverwoestbare grondslag van zijn geloofsovertuiging
en zedelijken zin, op die basis rezen zijn groeiende innerlijke idealiteit en sociaal
verantwoordelijkheidsgevoel, met als bekroning, niet als fundament of doel van dit
alles: zijn kunst.
De talrijke eersterangswerken die de jonge artiest gedurende de twee laatste
vóóroorlogsche jaren van de haven, aan de boorden van de zee of op het zolderatelier
van zijn gelukszonnig huisje schilderde, wijzen op een beslissenden ommekeer in
zijn ontwikkelingsgang. Zij luidden met volle galmen de nieuwe kunst in, terwijl
Gustaaf De Smet en Fritz Van den Berghe, alhoewel zij op hunne beurt uit hunne
rust door de manifesten van Marinetti en de Fransche modernen waren opgeschrikt
in het teeken bleven van het impressionisme. Permeke was in zekeren zin de eerste
uitgesproken expressionnist in Vlaanderen, hij verwezenlijkte op het gebied van de
schilderkunst de vernieuwing die Ensor, Smits, Laermans hadden voorbereid en
Minne op het gebied van de plastiek reeds eenigzins had tot stand gebracht, zoodat
men niet alleen met A. De Ridder mag schrijven dat hij ‘een der allereersten’ maar
dat hij in zekeren zij ‘de allereerste’ was om modern te voelen en modern te schilderen
toen er nog heelemaal geen sprake was van de verschillende postulaten en theoriën
der nieuwe kunst.
Permeke gewaagt zich het verst in de nieuwe richting met zijn ‘Lastdrager’ een
van de eerste schilderijen uit dien tijd en dat nog uit 1913 dagteekent. De drager rijst
als een don-
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ker schaduwbeeld monumentaal op den eenzamen, door een egale avondschemering
verlichten, einder, zoo hoog dat hij den bovensten rand van het groote maar nog te
eng begrensde kader dreigt uit de voegen te drukken. Zijn zware last zinkt diep in
zijn hals en schouder en vormt een blok met zijn naar voren gebogen hoofd, hij weegt
met looden gewicht op den nauwen maar vasten romp en de korte veerkrachtige
beenen. Er is iets in het voorkomen van den drager en in zijn kleeren en klompen
dat vaag aan den Vlaamschen kustvisscher herinnert, toch zou niemand bepaald
kunnen zeggen tot welk volk hij behoort, uit welk land hij komt en waarheen hij
schrijdt. Hij groeide natuurlijk gansch buiten de bewuste bedoeling van den schilder,
tot een symbool van den eeuwig tot zwoegen gedoemden proletariër. Hij gelijkt niet
het minst op Laermans ineengezonken en verschrompelde stadsarbeiders,
verschoppelingen die in kudden samen scholen, en gedwee na eentoonige dagtaak
in smokende fabriekszalen, naar huis toe dolen, lamme dieren zonder gedachte,
gedreven door het eenige verlangen naar verdoovende rust. Hij stapt voort met
beslisten tred, jong en forsch, somber ernstig maar zonder klacht wegens de felle
inspanning. Hij houdt in de languitgerokken misvormde hand, die vastzit aan een
links-vooruit hangenden en hoekig aan den schouder ingezetten arm, een
reuzenlantaarn die vóór zijn voeten een onzekeren weg belicht die nergens heenleidt,
omdat geen stad, of dorp, of lamp aan huiselijk venster hem wenkt. In de verte rijzen,
als de hieroglyphische teekens van duistere Oceanen en wereldhavens, de met twee,
drie penseeltrekken aangeduide masten van twee reuzenschepen wier rompen
verdoken liggen achter een vlakken einder van zware braaklanden.
Dit doek, als alle groote kunstwerken, bevat in de eene enkelvoudige felheid van
het plastisch uitgedrukt gevoel een weelde van ontroeringen; het laat bij spectrale
ontleding de mogelijkheid tot vele benaderende verklaringen die misschien op 't
eerste oogenblik den kunstenaar zelf zouden verrassen en die nochtans in zijne eerste
visie besloten liggen als de kleuren van den regenboog in den witten glans van 't
licht. Dit werk vertoond uitdrukkelijk de voornaamste kenmerken van de eenige jaren
later alom in Europa en Vlaanderen gehuldigde expressionnistische kunst: de
synthetische monumentaliteit die het gegeven boven tijd en ruimte verheft, de strenge
styleering die aan alle trouw physioplastische bijzonderheden verzaakt; een voor den
tijd gansch ongewone en gewaagde vervorming van sommige onderdeelen, de
elementaire eenvoud eindelijk en grootsche lijnenbouw van de compositie.
Wij zoeken vruchteloos in België het voorbeeld waarvan
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dit werk de geleidelijke verdere ontwikkeling zou zijn, al lijkt het mij niet uitgesloten
- het moge dan om het zoo opvallend geestelijk en technisch verschil tusschen de
beide kunstenaars paradoxaal schijnen - dat Permeke hier onbewust door een vage
herinnering aan de scheppingen van Minne, zou zijn beinvloed geweest. Maar geen
enkele Belgische schilder, noch Smits, noch Laermans, noch Ensor, noch Rik Wouters
hadden in die richting directe aanwijzingen gegeven, er bestaat zelfs reden om te
veronderstellen dat zij die gewildschematische aanduiding en vervorming van het
voorwerp als een niet te rechtvaardigen uitdrukkingswijze zouden hebben veroordeeld.
Alhoewel we meer trekken ontwaren die dit doek met de schilderijen van de vorige
periode verbinden, toch treft ons bij een bruuske vergelijking veeleer het groote
verschil dat den ‘Lastdrager’ niet alleen van de creaties van zijn toenmalige
Laethemsche vrienden, maar evenzeer van zijn eigen werk scheidt, dat hij nog in de
eerste maanden van dit zelfde jaar 1912 te Laethem schilderde, zooals het
‘Winterlandschap’ uit het museum van Antwerpen. Citroengele weergalmen van een
ongeziene zon sijpelen doorheen den zwaren egaal grijs-witten hemelsluier die op
de gansche diepte en breedte van het sneeuwveld weegt. Op het voorplan staan drie
hooge half-onttakte populieren als palen van draadlooze telegraphie, maar die geen
geluiden meer opvangen of verder verspreiden omdat de natuur ten allen kanten
slaapt, en de schamele menschen die in de vijf kleine hoeven schuilen van de heele
wereld gescheiden schijnen. Een nietige hondenkar die hotst over den witten weg,
een oude dik-ingeduffelde vrouw die achter het lage afdak van een diep gezonken
boerenwoning eten reikt aan den wachthond, een takkenbosdrager die in den ondersten
linker hoek gebogen voortstapt, verstoren de eenzaamheid en goudwitte kerstmisstilte
niet van 't vlakke landschap.
Dit ‘Sneeuwzicht’ doet om zijn rustige stemmingsvolheid denken aan een De
Saedeleer, vloeiender gepenseeld en in één geut uitgegoten; het doet evenzeer ter
oorzake van sommige warme geelglanzen denken aan Jacob Smits waarvan Permeke
toen enkele schilderijen kende en bewonderde; het herinnert vooral aan de
winterlandschappen van Breughel alhoewel de jonge kunstenaar niet het minst door
de XVIe eeuwschen meester, maar door het onmiddellijk zicht van de natuur werd
bezield. Door de vrije kleurharmonisatie, die veel meer door de eischen van een
innerlijke stemming dan door de toonwaarden van het uiterlijk geziene landschap
werd bepaald, behoort dit prachtige schilderij tot den nieuwen tijd, terwijl het om de
zorgvuldige natuurgetrouwe weergave van de
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vormen en verhoudingen in de algemeene samenstelling en de uitvoering der
onderdeden in de reeks van zijn scheppingen voorkomt als een laatste
waarde-affirmatie van meer naturalistische kunstopvattingen, die in alle landen
werken van blijvende gehalte wekten, maar op het huidige oogenblik van uiterlijke
levensfelheid en innerlijke zielsverdieping zijn uitgebloeid, en in elk geval reeds
toen ontoereikend bleken om het meest eigene van Permeke's verschijning uit te
drukken; het titanische, het oergeweldige, het primitief-visionnaire dat zich zoo
krachtig in de volgende jaren openbaarde dat velen in hem niets anders meer wilden
herkennen.
Misschien nog moderner dan ‘De lastdrager’ roert ons het ‘Maanschijn-zicht’ uit
de Centaur-galerij te Brussel, dat eenige maanden later in 1913 werd geschilderd.
Een tot abstrakte visie veralgemeende visschersboot ligt aan de boorden van een
onbepaalde zee. Een doorgevoerde gelijklijnige vlakkenbouw overheescht, die - ware
men niet stellig van het tegenovergestelde overtuigd - zou doen vermoeden dat de
schepper van het werk een cubistische vernieuwingskuur had doorgemaakt. Een
scherpe driehoek verbeeldt onderaan het strand, daarop rust een trapeziumvormige
zwart-groene watervlakte, tusschen beide ligt het schip geankerd, een zware
schaduwmassa van streng gehouden drie en vierkanten. Boven die eenzaam
melancholische onbewogenheid in 't grijze licht van de koude maan drijven
goudgeborduurde wolken met impressionnistisch-grillige vormen.
Men begrijpt best hoe beslist hier de kunstenaar afbreekt met de zuiver
physioplastische uitdrukking wanneer men dit doek met een paar jaar vroeger
geschilderd zeezicht vergelijkt. Een naar den linker bovenrand opstijgende duinenreeks
vult met haar woelige beweging heel het voorplan, verder ontwaart men het
goudzandige strand en een breedgetrokken streep van wit-schuimende baren, hooger
een naar de wijde kim rijzende watermassa waarop naar het midden toe een vlucht
garnaalbootjes neerstreek. Een verbazend vaardige weergave van de zee zooals ieder
oppervlakkig toeschouwer haar ziet, geen vertolking van de groot-menschelijke
emoties die de zee, naar een woord van Charles Van Lerberghe, meer dan welk ander
natuurverschijnsel te wekken vermag in 't gemoed van degenen die leerden kijken
met de oogen van de ziel, emoties waarvan Permeke krachtiger dan ooit eenig artist
voor hem, het dieproerend rythme in zijn geniale naoorloogsche marinen zal
vastleggen.
Niet in alle stukken van dien tijd nochtans wordt die synthetische veralgemeening
zoo uitdrukkelijk aangewend, die bij het scheppen van den ‘Lastdrager’ en ‘De
Maanschijn’ misschien ook wel eenigzins door de alle bijzonder-
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heden vervagende avond- en nachtbelichting werd ingegeven. Terwijl doeken als
‘De Pelgrim’ en ‘Visschers voor de Haven’ met een summairder techniek gepenseeld
zijn, gaat de kunstenaar uit, in zijn geestelijk zoo diep doorvoeld en prachtig geteekend
‘Portret van zijn Moeder’ in zijn, ‘Zoogende Vrouw’, in zijn ‘Panderdragend
Vischwijf’, zijn talrijke kaaizichten, zijn ‘Paria’ en zeemansfiguren, van een meer
nauwkeurig gevolgd natuurbeeld. Toch zijn ook die teekeningen en schilderijen in
niets te vergelijken met de gelijktijdige scheppingen van Breitner, vooral niet met
de gelijktijdige doeken van Emile Claus waarvan ze veeleer de tegenstelling vormen.
Die niet stil houdt voor de détailuitvoering en de volle aandacht schenkt aan de
compositie in haar geheel wordt getroffen door de eenheid van bezieling die tot het
scheppen van al de bovengenoemde werken aanleiding gaf.
Een dubbele karaktertrek kenmerkt die periode. Ten eerste een eigenaardigheid
van de ordening waardoor het hoofdonderwerp, als de werkman in ‘De Lastdrager’,
de vrouw in de ‘Panderdraagster’, de biddende boerenfamilie in de ‘Pelgrim’, de
visschers in de zeemansportretten, bijna op ongeëvenredigde wijze vooruit rukt en
door zijn monumentale verhoudingen de omgeving tot algeheele ondergeschiktheid
dwingt, met daarnaast de tweede en niet min opvallende omstandigheid dat die
overheerschende plaats door de formeel menschelijke verschijning wordt ingenomen.
De mensch had als zoodanig voor de naturalist en vooral voor den impressionnist
geen beteekenis, hij stond op één lijn met het dier, de plant en het meest eenvoudig
natuurobject. Dit blijkt op zich zelf niet zoo belangrijk, daar het, ten minste theoretisch
vaststaat, dat een groot kunstenaar een stilleven met zooveel grootmenschelijke
ontroering kan bezielen als een verheven episode uit het Evangelie. Toch viel die
gelijkstelling feitelijk samen met de toen in wijde kringen verspreide ontkenning van
de geestelijke waarden. De mensch was niet langer een oog, een gelaat, een
psychologisch gebaar, in andere woorden, een ziel, maar zonder meer een kleurvlek
en, treffend logisch, daar hij nu juist niet de meest blijde lichtspellingen als zijn
tooisel draagt en de natuur, de hemel, de zee met heel wat rijker tinten pralen, werd
het menschelijk figuur meer en meer veronachtzaamd.
Permeke heeft van af zijn terugkeer in Mei 1912 naar Oostende, na Smits, na
Laermans, na Ensor opnieuw en men mag getuigen op een meer doordringende wijze
den mensch ontdekt en de gansch bijzondere uitdrukkingskracht van zijn
psychologische zielsuitbeelding geopenbaard, niet ieder mensch, niet den ingewikkeld
en geraffineerd modernen, den cosmopolitisch grootsteedschen, die nergens tehuis
hoort en
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aan niets vasthangt, die sereen zijn twijfels koestert of zijn schrijnende verscheurdheid
verduikt onder de strak gestreken lijnen van een gecomponeerd gezicht en de elegantie
van een voornaam gebaar, maar de Oostendsche visschers, die hij van jongs af kende,
zooals later de Vlaamsche boeren die hij na den oorlog ter gelegendheid van een
herhaald verblijf op den buiten volledig zou leeren begrijpen. Hij voelde zich in zijn
onaangetasten eenvoud innig met die menschen verwant, die in hun gebaar de
grootheid vertolken van een natuurbeweging en wier kleeren den geur uitwasemen
van aarde en zee; menschen met geweldige levenskracht en heftige genotsverlangens,
maar tevens met onverwoestbare geestelijke zekerheden en adelende zielegrootheid,
menschen die het bestaan nemen zooals het voorkomt, die voor geen schitterend
zonnelicht wijken, geen regenvlaag of zeestorm duchten maar er midden in blijven
staan, onverschillig, niet uit stomme lijdzaamheid maar uit geharde zelfbeheersching,
omdat ze door 't felle strijden en verduren aan heel wat zijn gewoon geraakt. Die
menschen vullen voortaan met hun monumentale figuren heel het voorplan van des
kunstenaars werk, niet als bijkomstig volume naast dier en stal en boom, op land en
weide of langs de boorden van stroom en zee, niet als vlek in de kleurencompositie
maar als een boven de natuur gegroeide verschijning wier vreugde en leed, wier
driften en strijd, wier ziel door de geheele vormgeving wordt veropenbaard.
Alzoo had Permeke eindelijk het onderwerp ontdekt waarin hij zich met de kracht
van zijn Dionysiaansche natuur en de daarmee tegenstrijdige felheid van zijn
godsdienstige strevingen terugvond en tevens een kunststijl geschapen waardoor hij
al 't innerlijk ongelijke, primitief ruwe, levensontzaggelijke en geestelijke gespannene
van zijn ziening gelijkwaardig kon uitdrukken. Hij ging beslist den weg op die recht
van den ‘Lastdrager’ naar meesterwerken als ‘De Verloofden’ ‘De Zeug’ (1927),
‘Het Moederschap’ (1929) heeft geleid.
Permeke ontwaakte buiten alle uiterlijke invloeden tot het bewustzijn van zijn
persoonlijkheid, geen uiterlijke invloeden zullen hem weglokken uit de artistieke
eenzaamheid die hij door zijn nieuwe wijze betrok. Van dit oogenblik af is zijn leven
gekenmerkt door een opvallende eenheid van groei waarvan we de geleidelijke
ontplooiing in de verdere ontwikkeling van zijn kunst moeten aanwijzen.
A. STUBBE.
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Vondel en Zuid-Nederland
Ter gelegenheid van de 250e verjaring van Vondel's afsterven
(1679-1929)
VONDEL, die uit Antwerpsche ouders te Keulen geboren werd, en zich later zoo op
en top ingezetene zou voelen van de groote Amsterdamsche hoofdstad waar hij zich
vestigen ging, zou het vaderland en de vaderstad van zijn ouders toch nooit heelemaal
uit het oog verliezen. Of hij, met zijn open oog voor alle groot wereldgebeuren meer
aandacht besteedde en meer belang hechtte aan de gebeurtenissen in de Zuidelijke
Nederlanden, dan die van de omliggende landen zou ik natuurlijk niet durven
bevestigen, maar het is toch een feit van belang dat hij met een aantal mannen van
de wetenschap en van de kunst bekend was en met sommigen zelfs betrekkingen
onderhield. Of hij daarbij een reisje naar het Zuiden waagde? Hierover werd er den
laatsten tijd heel wat gepubliceerd, maar ook hier bleek het dat de meeningen nogal
uiteenliepen.
Dr Leendertz, in zijn ‘Leven van Vondel’ (Amsterdam, Meulenhoff en Co, 1910,
bl. 175, nog op bl. 280) ontkende het beslist. Maar toen Dr Maurits Sabbe in 1921
enkele tot dan toe onuitgegeven bescheiden(1) uit de archieven van het Piantin-Museum
opdiepen kon, die werkelijk aantoonden dat Vondel ook wel vriendschapsbetrekkingen
moet onderhouden hebben met het toenmalig hoofd van de Plantijnsche drukkerij,
Balthazar Moretus II, aan wien hij zijn ode: ‘De

(1) Vondel, Balthazar Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen, in Versl. en Meded.
der Kon. VI. Akademie, 1921, bl. 605-624.
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Druckkunst’ opdroeg in 1645, werd de vraag van Vondel's bezoek aan de vaderstad
van zijn ouders weer opgeworpen.
Een andere gewaardeerde Vondel-kenner, Dr J.F.M. Sterck, die prof. Sabbe's
vondst besprak in een feuilletonartikel van ‘De Tijd’ van 31 December 1921, meende,
in strijd met de meening van Dr Leendertz, wel bevestigend te mogen antwoorden.
Volgens hem moest Vondel, die toch in nauwe betrekking stond met Zufd-Nederland
en vooral met Antwerpen, naar het Zuiden overgekomen zijn om hier het Sakrament
des Vormsels te ontvangen, daar zulks in die jaren in het Noorden niet mogelijk was.
Bij deze gelegenheid zou de groote Nederlandsche dichter vergezeld geweest zijn
door zijn zoon, zijn dochter Anna en de dochter van Barentsen, den katholieken
Amsterdamschen drukker, door wiens bemiddeling Vondel waarschijnlijk in
betrekking gekomen was met het hoofd van de Plantijnsche drukkerij.
Steunend op de andere gelegenheidsgedichten die Vondel schreef voor enkele
invloedrijke Zuid-Nederlandsche personaliteiten, en op ettelijke andere gegevens
die hij aanhaalt, meent Dr Sterck te mogen besluiten dat er werkelijk veel kans bestaat
voor de veronderstelling dat Vondel een uitstapje naar het ‘waerde vriendenlant’,
zooals Anna Roemers de Spaansche Nederlanden gedoopt had, waagde.(2)
Overtuigend zijn deze argumenten niet. Terecht wierp Gustaaf Segers, die zich
aan de zijde van Dr Leendertz schaarde, tegen deze beweringen op, dat, zoo men
veronderstellen ging, dat Vondel ieder maal het Zuiden bezocht, telkens hij een lofen eergedicht schreef voor een of ander verdienstelijk personage uit deze gewesten,
men ten minste verschillende zulke reizen veronderstellen moet. Zich op Vondel's
plasticiteit en beeldende voorstelling beroepen en daaruit dat hij moet gezien hebben
wat hij schrijft is toch maar een pover argument! En met Dr Leendertz steunt hij zich
op de menigvuldige poëtische uitingen van afkeer tegen het reizen, die in Vondel's
dichterlijke voortbrengst maar voor het grijpen liggen, om te loochenen dat de prins
der Nederlandsche poëten ooit een voet op den grond van de Spaansche Nederlanden
zou hebben zeget.(3)
Doch Leendertz en Segers schijnen te vergeten, dat het argument dat zij trekken
uit Vondel's ontelbare poëtische uitlatingen van afschuw voor het reizen even broos
is als dat van

(2) Dr J.F.M. Sterk: in ‘De Tijd’ van 31 Dec. 1921. - Dr M. Sabbe: ‘Heeft Vondel Zuid-Nederland
bezocht?’ in V.M.A. 1922, bl. 265-263.
(3) G. Segers: ‘Is Vondel in België geweets?’ in V.M.A. 1922, bl. 457-481.
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hun tegenstanders. Daaruit kunnen we immers even logisch de gevolgtrekking afleiden
dat de groote Joost wel gereisd heeft en bij ondervinding wist welke gevaren en
moeilijkheden er aan verbonden waren.
Veel uitstapjes zal Vondel wel niet gedaan hebben, en daar hij zelf maar niet het
minste loslaat over een mogelijke reis naar ‘'s Konings Nederlanden’, kunnen wij er
natuurlijk niets nader over mededeelen.
Uit een studie van Dr Gessler: ‘Vondel en Gillis van Vinckenroy’, die enkele jaren
later verscheen(4), blijkt het ten overvloede hoe gevaarlijk het is uit Vondel's plasticiteit
en beeldend vermogen een argument te willen maken voor een reis naar het Zuiden.
Dr Gessler bewijst er grondig hoe er aan het gedicht, dat de prins der Nederlandsche
dichters aan den Hasseltschen burgemeester opdroeg, den ‘Zegesang ter eere van
Gillis van Vinckenroy, Burgemeester, Twaelfman, en Keizer van den edelen
Kruisboge’, vóor de negentiende eeuw niet de minste legende van een zoogezegd
verblijf van Vondel te Hasselt verbonden was. Die was alleenlijk ontstaan in het
brein van enkele enthousiasten uit de Limburgsche hoofdstad, die daarin een soort
stedelijke trots vonden en zich bij dat gedicht allerlei romantische veronderstellingen
in het hoofd haalden. Vondel kende de juiste waardigheid van den Hasseltschen
burgemeester niet eens en schreef dit gedicht waarschijnlijk op bestelling, niet in
1637, zooals tot hier toe aangenomen werd, maar rond 1645. Gillis' broeder, Martinus
van Vinckenroy, die Augustijner monnik werd en een tijdlang als zendeling te
Amsterdam vertoefde, was het die hoogst waarschijnlijk in aanraking kwam met
Vondel en den ‘Zegesang’ bestelde.
Iets dergelijks zouden we even goed kunnen veronderstellen voor de andere
gelegenheidsgedichten aan Zuid-Nederlanders gericht, o.a. voor de ‘Bischoppelycke
Staetsie der E. Heeren Karolus en Andreas, Gewijt tot Bisschoppen van Brugge en
Roermont’(5), dat nochtans zoo duidelijk mogelijk: ‘1651. Te Brugge, op S.
Apollinarisdagh’ gedagteekend is, en waaruit Dr Sterck dan ook zijn sterkste argument
haalde.
De reeds besprokene geschiedenis van Gillis v. Vinckenroy en de legende aan zijn
‘Zegesang’ verbonden doet ons nogmaals een weinig sceptisch staan tegenover dat
doorslaande argument. Waarom kan dat gedicht, niettegenstaande

(4) Dr J. Gessler: ‘Vondel en Gillis van Vinckenroy’, in V.M.A. 1926, bl. 499-528.
(5) De Volledige Werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C.
Diferee. Amsterdam 1910, II, bl. 68.
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de juiste dagteekening, geen feestgedicht zijn dat op bestelling vervaardigd werd
zooals den ‘Zegesang’, waarmede de Hasseltsche burgemeester vereerd werd. Vondel
was toen reeds gunstig genoeg gekend in ‘'s Konings Nederlanden’; het zou dus niet
zoo onmogelijk zijn dat men hem van Brugge uit een gedicht vroeg om een zoo bij
uitstek Roomsche gebeurtenis te vieren.
Het gedicht zelf pleit er geenszins voor dat Vondel zelf die ‘staetsie’ met eigen
oogen zou aanschouwd en ze daarna beschreven hebben. Behoudens enkele trekken
zooals de wijding van beide bisschoppen door Antonius Triest, bisschop van Gent,
bijgestaan door bisschop Caspar Nemius van Antwerpen, en La Torre, coadjutor van
Rovenius, vermengd met twee of drie bijzonderheden, die zinspelingen zijn op het
leven van de twee nieuwgewijden, bevat die ‘bisschoppelycke staetsie’ niets speciaals
dat er zou kunnen op duiden dat Vondel zelf deze plechtigheid moet bijgewoond
hebben. Die enkele details kunnen hem, zooals het wel meer gebeurde, ter hand
gesteld zijn door dengene, die het eergedicht besteld zou hebben. De nauwkeurige
dagteekening kan er wel bijgevoegd zijn omdat het in plano-gedrukte gedicht b.v.
dien dag te Brugge verkocht werd.
Sympathiek stond de katholieke Vondel zeker tegenover het Zuiden, dat voor hem,
meer nog dan voor Anna Roemers, het ‘waerde vriendenlant’, ook de streek was
waaruit zijn ouders in beroerde tijden eens waren uitgeweken, en dat hij dus nog als
een tweede vaderland kan beschouwen.
Want al dondert de protestant in hem en zijn groote zegezangen van de jaren '26
tot '30 vaak en bij voorkeur tegen Spanje en Spanje's tyrannie, toch maakt hij altijd
een onderscheid tusschen den overheerscher en de inwoners van die landen, die niet
tot de vrije, maar tot ‘'s Konings Nederlanden’ behooren en onder de Spaansche
overheersching lijden.
Daarom was alles wat van Spanje kwam, hem niet even hatelijk. Welk een
ontroerden huldegroet bracht hij niet aan de aartshertogin Isabella, die toch tot de
Spaansche heer - schersfamilie behoorde en die hij niettemin, bij haar afsterven in
1633, bezong als de vredevorstin van de Nederlanden! De eenige vorstin die hier op
aarde werkelijk naar vrede gestreefd, er om geleden had en hem niet vond, werd nu
door den grootsten dichter uit het burgersvolk dat haar bestreed, verheerlijkt en
aanroepen als beschermgodin van den vrede:
O Kristelycke lamp
Sie neer in onsen damp:
Versacht uw Neerlants wee,
En steeck, is 't mooghlick, eens het bloedig swaert in schee:
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Opdat men hier beneen
Van witten marmersteen
U wye een vredealtaar,
Waer voor men, u ten roem, magh singen, jaer op jaer:
O Vredemoeder, eer
Van Neerlant, nimmermeer
Verwelck uw vredelof;
Ghy stond naer vrede in 't aerdsche, en sluitse in 't hemelsch hof.(6)

En toen hij in 1645 de schoonste belijdenis van zijn Roomsch geloof, die hij geven
kon, in zijn ‘Altaer-geheimenissen’ had uitgezongen, vereerde hij er niemand anders
mee dan ‘het licht der Nederlanden, Jakob Boonen, aartsbisschop van Mechelen, die
zijn dochter:
... met den strael
Der Godtheit op het voorhoofd merckte,
Haer zalfde en in den stryt versterckte?(7)

Jakob Boonen, toen ter tijd de gekende Maecenas van de Zuidelijke Nederlanden,
ontving de opdracht van een aanzienlijk aantal werken, zoo van zuiver literairen als
van wetenschappelijken aard, o.a. die van de ‘Goddelycke Lof-sanghen’ van den
zoetgevooisden lyrischen priester-dichter de Harduyn, en die van den streng leerenden
‘Lust-hof der Christelycke Leeringhe’ van Benedictus van Haeften, proost van
Afflighem, een Nederlander, die - tegenbeeld van Vondel en zooveel anderen - van
uit het protestantsche Noorden naar het Roomsche Zuiden uitweek. Deze zwaait den
letterlievenden prelaat den lof toe dat hij ‘als eene brandende ende lichtende keersse
op den hooghsten kandelaar der Nederlandsche kercke’ door zijne ‘grootmoedige
verdiensten van Godt ghestelt’(8) was, dus ongeveer dat, wat de doorluchtige
Nederlandsche poëet met zijn ‘licht der Nederlanden’ zou bevestigen. Boonen schiep
wel behagen in Vondel's ‘Nederduitsche maet’, maar achteraf bleek het dat hij toch
niet in staat was de echte poëtische verdienste van het gedicht naar waarde te schatten.
En bij die twee aartsen die hij met een gedicht vereerde: de aartshertogin: de
regeerende macht, den aartsbisschop:

(6) Volledige Werken van Joost van den Vondel, I, bl. 308: ‘Op het overlijden van Isabella Clara
Eugenia, aen haer zelf.’
(7) Id.: I, bl. 584-585, ‘Danckoffer aen Jakob, Aertsbisschop van Mechele; toen het zyn
Doorluchtigheit beliefde myne Altaergeheimenissen te erkennen.’
(8) Opdracht van ‘Den Lust-hof der Christelycke Leeringhe, beplant met gheestelycke Liedekens,
tot verklaringhe van den Catechismus des Artsbisdom van Mechelen’. Antwerpen, Verdussen,
1922.
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de hooge geestelijke overheid, voegde hij er nog een derde bij om het trio volledig
te maken: de aartsdrukker Balthasar Moretus II, vertegenwoordiger van die
humanistische traditie en den kunstroem die voortleefde in het Plantijnsche huis.
Hem droeg hij de ode: ‘De Druckkunst’ op in 1645, niet ter gelegenheid van zijn
huwelijk, zooals Dr Lundertz beweerde(2), maar misschien wel als hulde en dank aan
den - Antwerpschen patriciër, nadat zijn dochter een tijdje met een vriendin, de
dochter van den Amsterdamschen drukker Barentsen, te Antwerpen bij de Moretussen
gelogeerd had(10).
Bij dien trits van overheden en intellectuëelen dien hij huldigde, voegde hij ook
wel den lof van mindere personages die door kunstroem of geleerdheid uitblonken.
Hij huldigde o.a. geschiedschrijvers als Famiaen Strada, omdat hij in de keuze van
zijn onderwerp, de ‘Nederlandsche Oorlogen’, die in 1649 voor het eerst te Amsterdam
in het Nederlandsch verschenen zich niet blind had blijven staren op Romeinsche en
Grieksch heldendaden, maar een onderwerp had aangedurfd, nog brandend van
actualiteit. Parma mocht zich gelukkig achten zoo'n uitstekenden historieschrijver
gevonden te hebben:
‘Parma, roem met kopre monden
Dat uw krijghstocht heeft gevonden
Zulck een glans in zwarten inckt
Van de schacht, die eeuwigh blinckt,
En de weereld toe zal stralen
In het licht van alle talen.(11)

We hebben verder nog het bekende ‘Bijschrift’ voor Daniel Seghers(12), dat hij aan
den ‘Fenix der Bloemschilderen’ opdroeg en waarin hij de groote kunstvaardigheid
roemt der bloempenseelen van den nederigen frater coadjutor. Hieraan ook werd een
verhaal verbonden van een bezoek dat Vondel aan den door hem zoo gewaardeerden
bloemenschilder zou gehacht hebben. Best mogelijk is het echter dat dit verhaal,
waardoor Vondel's naam zoo nauw aan dien van Daniël Seghers gekoppeld werd,
op geen hechter grondslag berust dan de legende die verbonden werd aan den ‘Zege-

(2) Leven van Vondel. Amsterdam, 1910, bl. 237.
(10) Dr M. Sabbe: ‘Vondel, Balthazar Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen’, in
Versl. en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie, 1921, bl. 617.
(11) De Volledige Werken van Joost van den Vondel, II, bl. 58: ‘Op de Nederlandsche Oorlogen
van den Doorluchtigen Romain Famiaen Strada.’
(12) Id., II, bl. 65.
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zang’ ter eere van Gillis van Vinckenroy. Gelijktijdige bronnen maken er immers
geen melding van: Papebrochius citeert Vondel's verzen wel in zijn ‘Annales
Antverpienses’ maar laat niet het minste hooren over bedoeld bezoek; dit verwondert
ons zooveel te meer van hem, daar hij gewoon is dergelijke kleine uitwijdingen te
doen en zulke feitjes te situeeren, voornamelijk als ze in verband staan met
ordegenooten. Vondel kan dit gedicht heel eenvoudig geschreven hebben als bijschrift
op de beeltenis van Seghers die door Jan Lievens of Livius van Leiden vervaardigd
werd en naar dewelke Pontius een plaat graveerde. Zulks deed hij immers insgelijks
voor de beeltenissen die dezelfde kunstenaar maakte van den orgelist Sweelinck en
van Vondel zelf; zulks had hij eveneens gedaan op het portret, dat de bekende
Antwerpsche graveur van zich zelf had gemaakt.
Al deed hij dan ook waarschijnlijk geen uitstap naar Antwerpen, toch bezong hij
de vaderstad van zijn ouders in 1656 en roemde haar als
‘die Marckgravin des Rijcks, en Koopstadt, rijck van waren, Haer beurs
en zenuw steef met in- en uitheemsch gelt.’;
nu echter, na den ondergang van haar handel en macht en heerlijkheid als koopstad
‘verlichtze met haer glans, godtvruchtigheid en zeden,
En kunsten, en bewaeckt de lantgrens in gevaer,
Hoewel de stroom en muur en burgerwacht haer stercken,
Haer sterckste burgh is Godt, zijn Moeder, en haer Kercken.’(13)

Dit moge nu wel als een flauwe nagalm klinken van den lof dien pater Scribani van
de Sociëteit Jesu in zijn ‘Antverpia’ (1610) aan de Scheldestad toezwaait, we hooren
hier toch ook de waardeerende bewondering die hij voor de stad van reus en handtol
voelde en het is wellicht geen louter toeval dat hij bij het bezingen van de stad aan
de Schelde, ze bij Rome en Keulen rangschikt om zoo een trits van steden te vormen
die hem dierbaar waren: Rome, om wille van zijn katholiek geloof, Keulen, als zijn
geboortestad, en Antwerpen, als de geboortestad van zijn ouders.(14)
Nu we de verhouding kennen van Vondel tot ‘s' Konings Nederlanden’ tot enkele
hooge machtbekleeders en

(13) Vondel's Werken, uitgegeven door H. Diferee, II, bl. 167.
(14) Zoo is ten minste de rangschikking in: ‘De Volledige Werken van Joost van den Vondel’,
II, bl. 167. - De drie gedichten werden overgedrukt uit ‘Klioos Kraam’, deel I, ed. 1656,
terwijl de versjes die hij op andere steden als Poitiers, Narbonne, enz. schreef, gepubliceerd
werden in: ‘Vondel's Poezy’, ed. 1682.
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een aantal geleerden en kunstenaars, die hij naar waarde te schatten wist, kunnen we
de verhouding omkeeren en eens eventjes onderzoeken hoe de grootste
vertegenwoordiger van de Nederlandsche poëzie in dezelfde ‘s' Konings Nederlanden’
in de 17e eeuw naar waarde geschat werd.
Ter kenschetsing van de populariteit die Vondel te Antwerpen genoot hebben we
maar te wijzen op het verhaal van het zoogezegde bezoek dat de dichter aan den
bloemenschilder zou gebracht hebben. Toen Vondel te Antwerpen naar het
professenhuis der Jesuïten gekomen was om Seghers te zien en hij dezen niet thuis
vond, was hij, al wachtende, in vervoering geraakt voor een bloemtafereel van dezes
hand en schreef toen het gekende bijschrift op den muur. Toen de pater, die hem
vergezelde, dit gelezen had, riep hij dadelijk uit: ‘Gij zijt de duivel,... ofwel Vondel.’
Hij was dus goed gekend en genoot een groote vermaardheid die echter
voornamelijk beperkt bleef bij de intellectuëelen; tot het volk drong hij niet door. En
de vraag mag zelfs gesteld worden of hij zelf door het puik van die intellectuëelen
naar waarde geschat werd. De bekende anekdote van Jacob Boonen en Vondel werpt
hier een helder licht op: de uitspraak van den Mechelschen aartsbisschop bij het
ontvangen en het doorlezen van de ‘Altaergeheimenissen’: ‘dat is alles heel wel,
sinjeur Vondel, maar gij zijt toch nog geen Cats’ klonk nu precies niet erg vleiend
voor den grooten treurspeldichter, maar ze bleek later toch ook de meening te zijn
van de groote massa der intellectuëelen, die toen met de dichters en schrijvers van
boven den Moerdijk kennis aanknoopten.
Want overal waar we uit den mond van Zuid-Nederlanders uitspraken over hem
hooren, klinkt ons eenigszins den naklank van datzelfde oordeel tegen. Vondel viel
minder in den smaak dan Cats en kon dezen laatsten nooit aan populariteit evenaren.
Een verschijnsel dat zich trouwens in de 17e eeuw niet alleen tot het Zuiden beperkte.
In de meeste letterkundige geschiedenissen, die over de Zuid-Nederlandsche
letteren in de zeventiende eeuw handelen, wordt het voorgesteld alsof die literatuur
bijna uitsluitelijk afhankelijk was van den in de 17e eeuw zoo populairen Cats. Prof.
Te Winkel o.a. besteedt in het vierde deel van zijn ‘Ontwikkelingsgang der
Nederlandsche Letterkunde’ een aanzienlijk aantal bladzijden aan de letterkundige
producties van dien tijd en bezondigt zich wel aan dit euvel. Dit was eenigszins de
schuld van Prudens van Duyse, die in zijn studie over den ‘invloed van Cats op de
Vlaemsche Letterkunde’, gepubliceerd in de ‘Mémoires couronnés et autres mémoires
de l'Académie de Belgique’ (1861), al de Zuid-
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Nederlandsche dichters en dichtertjes van na 1630 als Catsianen gebrandmerkt had.
Het is natuurlijk ontegensprekelijk dat Cats een overwegenden invloed uitoefende
op de letterkunde van de zeventiende eeuw in het Zuiden; te beginnen van 1640, is
de heele eeuw met zijn moraliseerend-didactischen geest als doordrongen. Doch
naast hem moeten we ook plaats maken voor andere dichters, die hem in
kunstenaarschap en poëzie verre de baas waren, maar daarom niet naar hun volle
waarde werden geschat. En hier komt Vondel op de eerste plaats.
Voor 1641, voor zijn bekeering dus, hooren we slechts éénmaal over hem gewagen
in het Zuiden. 't Ging met hem dus niet zooals met Cats, die reeds dadelijk, vanaf
het publiceeren van zijn eerste werken, ons op leerende en stichtende literatuur verzot
publiek veroverde. In 1622 reeds hooren we Willem van der Elst verklaren in de
voorrede van zijn ‘Gheestelijcke Dichten’ dat:
‘Wie de rechte maet van dichter soeckt te leeren,
Tot Heinsium en Cats profijt'lijck hem sal keeren’.(15)

Cats en Heinsius waren in de eerste helft van de eeuw de grooten van den Vlaamschen
Parnas. Oliviër De Wree roemde Heinsius nog als ‘dien Gentschen Nachtigael’(16) en
Cats werd door de Antwerpsche rederijkers in hunne strijdgedichten met het Noorden
als ‘de soetste der Poëten’ opgehemeld. Hoe Cats en Heins door diezelfde rederijkende
broeders in 1631 weer in een adem genoemd werden, en dan nog wel om ze zoo wat
als Vlamingen op te eischen, werd door Prof. Dr M. Sabbe aangetoond in zijn studie
over: ‘Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de XVIIe eeuw’(17).
Die letterlievende broeders zetten bovendien een hooge borst op met hunne
bekendheid met tal van andere schrijvers uit de Noord-Nederlandsche literatuur: o.a.
Bredero, Huygens en Hooft. Vondel echter wordt niet genoemd. Wel voegt de
schrijver van het gedicht, dat onder de kenspreuk: ‘Ick can noch keeren’ verscheen,
er aan toe dat er bij deze nog ‘veel ander geesten cloeck’ zijn ‘die ick hier niet en

(15) Gheestelijcke Dichten, verscheyde Persoonen ende Straeten van Menschen toegheschreven
‘Door H. Willem van der Elst, Priester, Pasteur. Antwerpen, Verdussen 162o ‘Tot den Leser’.
(16) in ‘De vermaerde oorloghstreken van den Grave van Bucquoy’ voor de 2e maal uitgegeven
in ‘Alle de Wercken van Lambertus Vossius, Brugge, 1699.
(17) in ‘Versl. en Meded. Kon. Vl. Akademie. Nov. 1925. blz. 1035 en volgende.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

156
noem’(18), maar den naam van den opperste van Neerlands dichters houdt hij toch in
zijn pen.
Van zijn vinnige hekeldichten uit de jaren '20 hooren we hier niet den minsten
weerklank. Een pamfletist als Verstegen b.v. die zoo hevig te keer ging tegen het
Calvinistische en voornamelijk tegen het Gommaristische Noorden, en met voorliefde
wees op de zware lasten die het zoogezegde democratische bestuur van de
‘Hoochmogende Heeren Staten’ op het volk liet rusten, rept met geen enkel woord
over Vondel's vervolging, noch over zijn verdedigingsgedichten van Oldenbarnevelt
noch van zijn Roskam-woede. Verstegen, die zoo vinnig de vaderen der Dordtsche
synode hekelde, zou een opperste genoegen beleefd hebben aan Vondel's
‘Transformatie’ en ‘Geuse Vesper’, al waren ze dan ook slechts de uiting van
doopsgezinde verontwaardiging. Hij zinspeelt er zelfs niet eens op, ook niet wanneer
hij in zijn ‘Oorloge ghevochten met die wapenen van die waerheydt en van die Reden
in twee batailliën teghen twee valsche pretentiën van de rebellighe Hollanders, te
weten: 1) Dat sij zijn getrouwe Patriotten oft lief-hebbers van hun Vader-landt; 2)
Ende dat sij hebben een ghereformeerde Religie’, te Antwerpen in 1628 gepubliceerd,
met de brandend-actuëele vraagstukken van de godsdiensttwisten in het Noorden
den draak stak.
We moeten er dus wel uit besluiten dat Vondel, de hekelende en satirische, de
eenige die toen eenigszins kans had bekendheid te verwerven in de Zuidelijke
Nederlanden, er volkomen geïgnoreerd werd.
Een enkele maal toch, - maar ook veel later, hooren we een gewag maken van de
hekeldichtenperiode uit Vondel's leven, en dan nog in een geschiedkundig werk. Het
is in de ‘Kerkelijcke Historie’ van pater Hazart, in het derde deel (1669), waarin de
geschiedenis van de hervorming in Nederland verhaald en er ook over de Dordtsche
synode gesproken wordt. Tusschen een reeks beschouwingen op die historische
gebeurtenissen wordt het kleine gedichtje:
‘Gommer en Armijn te hoof
Streden om het waer geloof.(19)

ingelascht, waarin prins Maurits gehekeld wordt om den steun dien hij aan de
Gommaristen had geschonken. Het heeft als titel: ‘op de Hollandsche jonghste
Transformatie’ en werd er eenvoudig tusschengeschoven zonder vermelding van
waar het kwam of wie er de schrijver van was.

(18) id. in V.M.A.: ibid. bl. 1065 en volgende.
(19) Pater Hazart, S.J.: ‘Kerckelijcke Historie’, Antwerpen, 1669, III, bl. 235.
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De eerste, die bij mijn weten, Vondel's naam citeert en hem in zijn bewondering
naast, maar toch voor Cats, ‘de zonne van de dichters’ noemt, is de Ypersche poëet
en bierkruiër Claude de Clerck.
In zijn gedichten, door Serrure uitgegeven, (Gent, 1869) komt er, in het stukje
over Adam en Eva, hier en daar een boertige passage voor, die niet al te fijntjes
gezegd of nog al gewaagd klinkt; om zulks te vergelijken, voegt de Clerck er
goedsmoeds aan toe:
‘maer die het schrift doorleest,
sal lichtelijck bemercken,
dat sij in Vondels wercken,
of in Cats suyver bladt
niet veel gebladert had.’(20)

Wanneer dit gedichtje juist geschreven werd, kan niet uitgemaakt worden. Al de in
den bundel vervatte gedichten worden tusschen de jaren 1618-1640 gedateerd; het
hier geciteerde stukje komt op het einde voor en mag dus wel rond 1640 geplaatst
worden.
Vondel was dus reeds voor zijn bekeering, voor 1641, geen onbekende meer; maar
deze vermelding schijnt toch wel een uitzondering te zijn, want nergens anders, bij
geen enkelen anderen schrijver, komt zijn naam nog voor of wordt er van zijn
machtige poëtische productie melding gemaakt.
Misschien is het wel aan zijn bekeering te danken dat hij hier, in het Zuiden, grooter
vermaardheid verwierf, er in grooteren kring lezers vond en door enkele dichters op
groote schaal nagevolgd werd. Van 1645 tot 1650 dateeren juist de meeste van zijn
gedichten die hij voor Zuid-Nederlanders schreef: die wijzen dus wel op zijn groeiende
populariteit in de Spaansche Nederlanden en bevestigen de uitspraken van enkele
poëten als Cornelis De Bie en Michiel De Swaen, die op hem roemen als de grootste
Nederlandsche dichter van dien tijd.
Zelfs een populaire pater Poirters, die het zoo zeer met Cats op had, dat hij zich
tot de Roomsche evenknie van den calvinistischen Raadspensionaris opwerkte, kon
niet nalaten nu en dan eens, en dat zonder ons te verwittigen, even bij den grooten
Joost te gaan grasduinen. Hij noemt hem echter nooit; dit moet ons niet al te zeer
verwonderen, daar hij nog heel wat meer onder den invloed van Cats staat en den
naam van den Zeeuwschen moralisator toch ook nooit uit zijn pen krijgt.
Maar hij kent en bewondert de Noord-Nederlandsche schrijvers en is zich bewust
van de minderwaardigheid van

(20) Claude de Clerck. Gedichten, heruitgegeven door Serrure. (Gent, 1869). Uitgave der
Vlaamsche Bibliophielen; bl. 195.
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zijn werk in vergelijking met het hunne. Wanneer hij zich tot zijn ‘Philothea’ richt
om haar excuus te vragen voor het onverzorgde en het ‘onghepolijsterde’ van zijn
‘Masker’ voegt hij er nederig aan toe: ‘Evenwel en hope ick niet dat ghij mijn werck
sult verstooten, schoon ghij overvloedigheyt hebt van die uytghelesen Hollandsche
Poëten; jae het is nootsakelijck dit te bewaren ende neffens haer te stellen; 't sal u
dienen ghelijck de schaduwe op den doeck voor den schilder om soo die levende
verwen ende coleuren helder en stercker af te doen steken.’(21)
De veelzijdige maar weinig dichterlijk aangelegde Liersche notaris, Cornelis De
Bie, vermeldt hem integendeel herhaalde malen en roemt hem als ‘den Hollandtschen
Poët en vermaert Schrijver Joos van Vondel’, wiens ‘faemrijcke poesie’(22) zoowel
opgang maakt in het Noorden als in het Zuiden.
En de laatste, echte dichterpersoonlijkheid die we in de 17e eeuw in het Zuiden
aantreffen, Michiel De Swaen, die stoere Vlaming uit den Westhoek, welke den
treurzang zingen zou van de Nederlandsche literatuur in de 17e eeuw, gaf in zijn
onuitgegeven gebleven ‘Digtkunde’ een oordeel over Vondel, dat als de synthese
gelden mag van wat ‘het Konings Nederlant’ van den grooten dichter uit de ‘vrije
Nederlanden’ dacht en welke bezwaren het tegen zijn werk opperde. ‘Hij overvliegt
al de Nederlandsche poëten door sterkheyd van stijl en verheventheyd van gedachten.
Hij trekt in sijnen vaert met hem nae omhoog alwie sijn werk aendachtelijk overlegt.
Zijnen geweldigen uytsprong maekt hem ongelijk aen sich selven; soo dat hy
somwylen langs d'aerde kruypt, somwylen zich verheft boven d'opperste
hemelkreytsen. Hij is uitnemende in heldensangen, treurspelen en hekelof
schimpdichten, die de spitsheyd en scherpheyd van synen geest genoeg te kennen
geven.’
En na dien waardeerenden lof vangt hij aan met de bezwaren die hij tegen zijn
werk heeft. ‘Sijnen stijl is sterk, zenuwachtig, maer hard en duyster, en om dese
redenen sijn zijne tooneelspelen weynig speelbaer. Hij is onaengenaem door
verminkte, nieuwe uytgesochte en duystersinnige woorden. Verdrietig door lange
tusschensinnen, mishagelyk door ver gesochte en ongesochte leenspreuken. Hij is
niet teenemael vry van maet en woordenspel en geeft synen styl somtydts te veel
hoogdraventheydt teghen syne eygene regelen.

(21) ‘Het Masker van de Wereld afghetrocken.’ IVe druk. Sluyt-Reden: bl. 364.
(22) Faenis Weer-galm der Nederduytsche Poësie. Mechelen. 1670, bl. 17.
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Hij is sterk beduydende en vruchtbaer in koppelwoorden (samengestelde woorden),
doch ondertusschen onaerdig en dobbelsinnig. In de hartstocht van liefde is hij slap,
onaerdig, rouw, oneerbiedig, ongeschaeft en somtijds oneerbaar, getuygen sijnen
Joseph in Egypten, Samson, enz.(23)
De Swaen was niet de eenige Zuid-Nederlander die opkwam tegen Vondel's
‘duysterheyd’ of ‘dobbelsinnigheid’, een gebrek, dat, volgens hem voortspruit uit
het gebruik van een te hoogdravenden stijl en van nieuwe ‘uytghesochte’ woorden.
Een van zijn tijdgenooten, de drukker Labus van Duinkerken verklaart o.a. in de
‘Slot-reden’ van De Swaen's ‘Zedelycke Rym-wercken’ dat ‘veele den harden styl
van Vondel willen volgen, die wel ses jaren syn wercken mochten lesen eer sy souden
begrypen syn al te diepsinnighe gedachten’.(24)
Er zijn ook wel dissonanten, want zoo algemeen als de vereering van Cats was de
Vondel-waardeering nu niet. De rederijkers hebben het over 't algemeen minder met
Vondel op, en laten hem dus eenvoudig-weg links liggen, terwijl ze voor Cats' glad
geschaafde verzen in aanbidding op de kniëen zouden zinken.
Zoo verklaarde de rederijker S.V. in de liminaria van Jan Lambrecht's
‘Schoonheydts Ramp-lot’ (1661) dat de Hollanders Huygens en Vondel gerust voor
hen mochten houden, daar die toch niet naar hun goesting waren: Cats en Heyns
integendeel eischte hij op als Vlamingen. Na beweerd te hebben dat er in Vlaanderen
ook nog waardevolle dichters kunnen aangewezen worden, laat hij er onmiddellijk
op volgen:
‘Wel is waer wij moeten strijcken
Zeyl voor Cats, en Heyns ook wijcken;
D'eenen was een Gentenaer,
D'ander was niet wijt van daer,
Hollant magh op haer niet rommen
Die van uit ons Landen commen
Huych, en Vondel gaet haer aen;
Die ons oock niet aen en staen.’(25)

Het is opvallend vast te stellen, hoe de voorkeur van de in het zuiden nog
voorkomende dichters die zich aan Vondel's inspiratiebron gingen laven, bijna
uitsluitelijk gaat naar de

(23) Dr Maurits Sabbe: Het leven en de Werken van Michiel De Swaen. Brussel, 1904. bl. 69-70.
(24) id. 'ibid.
(25) Jan Lambrecht: ‘Schoonheyds Ramp-lot of het Verhael van de schoone Johanna van Parijs’,
Brugge, 1661, Liminaria.
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korte lyrische stukjes of sommige lyrische passages, - de reiën - uit zijn treurspelen.
't Kon ook moeilijk anders! Treurspelen op Vondel's model werden er in het Zuiden
weinig gemaakt. De eenige die er zich aan waagde, De Swaen, keerde zich dan nog
liever naar de Fransche klassieken en voornamelijk naar Corneille. Rond 1650
behoorden Vondel's hekeldichten reeds lang tot het verleden en als didactisch dichter
hooren we, wonder genoeg, nooit van hem gewag maken. 't Was nochtans daarin dat
de bekeerde doopsgezinde als vurig verdediger van Rome en van den katholieken
godsdienst optrad.
De eerste lyrische dichter, bij wien we af en toe een weerklank van Vondel te
hooren krijgen is de Antwerpsche kanunnik en censor librorum Willem Bolognino,
die tusschen zijn theologische en anti-protestantsche brochuurtjes in, nog genoeg
poëtische bevliegingen had om een bundel geestelijke lyriek samen te stellen met
den ietwat bevreemdenden titel: ‘Den gheestelycken Leeuwercker’ (1645); naast een
massa onbeduidende rijmelarij komen er enkele verdienstelijke, mooie en zangerige
liedjes in voor, die nog wel een herdruk waard zouden zijn.
Alhoewel de eerwaardige Antwerpsche kanunnik vooral zingt op den toon en
volgens den trant der vroegere geestelijke liederenverzamelingen - zoo talrijk op het
einde van de 16e en in het begin van de 17e eeuw, hooren we af en toe toch ook eens
de stem van den grootmeester der Nederlandsche lyriek doorgalmen in zijn verzen,
misschien niet zoozeer als bewuste navolging dan als onbewuste reminiscentie, zooals
o.a. in het kerstlied:
Wat vreucht, wat blijschap, wat jolijt
Heeft ons alle desen nacht verblijdt!
O nacht, die boven alle dagh
Met reden sich verheffen magh.(26)

wat ons dadelijk aan Vondel's beroemde ‘rei van Klaerissen’ uit ‘Ghysbrecht van
Aemstel’ herinnert. Dit Kerstlied is even populair geweest in het Noorden als in het
Zuiden: we hebben er bewijzen van in de menigvuldige zinspelingen die er op gedaan
worden in een aantal liederverzamelingen, de reminiscenties die we er nog van vinden
bij andere dichters als Poirters en De Swaen, terwijl het door Cornelis De Bie
eenvoudig gecopiëerd wordt in zijn ‘Gheboorte Christi’(27).

(26) Den gheestelijcken Leeuwercker, Antwerpen, 1645. bl. 38.
(27) Gheboorte Christi, (1700), bl. 66 en 156. - Zie hierover: Dr L. Van Boeckel: Cornelis De
Bie, Leven en Werken. Lier, 1900. bl. 33. - In een van de Amsterdamsche uitgaven van
Poirters, ‘Masker van de Wereldt afghetrocken’ werd het zelfs als liedje bij de andere van
Poirters gevoegd.
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Een tweede, in wiens werk we, wonder genoeg, een zeldzame sprankel van Vondel's
poëzie kunnen zien opschitteren, is de Antwerpsche drukker en rijmelaar Geeraard
van Wolschaten. We vinden dien enkele keeren in zijn ‘De Doodt vermaskert met
des Wereldts IJdelheyt’ dat in 1654 te Antwerpen verscheen en waarin hij zich
voornamelijk navolger van Cats en van Poirters ‘Masker van de Wereldt’ toont.
Op bl. 126 komt een gedicht voor waarin de moeder van de Machabeëen hare
kinderen, en voornamelijk haar jongsten zoon, aanzet tot den marteldood:
‘Mijn alderliefste kindt
Hoe heb ick u ghedindt
Tot negen-maendtsche smerten
Ghedraghen onder 't herte’...

dat duidelijk terugslaat op de tweede strophe van de ‘Rey van Burchtzaeten’ uit
‘Ghysbrecht van Aemstel’ waarin de trouw van Badelock verheerlijkt wordt:
De band, die 't harte bind
Der moeder aen het kind,
Gebaert met wee en smarte,
Aen hare borst met melck gevoed
Zoo lang gedragen onder 't harte,
Verbind het bloed.(28)

verder nog een passage waarin verhaald wordt hoe een Joodsche vrouw, gedurende
de belegering van Jerusalem, er door den honger toe gepraamd werd, haar kind te
dooden en te verbruiken als voedsel, waarin er naklanken opgevangen worden van
den koorzang der klagende ‘Joodsche vrouwen’ uit het treurspel: ‘Hierusalem
verwoest’.(29)
Enkele jaren later vinden we naast goed te herkennen reminiscenties, navolgingen
aan van grootere passages uit Vondel's lyriek. Die navolging geschiedt niet alleen
bewuster, maar wijst ook op een grondiger kennis van Vondel's opus en van een
dieper inzicht in het wezen van zijn werkelijke poëtische schoonheid. Bij enkelen
toch althans, alhoewel hun navolging in de verste verte niet beantwoordde aan hun
goede bedoelingen.
We vinden die af en toe ook wel in werkjes waar we die niet zouden gaan zoeken:
o.a. in strijdbrochures. Zoo komt

(28) Vondel's Werken. (uitgave Diferec) I, bl. 349.
(29) id.
id.
I, bl. 100-101.
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er in een pamflet van 1657: ‘Den Blijden Waerheydt-sprekenden Vlaemschen
Nachtegael, Ghestelt teghen eenen droeven Godts-lasterlycken Hollandtschen
Koeckoeck-sangh, onlanghs droef-gheestigh ghesonghen... Ende nu wederleyt door
Arnout van Gheluwe(30), dat een weerlegging is van protestantsche verhandelingen
en pamfletten over het H. Sacrament, en een verdediging bevat van het bestaan van
God tegen de godloochenaars van dien tijd, een op aesthetisch gebied volkomen
waardelooze navolging voor van Vondel's vermaarden reizang over God, op het
einde van het eerste bedrijf in ‘Lucifer’ en van Raphaël's aanspraak, waar deze
verkondigen komt dat de mensch door God uitverkoren is om later ook een plaats te
bekleeden in den hemel en zelfs boven de engelen zetelen zal.

Vergelijkende teksten
1. Arnout van Geluwe in: ‘Den Blyden Waerheydt-sprekenden Vlaemschen
Nachtegael’, Antwerpen, (1657) bl. 31-32.
Somma soo is ons Godt een afgront sonder palen,
On-eyndich van begryp, waer in de sinnen dwalen,
Voor syne Majesteyt staen alle geesten stom,
Jae alle macht die vreest haer voor syn eyghendom.
Een oorsprong ende bron en vader aller dinghen
Die wesen en natuer en eyghenschap ontfinghen:
Ontelbaer is syn heyr dat op syn wincken wacht:
In 't ongeschapen licht swiert Godt syn gulden waghen,
Met gouden wielen van Robynen dicht beslaghen,
En heel het Hemels Hof wachten op syn besluyt:
Om naer syn wil en wensch syn macht te wercken uyt.
Veel hooger heerschapt hy noch wyder dan de ronden,
Der eyndeloos eeuwgiheyt aen tyt noch plaets ghebonden.
Om Godt haer middel-punt en om-loop sonder wyck,
Sich draeyen sonder rust: want niemant syns gheylck;
Den Hemel is syn stoel verciert met diamanten:
D'Enghels als vlammen-vyers dienen hem voor trawanten:
De hoochste goetheydt uyt wiens boesem dat al vloeyt,
Wat goet en Heylich is, die noyt en wort vermoeyt
Door wel-doen noch ver-armt van syn ghenade-schatten,
Tot noch met gheen begryp der scepselen te vatten,
Dus styght nu met ghewelt soo wel Vrouwen als Mans
Naer 't ongeschapen licht, den salighenden glans.

Bl. 31-32.

Vondel:
Wie is het, die zoo hoogh gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht,
Van tyt noch eeuwigheyt gemeten,
Noch ronden, zonder tegenwicht,

(30) Antwerpen, 1657.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

163
By zich bestaet, geen steun van buiten
Ontleent, maer op zich zelven rust,
En in zijn wezen kan besluiten
Wat om en in hem, onbewust
Van wancken, draeit, en wordt gedreven,
Om 't een en eenigh middelpunt;
Der zonnen zon, de geest, het leven;
De ziel van alles wat ghy kunt
Bevroen, de bronaer, de oceaan,
En oirsprong van zoo vele goeden
Als uit hem vloeien, en bestaen
By zyn genade, en alvermogen,... (Rei van Engelen:)
Lucifer: I Bedrijf.)

Aanspraak van Rafaël (I Bedrijf.)
Hoort toe, ghy Engelen: hoort toe, ghy hemellieden.
De hoogste Goetheit, uit wiens boezem alles vloeit
Wat goet, wat heylich is; die nimmer wort vermoeit
Door weldoen, noch verarmt van haer genadeschatten,
Tot noch met geen begryp der schepselen te vatten;
En stygen, langs den trap der weerelt, in den trans
Van 't ongeschapen licht, den zaligenden glans.

Het geheele gedicht is bij van Geluwe zoodanig doordrongen met Vondel's geest dat
het op het einde tot een bijna woordelijke ontleening overgaat die plots door twee
stomprozaïsche verzen afgesloten wordt.
Al is het voornamelijk Cats' invloed die aan te stippen valt in het werk van den zoo
gunstig gekenden volksschrijver Poirters, omdat de didactische richting en de
gemakkelijke moralisatie hem er toe noopten zich het model van zijn voorganger
eigen te maken, toch is de glorie die toen juist van den prins der Nederlandsche
dichters afstraalde aan den nederigen pater-moralisator niet onopgemerkt
voorbijgegaan.
De reminiscenties die we bij hem aantreffen, de Vondeliaansche zwier van sommige
zijner religieuze verzen uit ‘Het Duyfken in de Steen-Rotse’ (1657) en uit ‘Den
Spieghel van Philagie’ (1673), het volgehoudene en het gedragene van toon en gevoel
die ons op menige bladzijde van zijn werk naklinkt en ons Vondel's machtige bezieling
indachtig maken, bewijzen genoeg hoe vertrouwd hij was met Vondel's werk en
welke bekoring de weelde van Vondel's poëzie op hem uitoefende.
Het moet ons niet verwonderen dat een geboren emblematadichter als Poirters zich
aan Vondel's emblemata uit zijn eerste periode weinig gelegen laat; daarvoor vond
hij zijn gading bij den wijdloopigen en gemakkelijk-leerenden Cats, die hier van het
model nec plus ultra geleverd had in zijn ‘Sinne- en Minnebeelden’. (1618)
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Toch heeft hij ze ook niet heelemaal verwaarloosd: de fabel van den spijzendragenden
ezel, waarvoor bij de beide dichters hetzelfde emblema gebruikt wordt, en waarvan
de uitlegging bij alle twee ook op de gierigheid slaat, wijst er reeds op hoe ook hier
Poirters bij Vondel in de leer ging:

Vondel:
‘Hier, hier, ghij Vrecken hier, schout d'Ezel overladen,
Met boutens hoenders, taert, ghesoden en ghebraden,
Saucijssen, Hasen, Wijn, Capoenen en Pastey,
En hij eet dijstlen zelf op schraele en dorre wey,
Zoo gaet het oock, met u, verschroockte gierighe slaven.’(31)

Poirters:
Maer even wel wort sijnen aert
Door desen Esel best verklaert;
Die draegt wat biers, en heel veel wijns,
Met wilt-braet, haesen en conijns,
Kalkoenen, jonck en nochtans vet,
Cappoenen die sijn opgeset.
En distels eet het mager dier...’(32)

Zijn methode van navolgen getrouw, verwekt hij nu en dan een paar kernachtige
verzen van den grooten Joost tot een emblema, dat als uitgangspunt dienen moet van
een reeks didactisch-moraliseerende bespiegelingen. Zoo zijn deze twee verzen uit
een reizang van ‘Zung-chin’:
‘Doch waer de heilzon kwam te schijnen, Verloor het bijgeloof zijn
kracht.’(33)
de rechtstreeksche inspiratie van een bij Poirters in ‘Het Heylich Hof van den Keyzer
Theodosius’ (1696) voorkomend emblema, dat de opgaande zon verbeeldt die uilen
en vledermuizen - het bijgeloof en de ketterij - door het dagen van haar licht doet
verdwijnen; onder die zinnebeeldige prent staan de verzen:
‘Komt gij schijnen
Sij verdwijnen.’(34)

die duidelijk aan Vondel herinneren.

(31) Vondel's Werken: (uitgave Diferee). Warande der Dieren, emblema 116, bl. 81.
(32) ‘Het Masker van de Wereldt afghetrocken’, XIIe druk, bij Philips van Eyck. bl. 96.
(33) Vondel: Zung-chin, (Diferee) II, bl. 752, (3e Bedrijf, 2de tegenzang; verzen 13-14).
(34) Het Heylich Hof van den Keyzer Theodosius (Ieperen, 1696), bl. 53.
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In het ‘Masker van de Wereldt afghetrocken’ (1645), zijn meesterwerk, dat hem tot
een der meest gelezen vlaamsche schrijvers maakte, valt er van dien invloed niets te
bespeuren. Maar gedurende de periode die verliep tusschen de publicatie van zijn
‘Masker’ en die van het ‘Duyfken in de Steen-Rotse’ (1657) moet hij Vondel hebben
leeren kennen en liefhebben, want enkele mooie gedichten uit dat boekje zooals:
‘O goddelyck, O hemels Broot’(35) of
‘O Goddelijck Banquet, waer aen te mogen dienen,
Waer d'aldermeeste eer oock voor de Seraphinen!’(36)

verraden duidelijk den nagalm van Vondel's poëtische bezieling. Meer geaccentuëerd
voelen we dien toon nog nazinderen in zijn later werk: ‘Den Spieghel van Philagie’
(1673), terwijl zijn laatste, onafgewerkt gebleven boek over ‘Het Heylich Hof van
den Keyzer Theodosius’ (geschreven rond 1674, eerst na zijn dood in 1696
gepubliceerd) weer een terugkeer tot Cats laat doorschemeren.
Echt Vondeliaansch zijn de volgende alexandrijnen:
‘O albezielend Licht, hoe gaet mijn hert ontvoncken,
Alst met een straeltjen maer, van u en wort beschoncken!’(37)

en nog:
‘Om met uw aerdsch gespan den Hemel om te drijven’(38)

terwijl het volgende vers:
‘Ah, dat ick dese jonst,
wel overdencken magh,
Besonder op den nacht,
Nacht schoonder als den dach.’(39)

ons weer aan Vondel's populair kerstlied der ‘Rey van Klaerissen’ denken doet,

(35) ‘Het Duyfken in de Steen-Rotse’, VIe Druk, Antwerpen, 1695; bl. 89.
(36) id.
id.
id.
bl. 82.
(37) Poirters: ‘Nieuwe Afbeldinghe van de Vier Uyterste’. Antwerpen, IIIe druk, (1714), bl. 315.
(De eerste uitgave verscheen in 1662.)
(38) Den Spieghel van Philagie, (Antwerpen, uitgave De Roveroy), bl. 107.
(39) Poirters: ‘Het Heylich Herte’ (Antwerpen, Woons, 1659), bl. 13.
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Doch het bleef zelfs niet bij eenvoudige navolging. Poirters deed wel meer dan dat
en vond er geen graten in om zich zoo maar af en toe een paar versjes van andere
dichters, van Cats voornamelijk, maar ook wel van Vondel, toe te eigenen en tot de
zijne te maken. Een gewoon feit in de zeventiende eeuw!
Zoo ziet hij er niet tegen op om de volgende twee verzen op het ‘bijschrift van
Maria Stuart’ eenvoudig-weg tusschen de zijne op te nemen:

Vondel:
‘Twee punten hebben haer de bijl door 't vleesch gedreven,
Haer erfrecht op de kroon, en haer Katholisch leven’(40).

Poirters:
‘Twee zaecken hebben haer 't bijl door den hals gedreven,
't Recht dat sij had tot 't Rijck, en haer onnoosel leven’(41)

en met een lichte verandering:

Vondel:
‘Bij sulck een hooftcieraet staen goude kroonen doof.’(42)

Poirters:
‘Bij desen Lauwerkrans staen goude kroonen doof.’(43)

Meer nog: niet alleen tot de overname van enkele verzen beperkte hij zich, maar hij
durfde het zelfs aan een van Vondel's schoonste lierzangen: ‘de Kruisbergh’ te
verwerken. Hij heeft het gedicht werkelijk verkort: 17 verzen werden met lichte
veranderingen overgenomen, andere er bijgevoegd. Deze hebben natuurlijk de hooge
lyrische vlucht, van den verheven Nederlandschen poëet, fel verminderd. Het heeft
er allen schijn van dat Poirters deze prachtige brok lyriek heeft willen vereenvoudigen
en begrijpelijker maken voor de bevatting van zijn publiek. Vondel's gloeiende adem
die heel het gedicht bezielt en het draagt op de trilling van zijn gemoed, was te hoog
en te verheven voor Poirters en voor
(40) Vondel's ‘Bijschrift op d'Afbeeldinghe van Koninginne Maria Stuart, (Diferee) I, bl. 64.
(41) Den Spieghel van Philagie: bl. 253.
(42) Vondel: ‘Op Koningin Kristine terweyl ze den olijf in hare kroonen vlecht’, (Diferee) II, bl.
65.
(43) Philagie: bl. 207.
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het gewone burgerpubliek van de zeventiende eeuw in het Zuiden; daarom hakt hij
dan ook die grootsch-gedragene perioden uiteen zoodat ze als ruïnen in elkaar zakken.
Zulke aangebrachte veranderingen getuigen niet in zijn voordeel, en pleiten weinig
voor zijn kunstgevoel. Het kon ook moeilijk anders! Zulk een verwerking, zoo die
niet door de hand zelf van den grooten dichter gedaan werd, moest fataal op een
mislukking uitloopen en discrediet werpen op de pogingen van den ontleener. We
hoeven de twee gedichten maar even te vergelijken om zulks in te zien:

Vergelijking:
VONDEL:

POIRTERS:

De schoonste roode roosen groeien

De schoonste purpre roosen groeyen

Op geenen Grieckschen Bergh, o neen,

Op geenen Griekschen berg, o neen,

Maer op den Kruisbergh, hard van steen, Maer op den kruys-berg hard van steen:
Daer Jezus hoofdquetsuuren vloeien,

Daer Jesus dierbaar wonden vloeyen,

Van heilich, van onnosel bloed,

Waer-uyt dat Hemelsch-Nectar viel,

Geronnen tot een' roosenhoed,

Tot laevenis van menig' ziel.

Wiens blaên, vol geurs, geduurigh
bloeien,
Door den gevlochten doornekrans:
Waer van de Goddelycke glans
Beschaduwt word en overwassen.
De roosedruppels strecken schoon
Robynen aen de doornekroon.
De roosevlaegh verdrenckt, met plassen,
De leliebloem van 't aengezicht;
Waer uit de sonne schept haer licht,
De Sonne, die met bevende assen,
Te rugge ryd, beswymt en sterft,
Nu 't roosebloed Gods leli verft;
De leli, die het hoofd laet hangen,
En geeft den allerletsten sucht,
En vult met roosengeur de lucht.
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De Christe byen met verlangen

De Christi Biekens met verlangen

Sich spoeden naer dien roosengaerd,

Gaen vliegen nae dien roosen-gaert,

Soo ras het licht de lucht verklaert;

Zoo ras de Son de locht verklaert;

En swarmen, om de roosen wangen

En swermen om die purp're wangen

Van 's levens bloem, en lentespruit

Van 's levens bloem, en lente spruyt,

En suigen soeten honigh, uit

En zuygen zoeten honing uyt,

De gal en gift en bitterheden

De gal, azyn en bitterheden

En alssem van het doornebosch.

Dronk hy voor hem en al het zoet

Uit leliwit en roosenblos

Schonck hy ons met syn dierbaer bloedt,

d'Aertsengelen mann' met nechtar kneden, Ziet, hoe dat vloeyen al' syn' leden!
En hemels suicker, en ambroos.
De dagh en teelt geen uchtendroos,
Soo dickmael hy komt aegereden
Die soo de flauwe ziel verquickt,
En 't hart, tot wanhoop toe verstrickt,
Versterckt, als dese roosegeuren
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Van 's levens roosentack en hout;

O Bloed en water-ryke rots,

Met bittre traenen nat bedouwt.

O ziel-fonteyn des Grooten Godts.

Tot troost van al die eeuwigh treuren.

Tot troost van die weemoedig treuren.

Hier springt, voor al die dorstigh syn,

Springt hier, terwyl sy dorstig syn,

Een bron van roode en witte wyn,

Een bron van wit' en rooden wyn,

Soo lecker, als oit tong kon keuren.

Veel lekkerder als tong' zou keuren;

Hier waschtmen het bevleckt gemoed.

Hier wascht men het gevlekt gemoed

In 's levens kostelycken vloed,

In 's werelds kostelyken vloed.

Vergadert uit vyf suivre sprongen.
Hier levren d'aders purper uit,
Tot pracht der Koninghlycke Bruid;
Wiens lof van David is gesongen,
En van den wysen Salomon,
Doense, in dees speer en spyckerbron,
Bevochtighden hun goude tongen:
Toen David stelde luisterscharp,
Op dat geruisch syn schelle harp,
En Salomon syn hooge klancken.
O bloet en waterrycke rots.
O hartebron der wysheid Gods.
O artzeny voor alle krancken...

O! Medicyn van alle krancken,

Vergun my oock een druppel nat.

Vergunt my ook een druppel nat,

Bevloey myn dor en dorstigh blad,

Van dit zoo dierbaar zalig badt!

En leerme myn Verlosser dancken,

Dat overtreft verr' alle dranken;

Op d'oevers van dien gulden stroom

En 't vyf-gegaelderyd portael

In schaduw van dien rooseboom,

Genas maer een', dit altemael.

Bedeckt van Cherubinnevleuglen...
Poirters ‘De Spieghel van Philagie’,
Uitgave de Roveroy, z.j. bl. 76-78.
Op een gelijkaardige manier ging ‘Joncker Livinus van der Minnen’ te werk in
zijn onbenullig dichtbundetje: ‘Den Eerelijcken Pluck-voghel’(44) waarin kluchtige
(44) Volledige titel: ‘Den Eerelijcken Pluck-voghel’, Ghepluckt in diversche Pluymkens van
Minne-Lindekens, ende andere Vrolijckheden. Uyt-ghe-broeyt door Joncker Livinus Van
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minneliedjes, satirische, volksche, boertige gedichten en drinkliederen elkaar
afwisselen, en dat een samenraapsel is van knipsels uit de werken van Cats, Poirters
en Vondel. Op bl. 144 van dit boekje vinden we een gedicht met den titel: ‘Bandt
van 't Houwelijck’ waarin de heerlijkheid der huwelijksliefde bezongen wordt en dat
grootendeels de overname is van de bekende ‘Rey van Burghzaten’ uit ‘Ghijsbrecht’.
Hij geeft er enkel de vijf eerste strophen van, maar verandert sommige verzen uit
de eerste en uit de laatste zoodanig, dat ze met die enkele veranderingen oneindig
verliezen aan kracht en poëzie, en het rythme er op sommige plaatsen heelemaal
door gebroken wordt.
Iemand die Vondel grondig kende en hem dan ook hier en daar met vrucht
nagevolgd heeft, is de Liersche notaris

der Minnen, (waarschijnlijk een deknaam). Eerste druk: 1669. - Tweede vermeerderde en
verbeterde editie: Antwerpen, 1728.
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Cornelis De Bie die zich zoowat met alle letterkundige genres bezig hield, maar zich
in geen enkel illustreerde.
Niet zoozeer in zijn ‘Gulden Cabinet van de edel vrijschilderconst’ (1661), dan wel
in zijn ‘Faems Weer-galm der Neder-duytsche Poësije’ dat in 1670 het licht zag,
hooren we vaak naklanken van Vondel's dichterlijke bezieling nazinderen.
Hij citeerde een paar malen verzen uit de ‘faem-rijcke Poësije’ van Nederlands
grootsten dichter, zooals het bijschrift op het beeld van den Napelschen oproermaker
Mas Aniello(45), en Phaëton's grafschrift, dat hij met een kleine verandering uit Vondel's
treurspel van dien naam overnam(46). 't Was te dezer gelegenheid dat De Bie getuigenis
aflegde van de waardeering en de vereering die hij voor Vondel voelde: uit zijn werk
blijkt dan ook hoe vertrouwd hij er mede was, alhoewel zijn navolging zich slechts
tot uiterlijkheden beperkte.
Zoo vinden we in talrijke passages uit zijn ‘Faems Weer-galm’ hetzelfde metrum,
strophenbouw en rijmschema weer van sommige Vondeliaansche liergedichten.
Vergelijken we maar even het volgende, kenschetsende voorbeeld, waarin de vorm
van Vondel's ‘Roomsche Lier’ zoo trouw mogelijk op den voet gevolgd wordt:

Vondel:
‘Wie Flakkers pooght te steecken naer sijn kroon,
Die tart als Pan Apolloos hoogen toon,
En krijght in 't end den welverdienden loon
Van Midas ooren.
De Venusijnsche vogel, blanck van pluym
Gaet bruysen, als een schip voor wind, door schuim;
Of schept sijn adem op het luchtrijck ruym,
En laet sich hooren.’(47)

De Bie, in het gedicht:
‘Die nimmermeer in noodt zijn,
Zijn de gene die ander in noodt doen blijven.’

(45) Vondel's Werken, (Diferee) II, bl. 107. - De Bie: ‘Faems Weer-galm’..., bl. 17.
(46) Vondel's Werken, (Diferee) II, bl. 695. - De Bie: ‘Faems Weer-galm’..., ibid.
(47) Vondel's ‘Roomsche Lier’: I, bl. 534.
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Hier duyckt voor d'eer des vrintschaps, 't prachtich hert,
Om niet te zijn in troost, in pijn en smert,
Van die door swaren noodt ghedreven wert,
Hij houdt de handen
Vast toe-ghesloten, en veel liever siet
Sijn besten vrindt vol traen-sucht in verdriet,
Want huys en hof, oft landt en heeft hij niet
Om te verpanden.’(48)

Een ander, niet minder treffend voorbeeld hebben we hier van in het gedicht:
‘Sielen-troost in alle droefheyt en lijden’ en insgelijks in de drie daarop volgende
gedichten(49), die voor het uiterlijke weer gemodeleerd zijn op Vondel's ‘Jaergetijde
van wijlen Heer Joan van Oldenbarnevelt, vader des Vaderlands’, terwijl zulks op
het rijmschema na, weer kan gezegd worden van De Bie's ‘Op des Vaders doodt’(50),
waarvan ook de inhoud in het begin aan het ‘Stockske van Joan van Oldenbarnevelt’
schijnt te herinneren’.
Niet alleen voor den vorm, ook voor de gedachte, voor den inhoud wendde deze
bekende navolger en plagiator zich tot den prins der Nederlandsche dichtkunst: dat
springt ons al dadelijk in 't oog in verschillende gedichten, waar het niet moeilijk
valt de inspiratiebron op te sporen. Het meest opvallend is echter: ‘Op den doodt van
mijn twee jonghe kinders, Sone ende Dochter kinder-lijcken’(51), waarvan de titel
alleen reeds duidt op Vondel's ‘Kinder-lijck’: het gaat dan ook deels op
‘Constantijntje’ deels op de ‘Vertroostinge aen Geeraerdt Vossius’ terug.

Vergelijkende teksten
VONDEL
Vertroostinge aen Geeraerdt Vossius,
over zyn zoon Dionys.

DE BIE
Op de doodt van mijn twee jonghe
kinders Sone ende Dochter kinder-lycken.

Wat treurt ghy, hooghgeleerde Vos,

Wie maeckt u kermen soo luyt-ruchtich,

En fronst het voorhooft van verdriet?

En 't hert soo swaer bedroeft en suchtich

Beny uw Soon den hemel niet

Dat 't schier beswyckt in al 't verdriet

De hemel treckt. Ay, laet hem los.

Gunt hy u kindt den Hemel niet?
Aen die voor u den Heer hier boven
Sal altyt bidden, dancken, loven,
En u doen hebben alle goedt
Want 't is u eyghen vlees en bloedt.

(48) ‘Faems Weer-galm’, bl. 33.
(49) id. id. bl. 60-73.
(50) id. id. bl. 76.
(51) id. id. bl. 77-78.
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Cleyn kinders buyten weet van reden
Vol deughden van onnooselheden
En vreesen 's werelts lydens noodt
Maer lachen met de bleeke doodt.
Jae schoon sy is in wesen sneller
Als Arents vleugels, en noch feller
Als klouw oft tanden van den leeuw
De kinders haere wreetheyt achten

Kinder-lyck.

Omdat sy naer den Hemel trachten
Constantyntje, 't zaligh kyntje,

Soo haest hun leven webben-draet

Cherubyntje, van om hoogh,

Geeyndt is en op 't knippen staet.

D'ydelheden, hier beneden

Want niet een onnoosel kintjen

Uitlacht met een lodderoogh.

Sterft, of 't wordt een Cherubintjen,

Moeder, zeit hy, waarom schreit ghy?

Tranen die m' om kinders weent

Waerom greit ghy, op myn lyck?

Maecken Godt gram en versteent,

Boven leef ick, boven zweef ick,

Boven springht men, boven blinckt men

Engeltje van 't hemelryck:

Boven singhtmen boven drincktmen

En ick blinck' er, en ick drinck' er,

Met een vry gherust ghemoet

't Geen de schincker alles goets

Over-vloet van alle goedt.

Schenckt de zielen, die daer krielen,

Hier vergaertmen weynich aerde

Dertel van veel overvloets.

En dan paert-me, hier beswaert-me
Syne siel met sondich quaet
Die dan eens verloren gaet.

En in eindverzen als deze hooren we het rythme en rijmschema weer doorklinken
van de bekende slotverzen van ‘Kinder-lijck’:
‘Laet u sinnen dan noyt winnen
Van den boosen werelts raet,
Wilt bemercken dat ons wercken
Sijn ghelijck een webben draet.’(52)

Soms liet hij zich ook wel eenvoudig tot overname verlokken, zonder nog maar in
het minste aan omwerking te denken, want voor plagiaat was de vroede notaris nu
eenmaal niet bevreesd. Zoo kopieerde hij letterlijk, zooals reeds gesegd werd, de
beroemde ‘Rey van Klaerissen’ uit den ‘Ghijsbrecht’(53), evenals de gekende lierzang
(52) ‘Faems weer-galm’, bl. 298.
(53) Overgenomen in De Bie's ‘Gheboorte Christi’ (1700), bl. 66, en 156.
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‘Wie is het die zoo hoogh gheseten’(54) uit ‘Lucifer’. En in de ‘Aenleydinghe’ of
voorrede van zijn ‘Faems Weer-galm’ waarin hij spreekt over den ‘Hollandtschen
stijl ende manier van schrijven’ neemt hij alles, nu en dan zelfs woordelijk, over wat
Vondel in zijn ‘Aenleidinge tot de Nederduitsche Dichtkunde’ daarover geschreven
had.
Voor de opvatting van zijn spelen en van zijn dramatische techniek was hij nog te
veel man van de traditie om

(54) De Bie: ‘H. Eugenie’(1702), bl. 22.
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zich beslist aan de zijde der grootsmeesters van het klassieke treurspel te scharen,
en wanneer hij zich daarvoor naar Holland wendde, belandde hij bij den romantischen
Jan Vos, waarmede hij, blijkens een lofdicht op zijn ‘Cabinet’ blijkbaar bekend was,
en wiens ‘hooghdraventheydt’ hij aan den ‘Brabantschen stel, soetvloeygh en redigh’
wilde paren om ‘daerdoor den mondt te stoppen van alle belghsuchtige benijders,
hun laetende voorstaen, jae geloovende, dat eenen Brabandschen rijmer met die van
Hollant niet en sou connen over een commen.’(55)
Zelfs mannen als Jan Lambrecht, de hoofdman van de Brugsche rederijkerskamer:
de ‘H. Geest’, die zoodanig met den invloed van Cats in merg en been doortrokken
was, dat zijne mederederijkers hem naast en zelfs boven den Zeeuwschen
Raadspensionaris plaatsten, kon aan de uitstraling van Vondel's machtig prestige niet
ontsnappen, alhoewel hij door de Brugsche rederijkers niet erg gewaardeerd werd,
zooals we hooger zagen.
Om maar enkele voorbeelden op te noemen: in zijn ‘Rachel, ofte Thoonneel van
oprechte liefde’ (Brugge, 1662), waarin hij getracht had Cats zoo volledig mogelijk
op zij te streven, zinspeelt hij op enkele van Vondel's bekende verzen:
‘En wie doch van ons al, en kan sich niet vergissen?
Soo kan oock in dit spel, wel iemand lichte missen,
Ons leven hier op d'aerdt, is als Comedi-spel,
Den eenen mist sijn Rol, en d'ander speeltse wel.’(56)

Uit meer dan een van zijn liederen uit ‘Bethleem, vertoonende den H. Kersnacht’
(1685) hooren we accenten opklinken van Vondel's beroemde kerstlieden(57), en in
zijn ‘Goe-Weke’ (1678) verrassen ons echt Vondeliaansche alexandrijnen als deze,
gericht aan ‘God, den Hemelschen Vader’:
‘Ghij zijt staegh overal, en aen gheen plaets ghebonden,
Want op een oogheblick wert ghij al-om ghevonden,
Den Hemel is uw stoel, uw Voet'banck, al het Landt,
En heel de Wereldt wordt begrepen in uw handt.

(55) Voorrede van ‘De Wraeck van de verkrachte Kuysheidt’ (1706).
(56) Rachels ofte Thoonneel van oprechte liefde. Brugghe, 1662, bl. 5.
(57) o.a. op bl. 42 van zijn ‘Bethleem’ (Brugghe, 1685); waarin we naklanken hooren van Vondel's
bekend kerstlied: ‘Emmanuël is ons gheboren’.
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Ghij hebt den Hemel selfs en Aerderijck gheschapen,
Hier Menschen 't uwen dienst, daer Engels tot uw' Knapen
Ghemaeckt, verscheydelijck van aert en wesen al;
Waer van, door menichte, gheen mensch weet het ghetal;
Daer ghij, als Opper-Vorst, uw' Schepper over-swaeyen
Gaet, die de Winden zijn, en doet 'et Storme-waeyen,
Het grausaem blixem-vyer en schrikkelycken donder
Verschynen op u woordt, en hoogh bevel hier onder
Op aerden, door wiens kracht wort dickwils met ghewelt,
Wat hooghst verheven staet, verplet en neerghevelt.’(58)

Zulke verzen, die niet louter een poging van wege den dichter beduiden om af te
breken met den slenter en het regelmatig gedreun van den Catsiaenschen kadans,
maar ook aanduiden dat Lambrecht wel eens van koers veranderde, worden
menigvuldiger naarmate we verder bladeren in zijn poëtische productie; ze schijnen
er tevens op te wijzen dat zelfs de rederijker in zijn laatste werken niet zooveel meer
naar Cats keek dan hij zulks in zijn ‘Vlaemsche Vrede-Vreucht’ (1659), en zijn
‘Rachel’ gedaan had, waarom hij toen den lof van den Zeeuwschen dichter verwierf.
Hoe Vondel door den laatsten der Zuid-Nederlandsche dichters van beteekenis, den
Vlaming uit den Westhoek, Michiel De Swaen, nagevolgd werd, bewees Dr M. Sabbe
voldoende in zijn uitstekende studie over het leven en de werken van den
Duinkerkschen geneesheer-dichter(59). Hij wijst er o.a. op den diepen Vondeliaanschen
klank die ons uit zijn verzen tegengalmt en den klassiek-Vondeliaanschen zwier van
zijn alexandrijnen; op de treffende gelijkenis van De Swaen's treurspel ‘Catharina’
met ‘Vondel's’ Maeghden..., enz. Meer nog, sedert Dr C. Huysmans tot de ontdekking
kwam dat het door hem gevondene handschrift van het 17e eeuwsch mysteriespel;
‘De Menschwordingh’ aan De Swaen mag toegeschreven worden, blijkt eens te meer
hoe deze Duinkerker de voetstappen volgde, die de grootste der Nederlandsche
dichters met ‘Lucifer’ had laten staan.
Talrijke voorbeelden zouden hier nog kunnen bijgevoegd worden; maar het
aangehaalde mag reeds volstaan. We zouden er b.v. nog kunnen op wijzen hoe een
onbeduidend poëtaster als Joannes a Castro soms wel een oogenblikje bezieling kent
in een of andere passage van zijn ‘Onghemaskerde Liefde des Hemels’ (1686), of
zijn ‘Boeck van het stervende Leven der Menschen’ (1689), en dat vonkje telkens

(58) ‘Goe-Weke’, Brugghe, 1678, bl. 5.
(59) Leven en Werken van Michiel De Swaen (1654-1707), Brussel, 1904, bl. 96-97; doch vooral,
op bl. 211, en volg.
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schijnt te krijgen onder de bekoring van Vondel's grootschen alexandrijnengang,
zooals o.a. in het korte gedichtje ‘Tot Godt’:
‘Oorspronckelijcke kracht, altijdt bij-wesigh Wesen,
Van waer den grooten Al, met schrick comt uit-geresen,
O on-begrijpelijck licht, die eeuwigh sijt en leeft,
Een leven en een zijn dat geen ghelyck en heeft,
Die om u Godtheydt ons berucht en claer te maecken,
Waerachtigh Schepper zijt en Vader aller saecken;
Maeckt ons bekent het goedt van uwen schoonen Al,
Soo is 't dat 's Menschen Hert, met recht u minnen sal.’(60)

Zelfs in de 18e eeuw toen alle letterkundig leven hier zoo goed als doodgebloed was,
kon de Veurnsche rederijkerskamer: ‘Aerm in de beurse, en van sinnen jonc’ nog
uitpakken met de vertooning van ‘Noord-Nederlandsche stukken’ waaronder er ook
van Vondel voorkwamen, en de Brusselsche plagiator J.F. Cammaert deinsde er niet
voor terug in zijn ‘Adam en Eva’ (1746) Vondel's ‘Adam in Ballingschap’
grootendeels over te schrijven’!(61)
Uit dit alles mogen we besluiten dat Vondel in de letterkunde van de zeventiende
eeuw in het Zuiden wel niet zoo'n overweldigende en allesbeheerschende plaats in
de vereering van dichters en publiek inneemt dan de meer volksche Cats, - zeker niet
in de eerste helft van die eeuw, maar dat er aan hem, naast den Zeeuwschen
Raadspensionaris, toch een eereplaats verschuldigd is, die grooter en belangrijker is
dan tot hier toe wel vermoed werd. Een eereplaats die hij zich veroverde gedurende
de tweede helft van de 17e eeuw, - minsschien wel onder invloed van zijn bekeering
tot het Katholicisme dat hem populairder moet gemaakt hebben in onze intellectuëele
katholieke kringen dan de andere protestantsche dichters en schrijvers, en dat juist
in de periode dat hij met zijn alles overschitterenden glans in het Noorden algemeen
erkend werd als Nederlands grootste dichter. 't Baart dus geen verwondering dat het
in dat tijdperk was dat zijn werken in het Zuiden ook een vruchtbare wijn bleken te
zijn, waarin menig poëet en rijmelaar zijn inspiratie putten ging.
Het gaat dus niet langer op het bijna spreekwoordelijk geworden gezegde: ‘Vondel
werd geprezen, doch Cats

(60) Den Boeck van het stervende Leven der Menschen, Antwerpen, 1689, bl. 1.
(61) Zie hierover: Dr O. Dambre: ‘Over de Verbroedering van Rederijkers uit Noord en Zuid’
in: ‘Vlaamsche Arbeid’, 1927, bl. 324.
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werd gelezen’, dat door Beets gelanceerd werd en door sommige geschiedschrijvers
van de Nederlandsche Letterkunde op Van Duyse's voorbeeld(62), als een soort absolute
waarheid vooropstelden, nog langer in dien zin te handhaven, vermits uit dit overzicht
blijkt hoe hij niet alleen geprezen, maar ook gelezen, bestudeerd en nagevolgd werd
en hoe zijn dichterlijk woord en weelderig-rijke poëzie een schoonheidsbron bleven,
waaraan menige Zuid-Nederlander zich toen laven ging. Hieruit blijkt eens te meer
hoe levendig de cultureele gemeenschap van het ‘Konings Nederlant’ en de ‘vrije
Nederlanden’ zelfs nog was op het einde van de zeventiende eeuw, nadat er reeds
zooveel politieke, godsdienstige en economische factoren in werking waren getreden
om de ‘seven’ en de ‘tien provinciën’ zooals Vondel wel eens zei, van mekaar te
rukken en vijandig tegenover elkaar te stellen.
Dr E. ROMBAUTS.

(62) In zijn studie over: ‘De (n) invloed van Cats op de Vlaemsche Letterkunde’. (Mémoires
couronnés et autres mém. de l'Acad. de Bruxelles.) 1861.
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Omer Wattez en zijn werk
ALS we overkijken wat de heer Omer Wattez voor de Vlaamsche letterkunde en
voor zijn Vlaamsche volk heeft verricht, sinds het jaar 1880, toen hij inzette als
Remo, tot den dag dat hij, om zijne vele en velerlei verdiensten op zijn zeventigste
jaar werd gehuldigd door de Vereeniging van Letterkundigen, - dan komt over ons
een tweeledige indruk. Eenerzijds bewondering over zulk een vruchtbaar leven, met
eene schoone volharding gewijd, tusschen de beslommerende bezigheden van een
druk leeraarsambt, aan zijn ‘Vlaamsch-Germaansch’ geboorteland; anderzijds
verwondering dat niet veel meer van hem op ruimer schaal in Noord-Nederland is
verspreid, wijl toch daar twee van zijn hoofdwerken werden uitgegeven.
Remo's eerstelingetje was, voor zooveel ik weet, een vlugschrift (1880) over den
Belgischen schoolstrijd in denzelfden zin als waarin met breeder letterkundige allures
zich bewogen ‘Arm-Vlaanderen’ van Teirlinck-Stijns en ‘Sophie’ van Virginie
Loveling.
In denzelfden tijd ageerde hij met de geestdrift van een talentvol liefhebber de
Germaansch-Vlaamsche muzikale beweging.(1)
Ook waagde hij zich aan critiek en polemiek o.a. met den geduchten Wazenaar
(Dr Amand de Vos) die hem tot repliek

(1) a) Herinnering aan de kunstfeesten (van het Duitsch operagezelschap) in den Grooten
Schouwburg te Gent 1880-1881. Druk. Dullé-Plus.
b) Muziek en Tooneel in Vlaanderen. Wat wij zijn en kunnen worden. 1881. Druk. Dullé-Plus.
c) Monographieën van Duitsche toondichters (Weber, Mendelsshon, Schumann enz.) in de
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle.
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in zake Van Beers' ‘Rijzende Blaren’ dertig bladzijden waardig keurde.(2)
Voor mij begint de genietbare Remo, waar hij Omer Wattez wordt, niet zoozeer
waar hij in vers of op rijm zijn groeiende krachten beproeft zooals in ‘Stemmen uit
het Hart’, ‘De Droom eener Moeder’(3), als wel waar hij aan 't vertellen gaat,
gemoedlijk en geestig, kleurig en boeiend over zijn Zuid-Oost-Vlaandersche land,
over de ‘Vlaamsche Ardennen’(4), zoodat hij met ‘Jonge Harten’, ‘Van Twee
Koningskinderen’, ‘De Koorknaap’, ‘De Pruttelaars van Brakel’ en andere novellen
beschrijf- en vooral verhaalkunst leverde die het makkelijk uithoudt naast wat in
Noord-Nederland Seipgens voor Limburg, Hollidee voor Noord-Brabant, Eigenhuis
voor Zeeland, Maaldrink voor Gelderland, Mastdorp voor Utrecht, Heering voor
Overijssel, Thineus voor Groningen, W.P. Wolters voor Friesland, Gram voor
Zuid-Holland, Hooijer voor Noord-Holland hebben verricht.
Ik noem met opzet schrijvers die in hun bloei stonden dezelfde jaren als Omer
Wattez.(5)
Nu is dit, me dunkt, merkwaardig dat deze ‘Heimatskünstler’ - niet in den
beperkten, wèl in den beperkenden zin - tevens een rassig Groot-Germaan, èn in zijn
later kunst, èn in zijn wetenschap, èn in zijn leeraarszending, te Doornik vooreerst,
de stad, waar ook die andere Groot-Ger-

(2) Jan Van Beers' ‘Rijzende Blaren’ en de Critiek door Omer Wattez, Gent. Vuylsteke, 1889.
Wazenaar. - Keerzijde van J. Van Beers' ‘Rijzende Blaren’. Bijvoegsel (Aan Remo) Lokeren,
De Smet-Themon 1889.
(3) Stemmen uit het Hart. Gedichten. J. Vuylsteke, Gent 1887.
De Droom eener Moeder (Bibliotheek voor declamators).
De Seyn-Verhougstraete, Roeselare, 1886.
(4) a) Een tochtje in het Zuiden van Vlaanderen. Opstel in het ‘Nederlandsch Museum’, Gent,
1889.
b) Een Hoekje van Zuid-Vlaanderen. Uitgave van het Willems-Fonds, Gent, 1890.
c) De Vlaamsche Ardennen, J. Vander Poorten, 1914, Gent. (Met penteekeningen van A.
Heins.)
De Vlaamsche Ardennen. Nieuwe uitgave (1926) in drie deelen. 1. Oudenaarde en omstreken;
2. Ronse en omstreken; 3. Geeraardsbergen en omstreken, N.V. Vander Poorten, Gent.
(5) Zuid-Vlaandersche novellen. (Nieuwe uitgave in zes boekdeelen), L. Opdebeek, Antwerpen.
Van twee Koningskinderen en andere novellen, derde uitgave.
Wouters Jonge Jaren en andere novellen, tweede uitgave.
De Zwalmleeuwen en andere novellen, tweede uitgave.
Jonge Harten en andere novellen, derde uitgave.
Natuur, Kunst, Ideaal, drie novellen, tweede uitgave.
Moederken en andere verhalen uit het kinderleven, vijfde uitgave.
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maan van ons, Pol de Mont, eenmaal inzette, èn te Antwerpen, alweer de stad, waar
Pol de Mont zijn taak verder doorzette.
Beide naturen hebben anders niet zoo heel veel gemeens, het zuidelijk tribunusen trobadourstalent, waarin Pol de Mont zijn Pan-Dietsche ziel als in een zwierige
almaviva drapeerde viel Omer Wattez niet ten deel. Trouwens een schitterende
persoonlijkheid als zijn jaargenoot en gouwgebuur is hij niet.
Hij droomde zich liever terug en hij drong liever door in de oude Germaansche
sagenwereld van reuzenkracht en heldenmoed, de tijden waarin men veel zweeg en
veel deed. Getuigen daarvan de ‘Germaansche Beelden uit de Heldensagen’ en de
drie bundels, die daarop volgden en die tot dit opstelletje aanleiding gaven.(6)
Daarbij nog de vele lezingen die de heer Wattez hield over zijn geliefkoosd
onderwerp in de Koninklijke Vlaamsche Academie, waarvan hij sedert 1905 een der
werkzaamste leden was.(7)
Ik herinner mij nog levendig hoe het er met de ‘Germaansche Beelden’ op los ging
en hoe de dichter met eene vaart, geborgd bij zijn oude epen zich weerde tegen de
kritiek van ‘Vlaanderen’ in een vlugschrift getiteld: ‘Vlaamsch-Germaansch of
Vlaamsch-Europeesch?’

(6) Germaansche Beelden uit de Heldensagen. E.J. Brill, Leiden 1904.
Germaansch Balladen (van Nederlanschen, Duitschen, Engelschen en Scandinavische
oorsprong, benevens Duitsche meesterballaden), G.L. Van Looy, Amsterdam, 1909.
Siegfried. Een Oud-Germaansch Heldenlied met penteekeningen door Edm. Van Offel. L.
Opdebeek, Antwerpen, 1924.
Goedroen. Adel en Schoonheid uit de Middeleeuwen. Helgi-Horand, Parcival, Lohengrin,
Tannhäuser, L. Opdebeek, Antwerpen, 1926.
(7) a) Hoe zoet Horand zong. De VIe Aventure van het Gudrun lied, 1906.
b) De Sage van den Zwaanridder. Lohengrin, 1906.
c) De legende van Tannhäuser, 1907.
d) De Germaansche Ballade, 1908.
e) De Germanen. Hun oorsprong en optreden in de geschiedenis, 1909.
f) Germaansche Kultuur in het Gudrunlied, 1910.
g) Wonderen der Germaansche Wereld, 1911.
h) Over den Germaanschen Oorsprong en de ontwikkeling der Gotiek, 1913.
i) De Trojaansche legende in de Geschiedenis der Franken, 1920.
j) William Morris. De Oud-Germaansche heldensage in de nieuwere Engelsche letteren,
1922.
k) Goethe's Faust.
l) Helgi, een heldenlied uit de Edda, 1924.
m) Oudste Germaansche Meesterschriften, 1926.
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De bundel ‘Germaansche Balladen’ bevat drieërlei:
1e Een studie over het ontstaan en de beteekenis der ballade;
2o Eene keus vertalingen van Oud-Germaansche modellen uit het Nederlandsch,
het Engelsch, het Duitsch en de Scandinavische talen;
3o Een stel Duitsche meesterballaden.
Nummer één zou duchtig moeten bijgewerkt worden om op den huidigen dag een
goed figuur te slaan. Maar er ligt meer van een kwart eeuw tusschen ons en deze
studie, en daarbij zuiver literair-philologische wetenschap is nooit de sterke zijde
geweest van den heer Omer Wattez. Zijn Vlaamschgezindheid dicteerde hun de
verspreiding van begrippen en voorbeelden uit de Germaansche kunst met
paedagogische doeleinden, nl. de heropbeuring van zijn volk, de styleering ook van
dit volk in voorvaderlijke zelfbewuste gezondheid. Daarom juist loont het beter de
moeite Omer Wattez na te gaan in zijne moderniseering dier oude balladen.
Ik heb al gezegd hoe en waarom het hem niet om stipt verantwoord
philologisch-wetenschappelijk werk te doen is. Eenmaal zijn stand aangenomen - en
ten overstaan van het volk tot hetwelk hij zich richt is dit het eenige practische, moet zijn arbeid uitstekend geslaagd heeten.
Het keurig martiale rythme van ‘Heer Halewijn’ komt tot zijn recht, evenzeer als
het edelzinnelijke ‘Het daghet in den Oosten’; de dramatische dans van
‘Elzenkoningsdochter’, en de ‘Waterman’; evenzeer als de zoo rijke stemming in de
Duitsche meesterballaden.
Maar dat zijn alle aanloopjes tot Wattez' ‘Germaansche Beelden’ van grooteren
omvang, tot ‘Siegfried’, tot ‘Goedroen’.
Tusschen zijn fragmentarische proeven en de definitieve uitgaven ligt de groote
oorlog. De apostel van 't Germaansche Vlaanderen zeilde naar Frankrijk over. En
hoe men 't nu draaie of keere, Parijs bracht een deuk in de rechte lijn van zijn streven.
De oorlogssonnetten van den heer Omer Wattez behooren noch in kunstopzicht
noch in kultuuropzicht tot zijn blijvende werk.(8)
Maar het duurde niet lang na den oorlog of de oude liefde sprong uit haar prangende
keurslijf weer volbloedig te voorschijn, en de volledige ‘Siegfried’ verscheen.

(8) a) Beelden uit België, Sonnetten, Parijs, 1918.
b) Sonnetten van een Vlaming in Parijs. Vromant en Co, Brussel, 1920.
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Met één slag werd Omer Wattez onze William Morris, onze Karl Simrock. Met een
volkomen meesterschap over den Oud-Germaanschen vorm, met een verrassende
virtuositeit in het stafrijm heeft hij Siegfried in onze hedendaagsche letterkunde te
pronk gesteld.
Lijk een bloeme zucht naar zonne, Hijgde hij naar heldendaden.
Het zuiverst heeft, meen ik, de herschepper de oorspronkelijke schepping benaderd
in ‘De Burgonden bij Koning Ettel’.
Dat is wel degelijk heropdoeming van oerkrachtige Germaansche plastiek.
Zulk een toppunt vermag ik niet in ‘Goedroen’ te ontdekken.
Maar zeer flink is weerom ‘Helgi’.
Laat de heer Omer Wattez in het herscheppen zijn taak - zijn ten onzent gansch
eenige taak - getrouw blijven, zoolang het dag is voor hem.
Want waar echte scheppers als Emants, Schepers en Van Suchtelen op dit veld te
voorschijn treden, slaat Wattez als dichter van ‘Parcival’, en ‘Lohengrin’, en
‘Tannhäuser’ geen minder prettig figuur.
Zijn sporen - gouden riddersporen - heeft onze Vlaming verdiend in de
hedendaagsche restauratie van Groot-Germaansche poëzie, heidensche en christelijke.
Ik wijd hem van harte deze huldebladzijde, des te grager daar ik om
gezondheidsredenen verhinderd was aanwezig te zijn op het feest dat in 1927 te
Antwerpen plaats had en waarmede de letterkundige vrienden van den jeugdigen
werker van zeventig jaar hem naar waarde hebben gevierd.
Dr J. PERSIJN.
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Ballade van de zeeman
Het schip: van een versleten hart
het drijvend avontuur;
Een zwerfzeil langs den einder in
het brandend avondvuur;
Zo lang het schip nog zeilen kan
heeft deze droom zijn duur.
Zo lang het schip nog zeilen kan
langs een verschimde kust;
Vindt 't starre oog aan 't barse roer
in peinzen lief en lust;
En weet de donk're avondval
rondom hem als een rust.
Maar geen die zeeën ongerept
van wufte havens weet;
Geen land ontzeilt het vluchtend schip
al zijn de zeeën breed;
En elke haven maakt een bed
den zwerveling gereed.
Een nacht van bandeloze rust,
de uren door gerend;
De tijd heeft vleugels, maar geen toom
die koel-bedachtzaam ment.
Wat blijft er van een nacht van lust
meer dan een droom aksent?
Nochtans is 't anker van de man
de zelf gewilde pijn:
En een omhelzing, wild en warm
meer eenzaam nog te zijn,
Dan op de brug die kraakt en kreunt
in 't vluchtend golffestijn.
Eenzaam in 't bijtend lijfsgenot
omdat hij boud verhief
tot vensters van het paradijs
de ogen van zijn lief.
En door het wrange duister sluipt
de wanhoop als een dief.
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Geen man vindt ooit zijn diepste zelf
in d'ogen van een hoer;
Gebroken staren hem slechts aan
de eden die hij zwoer;
En wanhoop die gevlucht is, vind
hij 's morgens aan het roer.
Die drijft het ongedurig schip
opnieuw voor stroom en wind,
De man telt wroegend op de plecht
de harten, eens bemind;
En nu verlaten in een zee
die elke roes verslindt.
Het levens lokkend avontuur
weersteigerend ontvlucht,
Nu weer alleen in 't balsemend
geluk van zee en lucht.
Maar 't hart blijft in zichzelf gekeerd,
verkreten en beducht.
En weer duikt aan de horizon
een wenkend, lokkend licht;
Weer is de donkere magneet
op lust en pijn gericht.
De man krimpt kreunend op de plecht,
de handen voor 't gezicht.
Want geen genezing brengt de vlucht
van 't laaiend levensrood;
En voor de driften van het bloed
geen zee verkoeling bood,
Zo wachten hem slechts koel en strak
de waatren van de dood.
LEO VAN BREEN.
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De kapel aan het meer(1)
HET besluit waarbij Leonid Gospodar aan zijn geliefde parochie werd onttrokken,
en verplaatst naar dit speeloord op den besneeuwden bergkam, had aanvankelijk in
hem een groote bitterheid gewekt. Zij wierp schaduwval doodelijk over den jubel
die hem had doorzinderd, toen Myra Passiflor als een boetvaardige zondares door
hem weer naar het altaar werd gevoerd.
Als een titan had hij met den booze geworsteld om haar zielsbevrijding en nu zijn
speer den monsterdraak der zonde had geveld, nu hij de verlepte lustmeid had
gelouterd naar de ongerepte hoogte van het sakrificie, kwam het barsch gebod, dit
heilwerk na te laten en als een vreemdeling te gaan. Hij moest Myra, die pas tot het
geloof was ingewijd weer overleveren aan de machten der duisternis, die dra rond
haar weer tot boos beleg zouden samenvloeien. Dan juist, als hij den zege ging
verwerven en de godsklaarte storten over haar verreind gemoed, moest hij haar
opgeven. Dagenlang had hij gevorscht naar het waarom van het episkopaal besluit,
want, hoe overtuigd ook dat de femelaars en schijnvromen in het dorp een bestoken
spelletje tegen hem hadden opgezet, kon hij toch niet gelooven dat aan hoorgerhand
zijn abnegatie met een tuchtmaatregel werd vergolden. Had hij dan niet de stem uit
zijn diepste innerlijk ingevolgd? Stond niet voor hem het glorierijke zinnebeeld van
den zaligmaker, die de overspelige van den steenworp had gered?
Nu werd hij verwezen naar die kleine kapel aan het meer, te midden van een
kosmopolitische villegiatuurstad, de wijdingstempel van geindustrialiseerd genot
voor loslevers.
Wat zou zijn voeling zijn met de geloovigen? Een stille mis op een haastigen
Zondagnoen, waar devotie saamhokt met toilettenshow. Een verstrooid gebed in
rekordtempo met het snelle slotkruis van het ‘Ita est’? en de schuifelgang der
lusteloozen, aan de H. Tafel vlug voorbij. Of was het de wil van God zelf, die hem
plantte hier, slagvaardig voor nieu-

(1) Uit de roman: ‘De Monnik in het Westen.’
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we kampen? Werd hem de taak beschoren, als een hemelsch militant door het gelach
te gaan en over de besmette zielen de wijding vaardig te roepen?
Het meer. In de bergenglooing lag het, doode binnenzee, elken golfslag gestremd in
stagnatie, den looden spiegel overtokkeld door avondlijke gondelserenade. Zou hij
de barken takelen ter mirakuleuze vangst? Over het meer floersten zich de sterren
voor de heidensche nachtextaze, die op de bemodderde boorden roesvervuld ontsprong
aan het lustenspel der toevallige paren. En over de stad week de wachtengel voor
een zonderood vuur van vreemde Vestalen. De minnaars van de nacht, die blinde
vorstin met het valsch diadeem der dwaze kralen, wierpen den gulden kern van hun
zielewelzijn weiger in een wan vol kaf. En wijndroesem kleurde hun verloomde
handen.
Toch, iederen Zaterdagavond zag Leonid in de purperschemering der verstilde kapel
tal van gesluierde dames en stroeve mannen zich tot hem wenden, om zich na de
belijdenis van hun zonden ootmoedig voor de borst te slaan. De biecht was voor hen
de weldadige zalving na veil bedrijf. Leonid, als een argeloos kind dat niets van
zonden weet, opende zijn barmhartigheid voor hen die schuldbeladen waren. Door
het diskrete tralieraam fluisterde hij woorden van vermaan en opbeuring. De
zondebekentenis der anderen stortte zich echter op hem als een giftreptiel. Iedere
zonde waaruit hij anderen onthief doorwroette nu zijn leden. Hij, de zuivere, de
passielooze, tot wien zij kwamen, noodverteerd en in de knie braken voor ontferming,
voelde het beleden kwaad als een verzoeking in hem neerglijden, leep en loensch.
En toen de bedrukte zich rechtte, zondenvrij, enterde het bedrijf van den kwade
Leonid aan zijn bitse weerhaken.
Hij, de schenker van vertroosting, de lichtbedeeler, voelde den melaatschen mondzoen
van den daemon in ieder lispelwoord dat naar hem opsloeg. Door den zondaar die
hem sereen verliet werd hij geworpen in verschrikkink en bekoren. Al de verwoede
aanvechtingen van zijn getemd vleesch werden wakker geprikkeld door het schuw
belijden aan de overzij. En als het beproefde voorhoofd van den boeteling zich effende
tot blankheid, joeg feller de bloedklop aan Leonids slapen, en de drang die hem door
huiverde bleef niet langer onbestemd als een verre temptatie die den latentstaat half
ontsluipt, maar rende tastbaar in het voorstellingsbeeld en veraanschouwelijkte zich
aan zijn ontstelde zinnen, uitgespits brutaal. Hij zag weer Myra: haar mondrood als
geplette bessen, het goudhaar hooggehelmd, de drieste borsten rozig beheuvelden
haar lillend lijf. Zij trad op hem toe met den loozen lonk der per-
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versie, hief haar buik als een beukelaar over de blonde weelde van het schaduwdiepe
bekken.
Leonid stortte neer in jammer. Hij bemokerde met gebalde vuisten zijn aangezicht,
klemde zijn vuurroode nagels in de oogholten om er het doembeeld uit te roeien.
Maar als op een teeken verveelvuldigde zich de zinlijke gestalte aan zijn oogen. Uit
haar werd een reidans van lubrieken wellust, zij gaf haar gelaat aan duizenderlei
gedaanten, die uit den nevel traden, hun seks naarvoorgeworpen in fantastische
slingering. Uit haar werd een legioen van lusten. Daar te midden zat hij weerloos
neergeknield, het stil gebed op den mond bestorven, de handen gespalkt in woest
verweer. Rond zijn tormentfiguur was een martelring van bandelooze hallucinaties.
De droesem steeg naar het oppervlak. Hij had zijn ziel gemeend het effen middenmeer
voor de zilvervaart van het gebeuren. Nu borrelde moer en modder over de wateren.
Hij voelde de zinnelijkheid als een giftige klimplant aan zijn lichaam opranken en
hem de polsen binden. Oh, hij doorzag het subtiele spel van den schaduwmensch in
hem, die hem omslingerde met den stoet der verzoekingen om hem mee te troonen
op de dwaalbaan naar doode tuinen, ver van het paradijs. En die den wilden geur van
nachtdoorhuiverd haar en het heesche hijgen van de drift op hem af zond, die alle
zuiverheid aan zijn scherp lachkristal zou splijten. Hij ried zijn onzichtbaren vijand
in het vage droomland van het onbewuste, en wist dat hij den nooduitgang naar God
versperren zou met spiegelspel en woeste vizioenen.
Leonid had het klaar besef dat geen dier hallucinaties uit hemzelf was opgestaan.
Want zoolang en zoovaak had hij bij Myra alleenig gewaakt, toen zij gebroken lag
op de sponde, en nooit had de slijkwasem van begeeren zijn blanke sterkte aangedaan.
Zoo vaak legde hij zijn hand op haar gebleekte voorhoofd zonder dat zij omsloeg tot
een onrein gebaar. Het verlangen naar Myra dat hij steeds in zich had aangevoed,
was smettenvrij. Hij trotseerde alles om haar in te wijden tot het boetgetijde en haar
te winnen voor den Heer. En nu, plots, zonder dat haar tastbare aanwezigheid daartoe
aanleiding geven kon, zag hij het voorwerp van zijn vrome zorg ontmantelen in
kranke huivering. Was het een lokvorm van zijn verontreinigd verlangen, of de
ommegang van den booze over zijn bewustzijn?
De eerste hypothese was volmaakt uitgesloten, want zoo de hang naar geneucht in
hem ontstaan was als een monsterwezen dat bevrucht en baart dan hadde hij zich
zintuigelijk scherp manifest gemaakt toch, als Myra voor hem lag, en de nacht zoo
lang en zoo zoet was rond hen beiden. Het kon niet zijn, dat al de toewijding van
den behoeder plots zich
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onthullen zou als wat camouflage rond bronst en dierlijkheid.
Ha, er was de vreemde Meester wiens groene gluuroog lonkte over den rand van
Leonids bewustzijn, de touwtjesvierder, de boosaardige dradentwijner, die de
instinkten van zijn slachtoffers tot klossen samenstrengt en vertwijfeling oproept
waar de hand weifelt bij 't ontwarren. Er was de zendeling uit het schaduwrijk, die
hem wou aanzetten de gelofte der zuiveren te breken en zijn ziel te ontadelen na den
roof van haar opperste siersel.
Leonid mat zijn wil en met een opsprong van hooggestormde energie, grendelde
hij zijn binnenwereld voor den indringer, waarvan de gele hoonlach aansloeg langs
zijn kuische kracht. Leonid zat in vreezen. Hij wist dat de booze na zijn eerste neerlaag
verwoeder, heftiger zou aanrukken en niets ontzien om hem aan zijn troosteloozen
stoet te klinken in onherroepelijken val naar de nederwereld, waar alle opgang wordt
gestremd en alle hoop verbeurd. Het was hem, als stond hij met een vingerhoed te
scheppen aan een bodemloozen put, waarvan de spiegel aldoor stijgt, hoe meer men
water haalt en Leonid duchtte den stond waarop de vloed hem tot de keel zou wassen.
Bij iedere biecht, als na de verdeemoediging de zondaar ging, de ziel wit gewisseld,
herbegon Satan zijn omsingelingsoffensief, en Leonid bedde zijn visioenkoortsig
hoofd op den verkilden altaarsteen.
De transfiguratie die de daemon wierp over alle dingen, sloeg haar schennis aan
milde zuilheiligen en vrome nisbeelden en verlaagde zelfs de hemelsche pieta tot
een hitsige teef vol erotische fantasmen. Weerzin snoerde Leonid een lasso rond de
strot. Hij wierp zijn gekneusde handen hulpeloos naar allerhoogen met de bede dat
God zijn oogen blinden zou en de tooverij van den geheimen heksenmeester dooven.
Als de obsedante reidans aanhield over de gloeding van zijn verbijsterde zinnen,
greep Leonid naar een ruig geeseltouw, waarin hij prikkeldraad vervlochten had en
striemde zijn weerbarstig lijf tot hij te midden van geronnen bloed vooroverstuikte
op de grove tegels van zijn witte kamer. Dan viel de daemonie weg rond hem en
loste haar zoenoffer. Als weer de kerkklok tampte, ernstig droef, had Leonid de
gulden sereniteit hervonden en wikkelde zich in gebed, den zachten balsem voor zijn
wonden. Vrijwillige vasten teerde zijn gemagerd lijf. Hij wist dat de derving van
aardsche goederen hem voeren zou naar innerlijken rijkdom.
Bij prediking stond hij tegenover Satan van aangezicht tot aangezicht. Ergens in
de luisterende menigte hield de daemon zich schuil achter den sluier van de
zondevrouwen, in de wrevelplooi op een trotsrecht mannenvoorhoofd. Dan verspitste
Leonid zijn woord en dreef het als een wapen voor zich
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uit, tot hij de aangezichten aan zijn voet verhelderen zag, het hoogaltaar in stille
extaze toegewend, en de giftmenger die roesdrank schronk in de droeve schalen aan
hun mond geheven, zwond in het niet onder den drop van het gesprenkeld wijwater.
Leonid ging den doornweg der askeze. Al zijn bestrevingen vloeiden in dit trefpunt
saam: hij zou worden de leeuwerik naar God. Hij kende den jubel der kastijding, de
verrukkingweelde der versterving, den goddelijken bijstand als het noodvuur over
hem losbrak. Zoo spon hij dag aan dag het naadloos kleed van reinheid dat hem
moest omhullen, wilde hij naderen onbevlekt tot het hallelujakoor der hemelingen.
De aanroep van den booze was gesmoord. Bij wijlen klonk nog zijn ver verluiden,
echozwak door de geheiligde hallen. Maar door het domraam stortte zich het hemelsch
Jicht en lei glanzing over Leonids gepuurd gemoed. Zijn krachtgebed ging
onverwonnen.
In de kleine badstad werd Leonids welsprekendheid zeer op prijs gesteld en zijn
oratorisch talent geraakte ook buiten de gemeenschap der geloovigen befaamd. Bij
afternoon tea werd over zijn machtige redenaarsgaven met kennersoordeel uitspraak
gedaan, en de ronk daarvan werd zoo fel, dat heel de demimonde die daar vertoefde
op zoek naar een impromptu om den tijd kapot te krijgen, in Leonids prediking een
serum vond tegen verveling. Naast de programma's van paarderennen en nachtcafés,
werd voortaan iedere kanselrede aangekondigd en 't lusteloos publiek laschte ze in
op 't agenda der aantrekkelijkheden. Deze belangstelling van de interlope menigte
kon echter evengoed een worstelgala gelden, het eenige interesse waarvan zij blijk
gaf betrof de oratorische prestatie. Het werd leuk gevonden zich te hooren
beschuldigen van een bondgenootschap met Satan. Dit daargelaten apprecieerde men
hoogelijk de plastische zegging en het stemvolume van dezen begeesterden priester.
In de wandeling uitte zich de ingenomenheid van het vacantiepubliek dankbaar en
verleende Leonid Gospodar het epitheet: de heilige man.
Leonid was verheugd over de kringverbreding van zijn hoorders. Na zijn
overwinning op den duisterling, dien hij zonder hoop op herrijzenis had geveld en
wiens adderhoofd verpletterd werd onder zijn stapvasten opmarsch naar God, vervulde
het hem met innige voldoening dat zijn herderlijke zending niet vallen zou als zaad
op rotsen.
Tusschen die geloovigen in hun vrije uren bevond zich Mrs Barlow, in
schoonheidsbloei te vroeg verweeuwd. Haar echtgenoot, een stafofficier, die de
lompe liederlijkheid van zijn soldeniers in overeestemming met zijn rang tot sadiek
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raffinement had opgedreven, was na een slemppartij in een slecht befaamde wijnkroeg
van het roode lichtdistrict tegen een dolk geloopen, en voor alle hulp kon dagen, aan
de riolen uitgebloed. Korten tijd nadien gaf zij het aanschijn aan een beweenlijk
wicht, dat in zijn misvormd lichaampje het erfelijk aandenken van vader meekreeg.
Mrs Barlow had het kind zien opgroeien en met zijn wasdom ook de tare zien
toenemen. De kinderoogen lagen lichtloos in hun holten. Verder bleef de stumperd
ongeneeselijk lam. Hij zat onbewegelijk in den rieten rijstoel een wrak voor
levenslang. Geraadpleegde artsen hadden na tallooze konsulten meewarig het hoofd
geschud en onder euphenismen het onherstelbare verheeld.
Voor Mrs. Barlow werd het een levenszending de gezondheid van haar kind te
schutten. Vaak zag zij in stil geween, hoe dreumessen van zijn leeftijd rondravotten
en hoepel speelden, of met de bob-sleigh neerzwieren van de rutsch baan.
Dan stonden haar oogen weemoedgroot en zij omarmde de schrale schouders van
haar aan den pijnstoel gekluisterd zoontje. De doctor had haar om wille van den
kleine een lang verblijf op de zuiderbergen voorgeschreven en zoo was zij dan naar
dit kuuroord afgereisd. Nu alle hoop op genezing door specialisten was opgegeven
wou zij het leven van dit stille kind in de mate van het mogelijke verzoeten. Hij zat
nu dagen lang in den loovertuin, onder het vriendelijk gewuif der palmen.
Eens ving de knaap den naam van Leonid den prediker uit de gesprekken op, en
verzocht moeder naar de kerk geleid te worden. Dadelijk werd de gril van den
verkreupelde ingevolgd, en week aan week woonde hij de heilige zittingen met
innigen ernst bij. Kleine Ralph, bij wie de atrophieering van het zintuigelijke leven
de verstandelijke vermogens tot hoogste scherpte had aangeprikkeld, volgde
wereldvergeten het zalvend gebaar van den priester. En zijn kinderlijke verbeelding
ontlook wondervormig onder de wekking door het woord. Mrs Barlow betrapte hem
vaak waar hij zat, onder de ruchtige rilling der swateldennen blauw beschaduwd,
verloren in de gebedenverte van een oudverguld missel, waarvan de klaarte opsloeg
naar de fijnste van zijn trekken. Ralph voelde de zalving van het priesterwoord in
zijn wezentje overglijden en hem vervullen met onzegbare vervoering. De grenzelooze
weemoed die hem onder dooddruk neerpletterde werd verlicht, spiraalde van hem
weg verwonnen door de blijheid van de godvertroosting. Het veege lichaam dat hem
loodzwaar aan de berrie kluisterde bleef na als een ontzielde huls, als hij verzweven
ging op de hoogvlucht der verbeeldingen, naar azuurtoppen godnabij. Hij werd een
zoete seraf langs
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besternde hemelwegen. En of de stofontstegen opmarsch hemelwaarts zijn
vastgeschroefde zenuwen weer ontspannen kwam, voelde hij een levenwekkend
ritmus door zijn leden varen. Soms mijmerde hij verdroefd in het melankolische
besef. dat zijn physische zwakte hem begoochelde met onvervulbare bespiegelingen.
Maar dan weer steigerde de bruisching van een verre kracht die uit haar bolster
wrong: zijn hoop. Hij voelde de naderende opstanding. Er werd een jonge zindering
in zijn vingeren.
De arts van het sanatorium, in zijn vak een pozitivist van den beganen grond, had
het geval sedert lang opgegeven. Bij hoogdringendheid geroepen kon hij enkel zijn
diagnose handhaven. Het gold hier spasmodischen rugtabes, en de verlamming zat
precies aan de volontaire werking van het spierenstelsel; de kwaal vorderde
onafwendbaar en de saamtrekking van Ralph's ultieme kracht zou haar noodlottigen
pathologischen loop niet keeren. De docter had besloten met een mouwveeg over
zijn hooge zijden, en was door de uitspraak verplechtigd, vertikaal weggewandeld.
Leonid Gospodar beklom den kansel. De koele kerk lag in morgenzon en langovaal
onbewogen mijmerden de altaarkaarsen. Het schril geschuifel der stoelen was
verstorven en gespannen aandacht legde stilte als een plots verbond. Dan steeg zijn
stem naar de gewelven en kwam in de blauwe hoogbeuk tot volle resonans. Het
predikthema was: De mirakelen van Heere Jezus.
Ralph luisterde, roerloos onder zijn veelkleurigen plaid. Hij liet zich gaan op de
deining van het woord naar duizelhoogten, peilloos van mysterie. Wilde gloed stolde
zijn oog tot vuurkristal. En toen de prediker het benedijdingsvol gebaar van den
zaligmaker opriep, die voor den kreupele stilhield en lijzig mild gesproken had: Werp
weg uw kruk en wandel! sprong de laatste schakel van de sleepketting die Ralph
bezwaarde. Hij rees met een dwazen gil van de rietleuning, sloeg af het dekkleed en
deed wat wankelstappen, krankzinnig blij. Hij zag den nimbus het hoofd van priester
Gospodar beklaren. Een hand uit allerhoogen had hem aangeraakt, en hij zonk in
snikken op de bidbank neer, gebroken door de heilige aanwezigheid die was als van
den Heiland zelf.
Met een mengeling van sprakelooze ontzetting en vervroomde openbaring hadden
de kerkgangers de levenswekking van den ongeneeselijke knaap aangestaard. Maar
over het geroezemoes dat opdwarrelde streek de stem van op den kansel: ‘Glorie zij
den Heer!’
Leonid bekruisigde zich en herman de stille mis. Nooit klonk deemoedblijer Sanctus
voor de nutting van brood en wijn.
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De kapel aan het meer zong helder in den godslampschijn. De Heer was aangetreden
over de wateren en nam den tempel op zijn hand.
Rond kleinen Ralph wankelde de wereld. Hij die zoolang had neergelegen als
gespijkerd aan zijn stroeven stoel, kon zich nu rechten, het leek hem reuzenhoog en
wandelen en stoeien en zijn hoepel nahollen in de parklaan.
Het laatste spoor der ziekte viel van hem weg. De doctors konden deze genezing
niet wetenschappelijk verrechtvaardigen, en schreven haar toe ten einde raad, aan
een bovennatuurlijke tusschenkomst. Het mirakel werd ruchtbaar en de devotie der
geloovigen omprevelde het wonder als een heilboodschap van Leonid den thaumaturg.
Aan hun verbeelding bleef priester Gospodar niet langer de geringe dienaar onder
koorhemd en kazuivel. Op hem was het goddelijk alvermogen neergedaald en rond
zijn gestalte werd een nimbus van heiligheid.
Voor priester Gospodar zelf, was de gebeurtenis een blijde voorbode van zijn
begenadiging. Hij verinnerlijkte zijn kontemplaties rond het godsbeeld dat in hem
gewekt werd en dat hij van allen boozen aanslag wilde bevrijden. Hij volgde den
levensloop van den menschgeworden Godszoon van Bethleem tot Golgatha in al zijn
phazen, de vlucht naar Egypte voor de horden van Herodes, de Canabruiloft, de
farizeërs gezweept uit den tempel, Lazarus' wekking, de verschijning voor Pilatus,
den judaszoen en den eindelijken kruisgang door grauw en soldateska naar Kalvaren.
En als de Zaligmaker op Goeden Vrijdag gespijkerd werd aan het schandhout voelde
priester Gospodar de nagelwonden bijten door zijn handpalmen. De opgang naar den
Heiland beheerschte hem algeheel. Al de sensaties in hem werden toegespitst op de
doorleving van het heilig holocaust. Hij was met Jezus als hij Maria van Magdalen
hief uit haar zondeleven, en als hij de mirakeldaad voltrok aan het lichaam van den
kreupele. Hij voelde den zweepslag van den soldenier bij de laatste statie van den
kruisweg en de laving met edik en gal. En in zijn oogen brak de wereld als de
speerstoot spitste en alles was volbracht. Het glorierijk offer Christi werd door hem
intens en scherp aangevoeld en doorstraalde zijn gemoed met heimweetreurnis naar
het rijk dat niet is van deze wereld. Armen gespreid lag hij voor het crucifix, met
den extaze-uitroep: Heer ik kom! Ik heb Uw wenk verstaan. Ik zegen de lieve martelie,
die volgen zal op mijn tocht onder de menschen. Ik zegen den ketterschen handslag
die de spijker drijven zal door de heffing van mijn blinde vingeren. Dank, o God,
dat
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ik gelouterd de beproeving mocht ontstijgen, en dat uw almacht den hellegeest in
mij verwon.
De vizioenaire schouwing ging bij Leonid in den bewustzijnsinhoud over. De
vergroeïng was volkomen.
Dan, op een grijzen Vrijdagnoen - hij herdacht weer het stilgedragen martyrologium
van den Heiland - priemden stigmata door zijn vleesch. Op zijn voorhoofd kraalde
een rooden krans van doornwonden en het bloed brak baan langs zijn verbleekt gelaat.
Hij zonk in een half lethargischen, half lucieden toestand, die aanduurde tot de
Zondaghoogmis als de hostie werd gegeven. Dan weer klaarde zijn aanschijn
overaardsch en hij trad de geloovigen tegen met de gulden heiligheid van Kristus
zelf, nadat de grafsteen was gewenteld.
Roerige tongen hadden de mare van priester Gospodar's zaligmaking sensationneel
verbreid en het werd een gestadige stoet van vromen, die voor den heilige in de knie
braken met de bede dat hij hun leven begenadigen zou. Door de volksverbeelding
werd hem het hemelsch alvermogen toegedicht en over de landen vloog als een
heilboodschap de tijding dat Kristus weer omging onder de menschen en zijn komst
door een mirakel had veropenbaard.
De kerkgemeente en het episkopaal gezag hielden het geval in beraad, en hoorden
den roep om de pauselijke bulle uit het midden der begeesterde geloovigen, die in
het stof lagen voor den ziener, hoog opslaan. De meldbode was inmiddels naar Rome
vertrokken en naar de kapel aan het meer togen de bedevaarders.
Enkel om aan den druk van zijn bisdom toe te geven, had de grijze eminentie, die
priester Gospodar na het aanstootelijk tooneel met Myra Passiflor verwijderd had,
de gebeurtenis aan den heiligen Vader beteekend.
Hield hij dit vermoedelijk mirakel onder den domper, dan zou de vereering van
den nieuwen heilig mogelijk wel tot schisma overslaan.
De kardinaal had eindelijk priester Gospodar, op den dag der stigmata vol
hoogwaardige staatsie en goudgemijterd, een bezoek gebracht.
Hij vond Leonid vizioen verloren op een kille brits, buiten bewustzijn van hooge
vervoering, die aan zijn lip verprevelde.
Na een kort gebed in de naakte kamer, was hij vertrokken met zijn kannunnik.
Beiden zonken in diep gepeins. Op hun voorhoofd lag een frons.
Victor J. BRUNCLAIR.
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Tony Bergmann
IN de laatste bladzijden van Ernest Staas, 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...’
Het autobiografisch gedeelte van Bergmann in Ernest Staas is zeer groot, ten
minste de autobiografie naar den geest, want iedere bladzij ervan heeft hij met eigen
oogen gezien en met heel zijn gemoed doorleefd; hij heeft er immers de gegevens
van zijn eigen leven in omgewerkt met veel fantazie weliswaar maar met een
ondergrond van zelfanalyse, geen objectieve portretteering zooals in de Engelsche
en Hildebrantsche karakterschetsen. Tony en Ernest Staas; Wahrheit en Dichtung,
dat zal wel de ware verhouding zijn tusschen beiden en dat is ook de meening van
den heer Sillem als hij schrijft: ‘De Schetsen en Beelden zijn losse verhalen die maar
eenheid erkrijgen doordien zij biografische herinneringen heeten te zijn van E. Staas,
advokaat te Brussel, de meeste echter zou ik voor biografische herinneringen van
Anton Bergmann, in leven advokaat te Lier houden, ook al lieten zich de hoofdlijnen
der levensschets zoo straks vermeld,

(1) E.S. bladz. 191.
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in den Ernest Staas terugvinden. Het begijnhof, de oordjesschool, lieve Bertha, onz’
Mie, bovenal de goed oude tante beschreven zooals ze het hier zijn kunnen niet anders
dan herinneringen zijn van den schrijver. Maar in dit boek zijn het tafereelen,
portretten geworden met de meesterschap van een groot kunstenaar gepenseeld’(2).
Ernest Staas is ‘Wahrheit’, waar Tony de vroolijke kinderjaren van Ernestje
beschrijft, het rustieke Pannenhuis, de gezellige Mie en het puntiggekasseide
begijnhof; daar waar hij terugdenkt aan zijn eerste verliefdheid, zijn eerste wanhoop
en heimwee. Ook de overmoedige toon der studentenjaren is waarheid, de zure en
zoete ervaringen van den jongen advokaat en alles wat Ernest doet naar ingeving
van Tony's karakter en overtuiging. ‘Dichtung’ is de mooie tantefiguur, Bertha,
August de idealistische droomer, de heldinnen van Ernest's eerste proces; al de figuren
die Tony's eigen leven en ideeën verpersoonlijken.
De realiteit heeft Tony zoo innig omrankt met poëzie en verbeelding, dat al de
typen uit het boek, kinderen van zijn fantazie of helden van doorleefde gebeurtenissen,
voor onze oogen leven als menschen in vleesch en been die we zoo goed meenen te
kennen en die we beminnen om hun sympathieke hoedanigheden.
Het slothoofdstuk ‘Een laatste droom’ is om zoo te zeggen de synthese van heel
het boek; het is geschreven uit een vol gemoed en wil zijn het eerlijk besluit van
iemand die het leven kent in zijn ware gedaante en wijsgeering berust in hare
onvolmaaktheid. En als de toon wat ernstig en onvoldaan klinkt, dat komt dit hier
door dat Tony niet altijd den waren aard van zijn karakter, dat eerder tot treurnis was
geneigd, onder een kwinkslag kon verbergen. Immers de politieke en juridische
beslommeringen vermochten zijn aangeboren zwaarmoedigheid niet gansch te
verdrijven en de huiselijke moeilijkheden waarvan hij ook niet verschoond bleef
waren niet van aard om zijn laatste levensjaren vroolijker te maken. Tony was meer
contemplatief van aanleg dan strijdzuchtig en baanbrekend; hij was een mijmeraar
en boekenwurm; hij zag liever het leven in de verte met zijn eigenaardige contrasten
en grilligen loop dan er met beide voeten in te staan. Hoewel hij het goed kon
verbergen, was Tony geen optimist.
De heer Mathijs-Acket schreef in 1912 een artikel waarin hij als zijn meening te
kennen geeft dat de humor in E. Staas de voortdurende reaktie is van een melankolisch
gemoed tegen zijn nederdrukkende stemming. Zoo schrijft hij o.m.:

(2) Bibliogr. Album ‘De Gids’, bladz. 395.
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‘... er is bij 't algemeen menselike overal één bizonderheid die karakter geeft. Dat is
bij Tony of Anton Bergmann: de melankolie, de treurnis over de eindigheid aller
dingen die misschien in hem ontstond door 't vage bewustzijn van z'n zwakheid, het
stille vermoeden van z'n vroege dood... Het begin van 't boek geeft dadelijk de
grondtoon aan van de hele kompositie: eenzaam en treurig zat hij op zijne
studeerkamer... 't Is bekend dat scherts dikwels ontstaat uit weemoed, de auteur spot
met zichzelf, hij voelt daarbij een wrede pijn als iemand die ruw over z'n eigen
wondeplek wrijft maar menig lezer merkt daar niets van en houdt hem voor 'n leuke
piet: Zo is de glimlach bij de stapel verdorrende bloempjes in die droge lessenaar;
zo de glimlach bij de twee jonge studentjes die liggen te roken en te dromen en ze
hebben allebei een lief meisje, Ulrich heeft het zijne nooit gesproken, dat is waar,
maar hij zal toch beslist met ze trouwen. In de “Camera Obscura” komt ook 'n passage
van 'n verliefde student die 'n vriend z'n vertrouwen schenkt en praat over z'n lieve
meisje die ie eens gezien heeft in Gelderland op 'n voettochtje. Maar hoe anders is
hier de lach, hij komt uit een gezond vroolijk gemoed, vol schik in 't lieve leven. Wie
heeft toch in Holland 't praatje verspreid dat Ernest Staas de Vlaamse Camera Obscura
zou wezen? Het lijkt er niet op. De scherts in het Vlaamse boek is of wemoedig of
cynies: die van 't Hollandse als van iemand die de wereld en de mensen lief heeft net
zoals ze zijn met al d'r gebreken en zotheden. Cynies is de beschrijving van de twee
zwagers die vrijen met Tante om d'r vriendschap en d'r geldje te winnen voor hun
kindertjes. En meneer Van Bottel is ook niet met goedigheid geteekend, ik voel wat
hateliks in die karikatuur; vergelijk dat eens met de oude heer Stastok en z'n brave
vrouw. De geestigheid van Bergmann is vaak Frans van natuur en dan behoort ze
niet tot de beste elementen in het boek...’(1)
Hoewel de schaduwzijden van Tony klaarblijkelijk aangedikt zijn, hebben we toch
dit lange citaat overgeschreven omdat het getuigt van een persoonlijke zienswijze
en afwijkt van de algemeen aanvaarde meening over Tony's karakter die de critiek
reeds voor dertig jaar had vastgesteld. Dit oordeel der vroegere critici bleef
noodzakelijk oppervlakkig omdat de tijdgenooten van Bergmann in zijn werk enkel
een objectief- prettige schildering zagen en niet een mensch die aan zijn eigen
sterk-ontwikkeld gemoedsleven stilaan het ontstellend-veelvormige wereldgebeuren
moest assimileeren.
Een enkele der oudere critici, Max Rooses, vatte beter

(1) Nieuwe Taalgids 1912, blz. 294-295.
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Tony's beteekenis en karakterizeert hem als volgt: ‘Montaigne beveelt zijn “Essais”
bij zijn lezers aan met de woorden: c'est icy un livre de bonne foy lecteur, en ik vind
geen betere aanbeveling voor Tony's Ernest Staas dan dezelfde woorden. Het kenmerk
toch van dit boek dat mij meest trof is juist de hartelijke goede trouw die er uit spreekt.
Welke gedachte: goede trouw te gaan zoeken in een mengeling van warme
ingenomenheid en lichte scherts! En toch mag die afwisseling alleen hier waarheid
heeten, of wisselen in het werkelijk leven niet gedurig voorvallen en menschen met
mekaar af die ons beurtelings geest en gelaat tot een spottenden of ernstigen trek
doen plooien?” En verder: “Tony's glimlach! De glimlach waarmee hij blikte in de
wereld die hem zoo gul scheen toe te lachen, bleef overal stil, fijn, haast weemoedig.
Dat weerspiegelen van zichzelve en van zijn tijd noem ik goede trouw; zou ik het
niet oprecht Vlaamsch of Nederlandsch mogen noemen? Zoo de rondborstigheid
gelijk velen beweren, een trek is van ons nationaal karakter, en zoo gelijk ik meen,
een zekere gespitstheid in woorden en gedachten, een zucht tot schertsen, gepaard
aan een groote kleurrijkheid in 't geheel niet vreemd is aan ons volk, dan mag Tony's
boek wel een Vlaamsch boek in hoogen graad heeten.’(1)
En van zijn kant schreef Dr Te Winckel: ‘Beets en Bergmann waren blijkbaar
verwante geesten, even diep voelend, even keurig- sober teekenend met even fijnen
humor en vriendelijke menschenkennis.’(2)
Er hoeft echter maar weinig scherpzinnigheid om te merken dat het boek van Tony
geen afkooksel is van Hildebrand. Laat zijn stijl nu nog barbaarsch klinken naast het
verzorgde proza van Beets, dit is enkel accidenteel en te wijten aan het vreemde
kultuurimperialisme dat onze nationale Aufklärung heeft verstikt - hun grootste
tegenstelling ligt ongetwijfeld in het verschillende standpunt dat beide auteurs
tegenover het leven innemen. En als aan de Camera een domineesche moraal ten
grondslag ligt moet E. Staas niet noodzakelijk een satirisch pamflet zijn, zooals de
heer Acket insinueert, gegroeid uit pessimisme en overgoten met een onecht Fransch
‘esprit’. In het Vlaamsch boekje heeft de subjectieve impuls voorzeker geen gering
aandeel; ze is het kader waarin de auteur zijn kleurige leventjes laat bewegen - soms
gaat dit gevoel over tot licht sidderende meewarigheid - maar Fransche geest komt
slechts een enkele maal achter het hoekje kijken en van multatuliaansche
geestesdrijverij vindt ge nergens een spoor.

(1) M. Rooses: Schetsenboek, p. 248-250.
(2) Ontwikkelingsgang der Ned. let. IV, p. 883.
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Maar zoowel als Beets was Tony humorist, hij was het anders omdat zijn mensch-zijn
anders was. De humor had zijn intrede gedaan in de literatuur terzelfder tijd met en
als gevolg van het realisme in de romankunst dat in de 19e eeuw voor 't eerst in
Engeland naast het romantisme opdook. We zouden ons hier moeten achten voor al
te absolute beweringen; humor immers is zoo oud als de mensch zelf is met zijn
wijsheid en zijn instinctieve daden, en realisme, romantisme zijn dwaze woorden
die slechts onvolledig het begrip kunnen dekken van geestes- en gemoedsstroomingen
die bepaalde vormen kunnen aannemen, maar nooit een gansche periode, laat staan
een kunstenaar heelemaal hebben beheerscht. Het realisme moest den weg wijzen
naar een trouwer en gezonder uitbeelding van het leven; de auteurs mochten zich
niet meer laten van de wijs brengen door onecht gevoel en vage idealizeering die de
werkelijkheid verdoezelden en een atmosfeer schiepen waarin de lezers op het eind
der 18e eeuw met wellust ademden; zij dachten de werkelijke wereld te moeten
ontdekken, op hunne beurt! Bizonder in Engeland bloeide de school der groote
realisten die niet overgingen naar de uitersten van impressionnisme en moreele
ongebondenheid maar de wereld van een wijsgeerig standpunt bekeken, die niet
verhangen bleven aan het détail maar langs de détailleering om, een nieuwen kijk
kregen op de samenleving. Van deze opkomende richting is de humoristische literatuur
wel de gaafste vrucht. De fijnzinnigste kunstenaars werden bewust van 's werelds
tallooze onvolmaaktheden en verdroegen ze met stoïcijnsch geduld en goedmoedigen
spot; dit was een middel om zich te verzoenen met het leven zooals het was.
Vroeger reeds had Sterne in zijn ‘Sentimental journey’ de humoritische
karakterschetsen in de mode gebracht en na hem was Meredith een der eerste populaire
humoristen die sindsdien elkander regelmatig opvolgen in Engeland en van meetaf
de buitenlandsche letterkunde sterk zullen beïnvloeden. Algauw werd ook het
Hollandsche volk door Hildebrand onsterfelijk gemaakt in zijn eigen-aardige doening,
maar Vlaanderen bleef natuurlijk 'n heele tijd ten achter. Rond de jaren 1850-1860
liet Sleeckx zijn eerste realistische proeven drukken en publiceerde korte schetsjes
als: ‘Miss Arabella Knox’ waar de juistgetroffen plastiek en de beschaafde schalksheid
de charme van uitmaken. Het was het priemen van een gezonder kunst die, ook bij
ons weldra zou opbloeien, doorheen den romantischen sluier die ons land bedekte.
In 1854 zette Tony zijn hart open voor het leven in den opgewekten kring der 't Zal
wel gaan-ers. Humor was hem aangeboren; zijn origineele kijk op menschen en zaken
was een erfgoed der familie en naarmate hij ouder werd, verkreeg hij evenveel men-
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schenkennis als Beets. Maar zijn portretten ontaarden nooit in zoogenaamde ‘typen’.
Bij Tony was een ander element zichtbaar; mocht het verwondering baren dat hij in
zijn studententijd debuteerde met knapgeteekende humoristische schetsen op den
ouderdom dat Beets in hol-romantische verzen zijn jeugdchagrijn uitzong, dan zien
we echter in Tony, naarmate de jaren vorderen een diepergaand gevoel van
onvoldaanheid, om niet zeggen, pessimisme, ontstaan die in sommige hoofdstukken
van Ernest Staas tot uiting komt. Immers moest Tony als mensch en als artist zijn
tol betalen aan ‘de blauwe bloem der romantiek’ en als hij ontdekte dat er in dit leven
niets anders opzat dan zich met het ‘eindige’ te verzoenen, ging dit noodgebaar
vergezeld met een weemoedig lachje, voorbode der berusting. Had hij langer mogen
leven dan zou zijn gemoed zeker tot evenwicht gekomen zijn en daarom mogen we
zeggen dat Ernest Staas als idee de vrucht is van een onvoldragen persoonlijkheid.
Deze gesteltenis van Tony, een aanvaarden van het leven zonder morren en zonder
illuzies, vernietigt de humor niet, maar wijzigt de natuur ervan. Zijn lach is niet zoo
onbekommerd als de lach van Hildebrand; hij ziet overal de kloof die iederen mensch
van zijn innigste verlangen scheidt en dat stemt hem treurig. Had hij het ontstuimige
revolutionaire karakter bezeten van een Heine die zich nooit heeft kunnen of willen
ontworstelen aan de Romantiek, dan zou hij zijn hart gelucht hebben in goedkoop
sarcasme of zich ‘opgeworpen’ hebben als wereldhervormer. Nu zoekt hij rust in
plichtsvervulling en wijsgeerige overwegingen: dat is de toon van ‘Een laatste droom’.
Daarom gaat de heer J.A. Sillem wat haastig te werk als hij schrijft over Tony:
‘Er zijn wanhoopshumoristen gelijk Swift, Heine en Mephisto; er zijn er ook die het
overwegend goede in de wereld zien, al kennen zij ook hare fouten en gebreken. Tot
deze laatste soort waartoe Dickens, Hildebrand, Jean Paul behooren, reken ik ook
onzen schrijver’(1). Het blijkt nu immers dat Tony's karakter meer ingewikkeld was
en daarom mochten we nadruk leggen niet alleen op wat hem van een gewoon
caricaturist onderscheidt maar ook op het feit dat er geen wanhoop of opstandigheid
ademt in zijn werk, maar wel een stille passieve weemoed die het Duitsch romantisme
in zijn gemoed had geankerd en die aan zijn stijl op sommige plaatsen een stille
bekoring geeft.
In onze letterkunde is de Ernest Staas een vrijwel alleenstaande verschijning. Zulk
een uitheemsch genre konden zijn tijdgenooten wel waardeeren maar niet zoo direct
navolgen

(1) Bibliogr. Album van ‘De Gids’, 1875, blz. 396.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

198
hoewel Tony daarin met één slag een zuiver-nationaal werk had geleverd. Iedereen
ook de letterkundigen waren toentertijd nog te zeer verdiept in taal- en politieke dus
hartstochtelijke aangelegenheden, of te zeer vervuld van het lyrisch of historisch
romantisme om maar seffens mee te doen aan objectieve typeering of wijsgeerigen
humor. Toch werd sedert Sleeckx's welgelukte realistische verhalen de smaak meer
en meer gezuiverd en de literatuur ging een breedere weg op naar meer waarheid,
inniger gevoel, ver van het vroegere conventionneele gebazel. Tot deze gunstige
evolutie heeft Anton Bergmann het zijne bijgedragen en niet in geringe mate. Het
kan wel interessant zijn te hooren hoe een Nederlander oordeelt over de
documentarische waarde van Ernest Staas in de evolutie der Vlaamsche
kultuurbeweging. Het is nog eens M. Acket die spreekt: ‘...Oud-Vlaanderen dat is
slapend Vlaanderen... en hoe zulk slapend land er uitziet leert ons dit boek (E.S.);
kijk naar Tante; maar ook het jonge ontwakende Vlaanderen leeft in dit boek in 'n
kring van studenten. Ze zijn vol vuur voor “het duurbare Vlaamse vaderland” maar
ze spotten toch met hun eigen geestdrift en hun even heilige zaak... En evenals 't
flamingantisme dier studenten 'n nabloei is, zo is Tony's boek zelf 'n nabloei van de
oudere Vlaamsche literatuur. Het verscheen in Januarie 1874, tussen de oudere en
de nieuwe tijd in, in de schemering en zelf wat schemerig. Van de nieuwe hollandse
idealen van zelfheid en zuiverheid nog geen spoor, natuurlijk; en van de Vlaamse
emancipatie-hartstocht maar 'n herinnering. - Er zit 'n mens in met 'n eigen voeling
van de wereld al weet-ie zich zelf niet altijd zuiver te produceren zonder vreemde
bijmengsels; en het bevat intimiteitjes uit de lange nacht van een slapend volk dat
sedert tot ontwaken kwam; maar de schoone doorbraak eener gouden ochtendzon,
die wordt niet gegeven.’(2)
In dit oordeel van een niet-Vlaming zit veel waars; als kultuurproduct is E. Staas
geen gaaf werk omdat geen enkel Vlaamsch kunstenaar tot volle ontplooing van zijn
eigendommelijke begaafdheden was gekomen, maar als tijdsdocument zal het zijn
waarde behouden en om zijn innig-menschelijke, nationale kwaliteiten zal het een
graaggelezen boekje blijven. Maar zij die beweren dat Tony, kultureel gesproken
decadent is, gaan te ver en vergeten dat Tony het kamp der Vlaamsche schreeuwers
verlaten had met het inzicht onze nationale renaissance te enten op een algemeener
beschaving.
De invloed van Tony is merkbaar gebleven lang nadat het realisme zich ten onzent
baan had gebroken; de fijne geest en de zachte bekoring die van Ernest Staas uitgaat
heeft de

(2) ‘De Nieuwe Taalgids’, 1912, blz. 296-7.
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ontwikkeling van het Vlaamsche proza gunstig beïnvloed. In '79 verscheen ‘Een
Vlaamsche jongen’, de geruchtmakende eersteling van Wazenaar (A. De Vos) dikwijls
geciteerd in verband met den roman van Tony waarvan hij een navolging heette te
zijn. Deze sociale roman is heelemaal in oppositietoon geschreven die te wijten is
eenerzijds aan het temperament van den schrijver, anderzijds aan den revolutionairen
geest der gentsche studenten. Het blijft te betreuren dat vele kleingeestige aanvallen
dezen autobiografischen roman tot een anticlericaal tractaat maken waarin nochtans
een schoone humane ijver niet te lochenen valt. Toendertijd vond Prayon Van Zuylen
het nuttig een paralleel te trekken tusschen den roman van den rechtzinnigen
Multatuli-epigoon en Ernest Staas, paralleel die het eerste werk in het nadeel stelde.
Waarop Wazenaar zonder toeven antwoordde met een lijvige brochuur waarin hij
zijn sociale en literaire beginselen motiveerde; en op het verwijt dat hem gemaakt
was als zou ‘Een Vlaamsche jongen’ veel weg hebben van Ernest Staas, maar niet
zoo origineel en idealistisch, riposteert hij dat de held humane ijver niet te loochenen
valt. Toentertijd vond Prayon van het boek weliswaar zijn ‘Celina’ vergeet omdat
deze jeugdidylle hem later van geen nut meer is, maar dat in het boek van Tony
‘Ernest evengoed Bertha vergeet’.
Dit is echter niet zoo, want het niet-vergeten van Bertha is juist het leitmotive in
Tony's boek; het is de herinnering die Ernest later met het leven verzoent en hem
een oogenblik gelukkig maakt. Zooals men ziet, het verwijt der critiek gold niet
zoozeer de similaire intrigue die bij Wazenaar een minder romantisch verloop heeft
dan wel de gansche behandeling van het geval dat hij den strijdlustigen liberaal
ontaardt in vinnige polemiek waarin alle estetisch genot zoek blijft. Deze houding
der toenmalige critiek bewijst hoe Ernest Staas als criterium genomen werd in de
beoordeeling der nieuwe werken en hoe zij Tony's zuiveren smaak en edele
kunstbeschouwing waardeerden tegenover de tendenz-literatuur die met Wazenaar
en later met Stijns haar intrede deed in onze realistische romans.
De humor door Tony in onze letterkunde ingevoerd heeft er gedeeltelijk de oude
Vlaamsche eigenschap der kluchten en sotternieën vervangen maar nooit gansch
verdrongen. De groote verspreiding der werkjes van Tony heeft een nieuw genre in
het leven geroepen, niet uitheemsch als sommige elementen in E. Staas en ook niet
de koddige of satirische lach der middeleeuwsche traditie; maar een genre dat beide
elementen verbindt; de Vlaamsche blijmoedigheid en weelderige levenslust door
fijnzinniger geestigheid op een hooger plan
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geheven. Van den weemoed, inherent aan Tony's karakter, vindt men echter zelden
een spoor in laterkomende auteurs.
Zonder school te vormen is Bergmann onbetwistbaar baanbreker geweest op de
vorming der hedendaagsche prozaïsten. Zoo heeft b.v. Vemandere heel wat aan hem
te danken evenals J. De Cock die hem overtreft in zijn reisschetsen, in fijne
opmerkingsgave en in origineele verscheidenheid van uitdrukking. Ook Maurits
Sabbe zal zijne geestelijke verwantschap met Tony niet loochenen want de
overeenkomst tusschen beiden is op vele punten meer dan treffend. Vele zijner
verhalen als ‘Vlaamsche menschen’ en ‘De Filosoof van 't Sashuis’, die ook het
typische leven der kleine steden tot onderwerp hebben, bezitten dezelfde kwaliteiten
die bij Tony zoo sympatiek aandoen; de gevoelvolle pretentielooze zegging, de fijne
détailleering en de goedmoedige ironie om het kleine gedoe der menschen.
Volledigheidshalve moeten we hier een en ander aan toevoegen over de taal van
Bergmann die menig hedendaagsch lezer doet kopschudden. Uitheemsche
uitdrukkingen en onnederlandsche woorden zijn op iedere bladzij bizonder talrijk.
Veel is letterlijk uit het Fransch vertaald en daarbij laat de auteur zich soms verleiden
tot taalspitsvondigheden die in 't Nederlandsch eer naar klinken en grammatisch
zeker niet goed te praten zijn. Dit alles wordt echter begrijpelijk als we weten dat er
in het midden der 19e eeuw in onze gestichten wel Latijn, Fransch en Duitsch werd
onderwezen maar absoluut geen Nederlandsch. Overigens is het klaar dat Tony aan
persoonlijke taalstudie nooit veel heeft geofferd en het paar jaren degelijk onderwijs
bij Dr Heremans was niet voldoende om de sporen der Fransche opvoeding te doen
verdwijnen. Voor de rest had hij rond zich weinig goede voorbeelden bij de hand,
want de taal die hij naar zijn beste vermogen schreef werd als een model door zijn
tijdgenooten geprezen. We hebben dus ten slotte weinig reden om Tony op dit punt
te kapittelen; we moeten hem eerder dankbaar zijn omdat hij getracht heeft meer
frischheid en gevoel, meer kleur en leven te brengen in het Vlaamsche proza dat
stilaan aan rijkdom en lenigheid won, vóór de officieelen het zouden erkennen als
een taal waardig de draagster te zijn van kunst en beschaving.
Tot slot van deze korte studie, een woord over de lokale beteekenis van Tony.
Niemand zal ons van overdrijving beschuldigen als we vooropstellen dat hij de eerste
is die den naam van: ‘liersch letterkundige’ ten volle verdient, als we ten minste
aannemen dat de bent der liersche artisten enkele specifieke trekken gemeen hebben,
stelling die we niet zonder meer durven bevestigen. Tony die een eerbiedwekkende
reeks van lokale rederijkers, volksdichters en tooneelschrijvers
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afsloot - die onderling niets gemeens hadden dan hun conventionnalisme - was de
eerste die het typische en de stemmige rust van een Vlaamsche kleinstad, zijn
geboortestad, aanvoelde en er een letterkundig motief in vond. In sommige fragmenten
van E.S. wordt het intieme ‘gemeenschapsleven’ beschreven, niet met objectieve
scherpte als Sleeckx het deed, maar met liefde en zachten humor zoodat het geen
doode détailleering of hatelijke karikatuur wordt zooals het Lier in ‘Tybaerts en Co’
en in ‘Hildegonde’. Op zijn peiselijke wandelingen werd Tony telkens opnieuw
getroffen door het vredige stadszicht met de oude woningen, schilderachtige
volkswijken en kronkelende waterloopen; dit alles was vergroeid met zijn jeugd en
had zich in zijn verbeelding vastgezet als het type der ideale heimat. In dit opzicht
is hij vooral de eerste begijnhofdichter, en het zal geen toeval geweest zijn als hij dit
midden koos voor de jeugdavonturen van Ernest in de ‘oordjesschool’ en in het
‘Soete Naemke’. Direkt als intuïtief had hij de stemming beet die ook latere Liersche
auteurs zou treffen, en dit kwam doordat hij met zijn scherpe kijk op alles, een zeer
innig ‘heimatlich’ gevoel bezat. Niemand haatte zooals hij de groote centra met hun
buitensporige luxe en nooit-gestilde rusteloosheid; niemand wandelde zoo graag
alleen door het stille stadje of langs de Nethedijken, dáár vond hij de rust die
harmonieerde met zijn stille artistieke natuur die overal behagen schepte in eenvoud
en waarheid. Eenvoud en waarheid, daarmee is genoemd de groote waarde van Tony's
voortbrengselen en omdat hij beiden nergens zoo goed aanvoelde als in zijn
geboortestad daarom is zijn kunst ook Liersche kunst al mogen al de gebeurtenissen
ook elders gelocaliseerd zijn. De liersche schrijvers ná Tony moesten een zware
traditie hooghouden en spijtig genoeg, gedurende de twintig laatste jaren der 19e
eeuw bleek de beteekenis van Tony te Lier nog niet zeer diep doorgedrongen; maar
daarna ondervinden we dat hij niet tevergeefsch gewezen had op het pittoreske van
eigen omgeving en op de waarde van eigen haard. Maar het duurt 'n heele tijd
vooraleer de lokale literatuur voorgoed ontluiken zal. Dit gebeurde rond de Jaren
1900; enkele jonge mannen wouwen met al hun jeugdijver meehelpen om de
vernieuwing in onze literatuur door te voeren, ze wisten wel niet goed waar naartoe,
maar braken alvast af met den ouden rommel, citeerden bij tij en ontij Kloos en Van
Deyssel en abonneerden zich op ‘Van Nu en Straks’. In het historisch-literair
tijdschrift ‘Lyrana’ (1909-12) werkten enkelen mee met novellen en gedichten. Het
individualisme waarnaar deze kerels niet zeer aardden, was gauw afgesleten bij de
meesten onder hen, en bij de enkelen die de zaak ernstig opnamen, groeide hun kunst
tot zui-
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vere, innige heimatkunst. En in deze evolutie was Tony voor een groot deel tusschen.
Immers al deze jonge Lierenaars zochten van oudsher hun toevlucht op het
Begijnhof beroemd door de idyllen van Bergmann en door het schilderwerk van I.
Opsomer. Daar hokten ze saam in donkere kamertjes en voelden het mysterieuze aan
van een eeuwenoude midden. In die dagen werden er lange reeksen begijnhofsproken
geschreven somber van tint, een verschijnsel van laat romantisme dat alleen hier
werd waargenomen en waar de lektuur van Edgard Poë niet vreemd zal aan geweest
zijn.
En als deze sprookjesdichters na eenige jaren zich los werkten uit den
pessimistischen geest die hun jeugdjaren bevangen had, dan zal er in hun later
gezonder werk een onmiskenbaar spoor overblijven van Tony's heimat-gevoel.
Enkele vertegenwoordigers der nieuwe Liersche pleiade waren: Anton Thiry en
Felix Timmermans, twee namen die in de letterkunde zijn blijven leven, zoowel als
J. Arras samen met een niet te stuiten reeks van visueele artisten die tot op heden de
schatten ontginnen die het begijnhof en het stemmige Liersche landschap biedt.
Hier mogen we ook Frans Verschoren niet vergeten, een groot bewonderaar van
Tony die in vele zijner verhalen aan den jonggestorven schrijver herinnert al is zijn
later werk gekenmerkt door 'n eenigzins steriotiepe stijl en desolate ironie. Sommige
critici willen vandaag aan de ‘Liersche school’ - onzinnig epitheet - welonderscheiden
kwaliteiten toekennen; om die meening met sukses te verdedigen zal de critiek later
de fel-uiteenloopende produkten der Liersche dichters en prozaïsten moeten schiften
en vergelijken. Een besliste katalogeering is alvast uitgesloten; zeker blijft intusschen
dat sommigen onder hen gemeenschapplijke trekken bezitten: innigheid van
heimat-inspiratie, de schalksche toon met soms tragischen ondergrond, de rake
volksche typeering en de charme van een vriendelijk vertel-talent.
Dr VAN DER HALLEN.
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Schampavie
Ward Hermans, le marchand de faux, a disparu de la circulation. Il n'a rien
à se reprocher. Oh! non. Mais il a joué ‘schampavie’.
La Gazette, 6 Maart 1929.
SCHAMPAVIE is een typisch Belgisch woord. In gansch Vlaamsch-België is het
mondgemeen. Een echte Vlaming kan het niet missen. In Brussel wordt het niet enkel
in het Vlaamsch gebruikt; ook in het Fransch, althans in het Brusselsch Fransch, is
het een zeer populaire persoonlijkheid. Het behoort dus tot de attributen van wat men
gewoon is te noemen ‘l'âme belge’. Van Brussel uit begint het dan ook zijn tocht
naar Wallonië en meer dan een Waal is reeds bezweken voor zijn bijzondere charme.
Een term die zoo'n succes heeft, zou op het eerste gezicht in een behoefte moeten
voorzien, zou broodnoodig moeten zijn. En toch is er geen uitdrukking waarvan meer
synoniemen bestaan dan van ‘schampavie spelen’ of ‘schampavie zijn’. Zoowel in
Noord- als in Zuid-Nederland liggen er heele of halve synoniemen voor het grijpen.
Zoo hebben wij: 'm smeren, het hazenpad kiezen, zijn biezen pakken, zijn matten
oprollen, de plaat poetsen, de piek schuren, een slippertje maken, aan den haal gaan
(of zijn), de wijk nemen, de vlucht nemen, op den loop gaan (of zijn), op de vlucht
gaan (of zijn), zich uit de voeten maken, zijn hielen laten zien (of kijken), de hielen
lichten, het veld ruimen, vluchten, deserteeren, wegdruipen, stil heengaan of
vertrekken, zich wegpakken, beenen maken, wegloopen, zich heimelijk verwijderen,
ongemerkt verdwijnen, uitknijpen, uitsnijden, het afstappen, het aftrappen, er van
door gaan (of trekken), er van onder trekken, zich van kant maken, opkramen, er uit
muizen, de pijpen (of de gaten) uit zijn, gaan vliegen met den wind, wegbeenen,
wegpitsen, wegritsen, wegsjeezen, wegslibberen, wegveesten, enz. Men zou nog
heel wat voorbeelden uit de volkstaal aan deze lange lijst kunnen toevoegen.
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In 't Fransch heeft men denzelfden overvloed: prendre (de) la poudre d'escampette,
se sauver, s'enfuir, s'encourir, décamper, déguerpir, déserter, détaler, prendre le large,
lever le pied, faire haut le pied, plier bagage, foutre of ficher le camp, filer of filer à
l'anglaise, montrer les talons, jouer des jambes, prendre ses jambes à son cou,
s'éclipser, se dérober, s'esquiver, tirer ses grègues, prendre la clef des champs, jouer
la fille de l'air en in het Waalsch: peter avoï, spiter avoï, enz.
Al deze uitdrukkingen hebben natuurlijk hun eigen gebruikssfeer, hun eigen
gevoelswaarde en kunnen niet klakkeloos de eene voor de andere aangewend worden,
doch de hoofdgedachte is bij alle dezelfde.
Waarom dan bij zulk een rijkdom nog een plaats inruimen aan ‘schampavie spelen
of zijn’ en aan ‘jouer of faire schampavie’. Belgische taalzuiveraars willen derhalve
dien indringer absoluut weren. Constant H. Peeters plaatst het woord op de lijst zijner
Belgicismen en G.O. D'Harvé (Georges Rens) noemt de uitdrukking faire scampavie
een ‘expression bruxelloise’. (Zie Parlons bien! 2e édition, Bruxelles, J. Lebègue &
Cie 1915, p. 43.)
Beide schrijvers schijnen dus niet vatbaar te zijn voor de aantrekkingskracht van
‘schampavie’ en willen het geen plaatsje gunnen in zuiver Nederlandsch of zuiver
Fransch.
De etymologie van dit woord heeft eveneens heel wat hoofdbrekens gekost aan
de Vlaamsche philologen. In 1870 beweert L.W. Schuermans dat schampavie komt
van ‘schampavi, perf. van 't bâsterd latijn: scampare, fr. échapper, neêrd. schampen,
ontgaan, vluchten.’ Zulk een fantasie was in die jaren heelemaal geen zeldzaamheid.
De Vlaamsche taalwetenschap stak immers nog in de kinderschoenen. Om zijn
geweten gerust te stellen voegde de zeer verdienstelijke verzamelaar er echter aan
toe: ‘Sommigen leiden het af van 't Ital. scampa-via; doch het waarschijnlijkste is
dat het door de Spanjaards hier ingebracht is evenals: pagadder, lambic, jaro,
hablador; escampada via, open weg, op vrije voeten.’ (Zie zijn Algemeen Vlaamsch
Idioticon.)
In 1890 verschijnt het Beknopt Etymologisch Woordenboek van Prof. Vercoullie
en wij vernemen er dat ‘Schampavie vervormd (is) uit Fr. escampative, een afleid.
van escamper, uit It. scampare ‘vluchten’. Deze afleiding vinden wij eveneens in
den 2en druk (1898) van Vercoullie's Etym. Woordenboek evenals in R.K. Kuipers'
Geïllustreerd Woordenboek der Nederlandsche Taal (1901). In 1921 schijnt Dr
J.A.N. Knuttel, de bewerker van het 14e deel van het Woordenboek der Nederlandsche
Taal, niet zoo zeker meer van zijn stuk. Hij schrijft heel voorzichtig: ‘Ontleend aan
een afl. van fr. escamper, misschien aan escampativos.’ Dit laat-
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ste wordt in de etymologische woordenboeken verklaard als een ‘mot gascon’.
Ik heb altijd twijfel gekoesterd omtrent het veelvuldig gebruik van deze woorden:
escampative en escampativos. Voor het eerste is het steeds hetzelfde voorbeeld uit
Chateaubriand's Mém. d'outre-tombe dat aangehaald wordt. Voor het tweede komt
men in bijna alle Fransche verklarende en etymologische woordenboeken afgedraafd
met steeds denzelfden zin uit Molière's George Dandin: ‘Ah! je vous y prends donc,
Madame ma femme, et vous faites des escampativos pendant que je dors!’ L. Clédat
(Dictionnaire Etymologique de la Langue française, 9e édit.) vermeldt niet eens
escampative en noemt escampativo ‘mot espagnol employé au pluriel par Molière’.
In het ‘Dictionnaire de Trévoux’ Parijs, 1771, leest men op het woord
Escampativos: ‘On lit Escampatinos dans Furetière: la faute vient apparemment de
l'imprimeur, qui a pris l'u du manuscrit pour une n. Cette faute a passé jusques dans
le Dictionnaire François et Latin de Danet.’ Wel een bewijs dat het woord niet erg
bekend was! Zelfs niet bij de woordenboekmakers! En thans noemen onze moderne
lexicografen het nog voortdurend ‘terme populaire’ of ‘terme familier’! Hoevelen
hebben dat geverifieerd?
Woorden die in hun eigen land zoo zelden gebruikt worden, schijnen mij al heel
weinig voorbeschikt om een volksterm te worden bij een buurvolk dat een gansch
andere taal spreekt. Vercoullie schijnt thans dezelfde meening toegedaan want in
den 3en druk (1925) van zijn Etym Wdb. maakt hij rechtsomkeert en verklaart
schampavie ‘uit Ital. imper. scampa(la)via: maak u weg, van Ital. scampare: vluchten.’
Die afleiding had Schuermans reeds in 1870 vermeld zonder er evenwel veel geloof
aan te hechten. Moeten wij ze thans aannemen, nu zij genade gevonden heeft bij
Vercoullie? Ik zou het niet durven beweren.
Dat én schampavie én Fr. escampative of escampativos én Ital. scampare tot
denzelfden stam behooren is klaar. De grondvorm is het middeleeuwsch Latijn
scampare (gevormd uit* ex-campâre), vandaar het Ital. scampare, en het oud-Fransch
escamper, eschamper, excamper, schamper, scamper, schanper, en ook eschampir,
allemaal met de beteekenis van vluchten. (Zie dienaangaande Godefroy: Dictionnaire
de l'ancienne langue française.)
Naast het werkwoord bestond in het oud-Fransch ook het substantief eschamp(e),
escamp(e): vlucht. Zoo had men eveneens de uitdrukking prendre l'escampe: op de
vlucht gaan. Het ww. escamper is uit het hedendaagsche Fransch verdwenen en
vervangen door décamper. Het substantief
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escampe blijft nog enkel over in het verkleinwoord escampette dat alleen gebruikt
wordt in de uitdrukking: prendre de la poudre d'escampette of prendre la poudre
d'escampette: de plaat poetsen. Deze uitdrukking is evenals: dorer la pilule en prendre
de la poudre de perlimpinpin: een wonderpoeder innemen, ontleend aan de
apothekerstaal of is een zinspeling op sommige werkzaamheden van het
apothekersvak. Samen met het heel weinig gebruikte escampative en het al niet veel
meer gebezigde escampativos is dat alles wat er van het Middeleeuwsch Latijn
scampare in 't modern Fransch overblijft. Ik begrijp dan ook niet waarom Prof.
Vercoullie het ww. escamper zonder de minste waarschuwing opgenomen heeft in
zijn Groot Nederlandsch en Fransch Woordenboek (Gent, 1927) dat toch maar den
gewonen woordenschat wil geven. Evenmin kan ik mij vereenigen met zijn vertaling
van schampavie spelen door faire un escampativos. De Vlaamsche uitdrukking is
een zeer verspreide volksuitdrukking, terwijl de Fransche heel weinig gebruikt wordt
en dan nog meestal zonder artikel, althans in de woordenboeken. Waarom dan niet
verkozen: prendre (de) la poudre d'escampette, of het eveneens door Vercoullie
opgegeven: ficher le camp. Dat was toch de juiste vertaling. De schrijvers van
vertaalwoordenboeken laten er zich trouwens wel vaker toe verleiden onder de
gebruikelijke woorden termen op te nemen die sedert lang uit de hedendaagsche
omgangstaal zijn verdwenen.
Niet enkel in de Romaansche talen treft men het ww. scampare aan. Ook in de
Germaansche en inzonderheid in het Nederlandsch is het ww. schampen algemeen
in gebruik geweest. Wij laten schampen met de beteekenis van afschampen of van
schimpen hier buiten beschouwing. Wij bespreken hier enkel schampen: vluchten.
Frank-Van Wijk beschouwt dit ww. als een ontleening uit oud-Fransch escamper,
eschamper. Kiliaen vertaalt het in zijn Etymologicum door: abire, evadere, fugere;
in de Synonymia latino-teutonica wordt het eveneens vermeld onder evadere, fugere
en abire. In de Geuzenliederen wordt het meer dan eens gebruikt: zoo b.v. in een
spotlied op het vertrek van den Hertog van Alva (1573): Een nieu liedeken van Duck
d'Alva.
Hy is met processy inghehaelt,
Men ginck daer al slampampen,
Nu vaert hy wech, heeft niemant betaelt,
By nacht soo ginck hy schampen.

(Zie H.J. Van Lummel: Nieuw Geuzenlied-boek, Utrecht, Kemmer, 1871, bl. 181,
en Het Geuzenliedboek, naar de oude drukken, uit de nalatenschap van Dr E.T.
Kuiper,
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uitgegeven door Dr. P. Leendertz Jr., Zutpen, 1924, deel I, bl. 190.)
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft verder voorbeelden van het
gebruik van het woord schampen bij den Brusselaar Jan-Baptist Houwaert
(1533-1599), bij Noordnederlandsche schrijvers uit de 17e eeuw als Huygens en De
Decker. De woordenboeken uit dien tijd vermelden het als een gebruikelijken term.
Onze onsterfelijke Vondel brengt het te pas in een echt rederijkersgedicht: ‘Aan
Govert’, dat volgens Brandt aan Govert van Kampen, volgens v. Vloten aan Govert
Flinck was gericht. (Zie De Volledige Werken van Joost van den Vondel bezorgd en
toegelicht door Hendr. C. Diferee, deel II, bl. 290.)
Govert, ik verschrik voor Kampen,
Vechten, drinken en slampampen,
Razen, buld'ren, trappen, trampen,
Dat gespuis aan boort te klampen,
Maag en darmen vol te stampen,
By de kaers, of by de lampen,
Hier uit spruiten duizent rampen,
Hooft-pijn, zinkingen en dampen,
Zenu-krimpingen en krampen,
Wiltge blijven? ick ga schampen.

Het woord wordt niet enkel gebruikt met de beteekenis van vluchten; het komt nog
voor met den zin van: ontkomen en terugdeinzen. Verder bezit het twee afleidingen
en een samenstelling, zoo in het Mnl. bescampen: bevrijden, in vrijheid stellen,
vrijstellen van een verplichting; ontscampen: ontgaan, ontkomen, aldus bij Blommaert,
Oudvl. Ged., I, 75;
Dattu best een redelyc dier,
Dat sterven moet, als comt den dach,
Daer du ontscampen niet en mach.

en bij Camphuysen:
Hopend' off hy noch 't verderff
Tijdelyck ontschampen mocht.

(Beide voorbeelden aangehaald door Dr. A. de Jager: Woordenboek der
Frequentatieven in het Nederlandsch, Gouda, 1875, deel I. Zie ook Verdam: Mnl.
Wdb. en Nl. Wdb.) Het woord ontschampen is met dezelfde beteekenis blijven
voortleven in West-Vlaanderen. De Bo vermeldt het in zijn Westvlaamsch Idioticon:
‘Eene straf ontschampen. Hij is het gevaar ontschampt.’ Gezelle heeft het gehoord
te
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Steenwerck, in Fransch-Vlaanderen, en geeft als voorbeeld: ‘In Vrankrijk moeten
ze al soldaat zijn, 't en ontschampt da' niemand.’ Hij ziet er evenwel ten onrechte
‘een onvlaamsch schuimwoord schappeeren’ in. (Zie Loquela van Guido Gezelle tot
Woordenboek omgewerkt, Antwerpen. De Nl. Boekhandel.)
De samenstelling is heenschampen, henenschampen: weggaan, verdwijnen, welke
vorm gebruikt werd door den 17e eeuwschen dichter De Decker.
Ook in het Duitsch treft men het ww. schampen aan met de beteekenis van vluchten.
Het Deutsches Wörterbuch haalt voorbeelden aan zoowel uit het Nederduitsch als
uit het Hoogduitsch. Te oordeelen naar de aangevoerde bewijsplaatsen moet het
woord er evenwel veel minder verspreid zijn geweest dan in Noord- en
Zuid-Nederland.
In het Engelsch bestaat eveneens een werkwoord to scamper: wegloopen, vluchten,
waarvan de eerste bewijsplaatsen volgens A new English Dictionary dagteekenen
van 1687 doch sedertdien vrij talrijk zijn. Dr Bradley die dat deel van het Engelsch
Woordenboek bewerkt heeft, meent dat de oorsprong van to scamper niet bewezen
is. ‘Not improbably, zegt hij, the word was originally military slang, either from obs.
Dutch schampen... or from It. scampare.’ Hij vindt het minder waarschijnlijk dat het
een Middelengelsche afleiding zou zijn van het oud-Fransch escamper, hetgeen door
Franck-Van Wijk wordt beweerd. Thans behoort to scamper met de beteekenis van
vluchten tot het slang. (Zie J. Manchon: Le Slang, Lexique de l'anglais familier et
vulgaire, Paris, Payot, 1923.)
In zijn reeds genoemd Woordenboek der Frequentatieven, deel I, bl. 558 brengt
Dr A. de Jager het Akensch schampire, het Nassausch schambieren en het Altmarkisch
schampêrn en schampir'n, welke alle vier beteekenen: aan eenig gevaar ontglippen,
in verband met het Nederlandsch schampen. Zouden wij hier wel eigenlijk te doen
hebben met schampen? Of is het geen vervorming van het Fransche werkwoord:
échapper? Dit kunnen wij immers vaststellen in het Nederlandsch, te beginnen met
den bewerker van de Synonymia die aufugere vertaalt door: schappêren, eschapèren
en ont-schapêren, effugere eveneens door: schappeeren, eschappeeren en
ont-schappeeren. In beide gevallen zet hij fland. achter die vormen. In zijn
Etymologicum vermeldt Kiliaen ontschappèren fland. aufugere, effugere, evadere
en in het Appendix peregrinarum, absurdarum, adulterinarumque dictionum geeft
hij schappêren: aufugere, effugere. Ontschappéren neemt hij dus voor een gewoon
Vlaamsch woord en schappêren niet!
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Ook Verdam vermeldt voor het Mnl. het werkwoord ontscapperen of ontsapperen,
gevormd van fra. échapper, door bijgedachte aan ontgaen, ontlopen en dgl. en met
de beteekenis van ontsnappen. De Bo haalt in zijn Westvlaamsch Idioticon een
voorbeeld van schapeeren aan uit R. Versteganus' Wet-steen des Verstants (1620):
‘Alsoo is hy het perijckel gheschapeert.’ Verder worden de vormen schapeeren en
schampeeren bijna overal in Vlaamsch-België gebruikt met de beteekenis van
ontsnappen. De Bo geeft den 1en vorm aan voor West-Vlaanderen: ‘De dief schapeerde
aan zijne vervolgers.’ Is. Teirlinck vermeldt eveneens den 1en in zijn
Zuid-Oostvlaandersch Idioticon: ‘Me waren op den train as hie op den anderen ree,
mor m'hen 't toch geschappeerd.’ P.J. Cornelissen en J.B. Vervliet (Idioticon van het
Antwerpsch Dialect) schrijven: ‘Schappeeren, in 't Zuiden ook schampeeren.’ ‘Hij
heget schoon geschampeerd. Ik ben gelukkig 'et gevaar geschappeerd.’ Aug. Rutten
(Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon) geeft: schappeeren en schampeeren:
‘Onze moeder, die zoo erg ziek was, zal geschampeerd zijn.’ D. Claes (Bijvoegsel
aan de Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon) kent eveneens schampeeren als
ontsnappen, Fr. échapper: ‘Ze moesten altemaal loten, niemand kon schampeeren.’
L.W. Schuermans (Alg. Vl. Idioticon) vermeldt schampeeren voor het Hageland,
Brabant en Antwerpen. Hij voegt er evenwel aan toe: ‘Men hoort ook: schappeeren
uitspreken. Het is met 't Fr. échapper verwant. Doch het zal wel eer een soort van
freq. zijn van: schampen.’ Th. Dorren treft schappeere aan in het Valkenburgsch
(Zie zijn Woordenlijst uit het Valkenburgsch Plat). Amaat Joos vermeldt in zijn
Waasch Idioticon den vorm schapeeren met de beteekenis van ontsnappen, vermijden,
ontwijken als overgankelijk ww. Doch als onov. ww. beteekent schapeeren in het
Waasch: doen schrikkelen, iets wat men gewoon is verschillende keeren achtereen
te doen, eens laten: ‘Ik ga alle dagen naar de kerk, ik weet niet of ik al eens dees jaar
geschapeerd heb.’ Het is nu wel interessant dat het ww. schampen juist hetzelfde
beteekent in Overijselsche en Geldersche tongvallen. Het Nl. Wdb. geeft een voorbeeld
van Draaijer: ‘Gaoj nao de karke? Né, ik zal dit keer maor is schampen’ en verwijst
teven naar Gallée en naar Onze Volkstaal, 2. 104.
Wat den vorm schampeeren betreft, zou die zijn ontstaan niet te danken hebben aan
invloed van het ww. schampen? In het Nl. hebben wij immers ook een Germ. stam
met een Romaanschen uitgang in de ww. waardeeren, kleineeren, halveeren,
trotseeren. Hetzelfde zien wij in het Limburgsch en in het Hagelandsch schatteeren:
schatten, meenen vermoeden. (Zie J.F. Tuerlinckx: Bijdrage tot een Hagelandsch
Idioti-
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con, Gent, 1886.) Zou er dus in schampeeren geen contaminatie zijn van schampen
en schappeeren?
En zou hetzelfde verschijnsel zich niet voordoen in de hierboven vermelde Duitsche
werkwoorden schampire, schambieren, schampêrn en schampir' n?
Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dus dat het ww. schampen met de beteekenis
van vluchten, ontsnappen, algemeen gebruikelijk is geweest doch thans als zoodanig
is uitgestorven. L.W. Schuermans (op. cit.) vermeldt wel dat ‘schampen in Limburg
ontgaan, misgaan beteekent: dat is hem geschampt’ doch ik heb dit evenwel in
Limburg nooit hooren bevestigen. Ontschampen houdt stand in West-Vlaanderen en
dat schijnt alles te zijn. Naast schampen hebben het in oorsprong totaal verschillende
werkwoord schappeeren en het werkwoord schampeeren hoe langer hoe meer
uitbreiding genomen. Dat er tusschen twee werkwoorden die én naar den klank én
naar de beteekenis zoo dicht bij elkaar staan, contaminatie moest komen, zal wel
niemand onwaarschijnlijk achten. De bijzondere beteekenis van het Waasch
schapeeren en het Geldersch schampen is er een bewijs van.
Er heeft dus te allen tijde een werkwoord bestaan waarvan de stam, naar den klank
en naar de beteekenis, veel overeenkomst vertoonde met schampavie. Dit
vergemakkelijkt immers het overnemen van vreemde woorden. Hoe zullen we nu
den oorsprong van dezen indringer verklaren? Ik meen dat aan een vervorming van
Fr. escampative of escampativos niet meer kan gedacht worden. Dat is al te
onwaarschijnlijk.
En Schuermans' en Vercoullie's afleiding uit Italiaanschen imperatief: scampa-via?
Die schijnt verlokkelijk. Daar is bijna letterlijke overeenkomst én naar den klank én
naar de beteekenis. Doch wanneer is schampavie te onzent in zwang gekomen? Toen
de Italiaansche kooplieden nog naar Brugge en Antwerpen kwamen of later? Een
vriend van mij vroeg zich al dadelijk af of schampavie niet het ‘scampa via’ was
waarmede de Venetiaansche zeelieden de Brugsche ketjes van hun waren wegjoegen?
Of kan het komen van Italiaansche huurlingen? Of werd het ingevoerd als een
alleenstaand woord dat de aandacht trok, zooals dit gebeurd is met het Scandinavisch
skaal: prosit, gezondheid! dat thans in den vorm van ‘schol’ en met de beteekenis
van skaal over gansch Vlaamsch-België is verspreid. Die verschillende vragen kunnen
voorshands moeilijk beantwoord worden omdat wij niet weten waar en wanneer
schampavie voor het eerst gebruikt werd.
Evenals Prof. Vercoullie willen we ons nu ook eens aan een etymologie wagen
en evenals hij zullen wij ons vertrekpunt nemen bij den zoogenaamden dilettant L.W.
Schuer-
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mans. Deze beweert namelijk (zie hierboven) dat het 't waarschijnlijkste is dat
schampavie door de Spanjaards hier is ingebracht. Het voorbeeld dat Schuermans
opgeeft: ‘escampada via: open weg, op vrije voeten’ schijnt me evenwel ongelukkig
gekozen. Had hij niet veel beter verwezen naar het Spaansche woord escampavia,
een licht vaartuig met kleinen diepgang dat door de marine wordt gebruikt om den
smokkelhandel te keer te gaan en om toezicht te oefenen op de visschersbooten, een
klein vaartuig dus dat zich gemakkelijk kan verplaatsen. G.O. D'Harvé (o.c. p. 43)
verwijst er eveneens naar in de volgende termen: ‘scampavia, bateau côtier qui faisait
la fraude et disparaissait aisément à la vue.’ Ik heb evenwel noch deze spelling, noch
deze verklaring van het woord teruggevonden in de verschillende Spaansche
woordenboeken welke ik dienaangaande heb geraadpleegd.
Het woord bestaat eveneens in het Engelsch als scampavia en scampavie en het
New English Dictionary haalt er bewijsplaatsen van aan in 1723, 1802 en 1867 en
verklaart het als: ‘A swift sailing vessel used in the Mediterranean.’
Wat mij doet overhellen naar een ontleening aan het Spaansch is het feit dat Carolus
Tuinman in zijn bekend boek: De Oorsprong en uitlegging van dagelijks gebruikte
Nederduitsche Spreekwoorden, opgeheldert tot grondig verstand der Vaderlandsche
Moedertaal, te Middelburg, bij Michiel Schrijver, 1726, op blz. 8 van zijn Nalezing
volgend spreekwoord opgeeft: Hij speelt scampado en het verklaart als: Dat is, hij
pakt zich weg, hij gaat loopen. Hij voegt er nog aan toe: ‘Schampare is in 't Italiaansch
de wyk nemen, ontgaan. Zoo is echapper bij de Franschen ontkomen.’ In de ‘Lijste’
van de verklaarde spreekwoorden der Nalezing schrijft hij ‘schampado’.
Voor zoover mij bekend is werd de vorm: scampado spelen nog niet in verband
gebracht met schampavie spelen. En dit is, meen ik, toch van groot belang voor het
bepalen der taal waaraan schampavie ontleend is. Scampado wijst immers duidelijk
op Spaansche en niet op Italiaansche herkomst.
Van welk werkwoord is dit Nederlandsch-Spaansch verleden deelwoord nu
gevormd? Is het Sp. escampar, dat o.m. ‘de plaats ruimen’ beteekent of is het Sp.
escapar ‘vluchten? Want ik meen dat een contaminatie-vorming als schappeeren en
schampeeren in het hedendaagsche Zuid-Nederlandsch, ook voor scampado mogelijk
is geweest. Meyer-Lübke (Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg,
1911, op het woord Campus) vertaalt het Spaansch escampado door ‘frei, offen,
klar’.
Hoe het ook zij, wij mogen, mijns inziens, de afleiding van schampavie niet meer
bepalen, zonder rekening te houden
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met Sp. escampavia en het door Tuinman vermelde spreekwoord: scampado spelen.
Evenals Dr Bradley waarschijnlijk acht dat to scamper aanvankelijk tot de soldatentaal
behoorde, schijnt het mij heelemaal niet gewaagd het eerste gebruik van schampavie
in de matrozen- of soldatentaal te zoeken. Andere uitdrukkingen met dezelfde
beteekenis zijn eveneens aan de soldatentaal ontleend als 'm smeren (wellicht de
voeten smeren), de plaat poetsen (eigenlijk zeggen dat men de borstplaat of de
kolfplaat gaat poetsen en er vandoor trekken) en de piek schuren (deserteeren onder
voorwendsel van zijn piek te gaan schuren). Zou schampavie daar ook niet vandaan
komen?
Tot besluit van deze studie meenen wij dat er nog heel wat nasporingen moeten
gedaan worden vooraleer men de herkomst van schampavie met zekerheid zal kunnen
vaststellen. Men zal in de 17e en 18e eeuwsche volksliteratuur en vooral in de
spreekwoordenverzamelingen en woordenboeken van dien tijd moeten nagaan of
het woord er in voorkomt en zoo ja, onder welken vorm het achtereenvolgens werd
gebruikt. En eerst wanneer men die verschillende vormen kent, zal men met eenige
zekerheid over de afleiding kunnen beslissen.
Dr Jan GRAULS.
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Het astronomisch wereldbeeld en zijn bezwaren
III
Hoofdstuk X
TENZIJ de astrologie een leugen is, is de dierenriem in de natuur zelve gevestigd,
is hij een ordening door de natuur zelve gesteld. En samengrijpend al wat wij tot
dusver beschouwd hebben kunnen wij spreken van een Dierenriemstelsel waarvan
de sterrenbeelden van den dierenriem den omtrek vormen en de zon het centrum.
Zoo blijkt het moederorganisme, waarin onze aarde als ongeboren vrucht gekoesterd
ligt, meerdere organen te bezitten dan wij tot dusver dachten. Wat chaos het heelal
verder zijn moge, ordening, cosmos, bestaat tot en met de sterren van den dierenriem,
want de ervaring der astrologie wijst uit in hoe nauw contakt zij staan met en in hoe
treffende analogie zij zich verhouden tot het ons vertrouwde aarde-bestaan.
Niet alleen, dat ieder sterrebeeld van den dierenriem een bepaalde innerlijke
hoedanigheid uitstraalt en dus een symbool is aan het firmament, maar ook de gansche
gordel, een reeks van 12 symbolen vormend, is op zichzelf één groot symbool.
Het is een ruimtelijke verbeelding van het wezen van het cyclisch proces der
natuur, door haar zelf voor onze oogen in de eindeloosheid opgehangen. De
opeenvolging der 12 teekens van den dierenriem, zooals wij ze allen kennen, moet
de 12 stadiën uitbeelden van iederen in zichzelf terugkeerenden cyclus in de
ontwikkeling.
Het is zeer zeker niet aan iedereen gegeven dien zin te lezen, in de 12 teekens de
verschillende stadia der onderscheiden cyclussen te herkennen, en omgekeerd in de
stadia van de cyclussen de 12 teekens te zien.
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Wat wij echter weten is, dat de natuur overal en altijd hetzelfde vertoont in
duizenderlei variatie, in duizenderlei vervorming, immer hetzelfde.
De dierenriem maakt deel uit van het planeten-organisme; de 12 teekens zijn dus
12 organen.
Het moederorganisme, waarin onze aarde ligt, blijkt dus meer organen te hebben
dan de planeten. De Makrocosmos blijkt dus uit planeten en vaste sterren te bestaan.
Wij moeten dus die laatste 12 organen ook in den microcosmos vinden, althans een
indeeling, die op dit twaalfvoud berust. In de menschelijke organisatie moet deze
twaalfvoudigheid blijken.
In zijn boek ‘Astrologie, hare Techniek en Ethiek’ behandelt Libra den Zodiak
van het hoofd, van het oog en van het geheele lichaam.
De volgende parallellen blijken te bestaan:
Hoofd - Aries.
Hals, keel - Taurus.
Longen, armen - Gemini.
Maag - Cancer.
Hart - Leo.
Ingewanden - Virgo.
Nieren - Libra.
Sexe-organen - Scorpio.
Heupen, dijen - Sagitharius.
Knieën - Capricornus.
Enkels - Aquarius.
Voeten - Pisces.
Deze parallellen liggen ten grondslag aan de mogelijkheid van het geven van
aanwijzingen in den horoscoop omtrent iemands ziektekansen.
Zoo is er ook sprake van een Zodiakale aardrijkskunde, een verdeeling van het
aardoppervlak naar de teekens van den dierenriem(1). Ieder landschap heeft zijn eigen
horoscoop zegt Libra.(2)
Deze twaalfvoudigheid zal blijken zich te vertoonen in alle aardsche dingen als
een twaalfvoudigheid van eigenschappen, gunstig of minder gunstig, verheven of
minder verheven, duidelijk of minder duidelijk, naar gelang het milieu, waarin de
cosmische eigenschappen zich weerkaatsen. In een boek: Theoretische Astrologie
schrijft Green(3) ‘Deze stellaire dierenriem blijkt voor astrologische doeleinden in
gebruik te zijn geweest bij alle volken der oudheid en hij is dat

(1) Aqua Libra, Astrologie pag. 272.
(2) Aqua Libra, Astrologie pag. 276.
(3) Pag. 15.
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nog op den huidigen dag bij de Hindu's’ De moderne Westersche astrologie echter
werkt met een anderen dierenriem, bestaande uit dezelfde teekens in dezelfde
volgorde. Deze dierenriem is de zonsbaan in 12 gelijke deelen verdeeld, en
mathematische dierenriem dus.
Het beginpunt wordt gerekend te liggen in het punt, waar de zon in de ecliptica staat
op 21 Maart voor het Noordelijk halfrond. Het punt van de lente-equinox is dus het
beginpunt van het 1e teeken: Aries. Deze twee dierenriemen nu, de stellaire en de
mathematische, bewegen zich ten opzichte van elkaar en wel op deze wijze: het
beginpunt van het teeken Aries van de mathematische Zodiac, het zoogenaamde
lentepunt, beweegt zich in terruggaande richting in een periode van ongeveer 26,000
jaar door den cirkel van den stellairen zodiac. Ongeveer 2200 jaar geleden vielen de
2 cirkels der dierenriemen geheel samen, d.w.z. teeken op teeken, Aries op Aries,
Faurus op Faurus, enz. Tegenwoordig valt Faurus van mathematische Zodiac op
Aries van den stellaire. Het lentepunt staat tegenwoordig in Aries van den stellairen
Zodiac.
Op 21 Maart moest de zon dus eigenlijk gerekend worden in Aquarius te staan, maar
neen, de moderne astrologen rekenen, dat hij staat O0 Aries, zij doen dus alsof alleen
maar de mathematische dierenriem bestaat. Zij construeeren een kunstmatigen zodiac
te beginnen vanaf het punt op de ecliptica, waarin de zon op 21 Maart staat voor het
Noorderlijk halfrond. En het blijkt, dat de praktijk der horoscopie hen in het gelijk
stelt, zij het ook dat hun uitkomsten niet volledig zijn omdat zij slechts rekenen met
den mathematischen zodiac.
Anderzijds erkennen astrologen als Libra en Hierens den invloed van den stellairen
dierenriem. Volgens hen wordt n.l. de grondtoon der geschiedenis over tijdvakken
van ongeveer 2200 jaar bepaald door het teeken van den stellairen zodiac, waarin
het lentepunt staat. Zoo zal ons huidig tijdperk volgens hen beheerscht worden door
Aquarius van den stellairen dierenriem, in welk teeken het lentepunt nog slechts
sedert korten tijd is komen te staan.
Of de gansche stellaire dierenriem telt niet mee en de mathematische is het
uitvloeisel van een zekere verhouding in de rotaties binnen het zonnestelsel zelf.
Veel van de kracht van mijn argumenten ten gunste van het neo-geo centrisch
wereldbeeld(4) is dan weg.
Maar de autoriteiten op astrologisch gebied zelven nemen een invloed en wel een
zeer werkdadigen van den stellairen zodiac aan.

(4) Zie slot inleiding.
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Of de mathematische dierenriem berust op een misverstand en in dat geval zouden
al onze horoscopen foutief zijn, ieder zodiakaal teeken in ieder horoscoop zou twee
teekens terruggezet moeten worden. Iemand wiens ascendant (rijzend teeken) Gemini
is zou dan werkelijk Aries tot rijzend teeken hebben, hetgeen voor de gansche
horoscoop van geen gering verschil is. Diezelfde persoon, die b.v. de zon in Aquarius
heeft, zou hem dan hebben in Lagitharius en zoo voor iedere planeet. Kortom het
zou een andere horoscoop worden.
De praktijk stelt echter de astrologen in het gelijk en de horoscopen, zooals zij
getrokken worden volgens den mathematischen Zodiak, blijken door karakter,
uiterlijke verschijning en levensloop der respectievelijke eigenaars bevestigd te
worden.
En zulks niet eenmaal maar honderdmaal. Degeen, die Aries als ascendant heeft,
vertoont, als hij het teeken sterk in zijn uiterlijk draagt de typische Aries-kenmerken
en niet de Aquarius-kenteekenen.
We moeten dus rekening houden met den stellairen zoowel als met den
mathematischen dierenriem, toegeven dat beiden de uitdrukking zijn eener in de
natuurgevestigde ordening en trachten, die ordening voor den één zoowel als voor
den ander te ontdekken en tevens het beginsel, waarop hun onderling verband berust.
Voor den stellairen Zodiak is deze ordening de cirkelvormige groepeering rond
het zonnestelsel van hemellichamen, die blijken zekere qualitates occultae te bezitten
en te doen gelden op aarde. Voor de mathematische is het niet zoo gemakkelijk in
te zien.
Enkele hypothesen zijn denkbaar.
Ten eerste: De mathematische dierenriem is een diagram, aanduidende de twaalf
gelijke perioden, waarin de tijd, gedurende welken de aarde 1 maal rond de zon loopt,
moet worden ingedeeld, de tijd dus van één jaar te rekenen vanaf 21 Maart.
De 12 teekens van den mathematischen Zodiak geven dus aan de 12 stadiën op den
cyclischen weg van de aarde rond de zon.
Dit zou echter slechts waar kunnen zijn, indien de zodiak alleen een rol speelde in
verband met de zon. Maar terwijl de zon gedurende ongeveer 30 dagen in een teeken
van den mathematischen zodiak staat, bevinden zich de overige planeten elk in een
der 12 teekens, en zij bewegen zich door die teekens in verband met hun eigen
snelheid en die der aarde rond de zon. Waar blijft de indeeling van het jaar in 12
gelijke deelen te rekenen vanaf 21 Maart?
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En meer nog, iederen dag draait de zodiak schijnbaar 1 maal rond de aarde, bezet
met de 7 planeten, elk op een bepaald punt staande in dien riem.
Wat is het dan dat langs den ecliptica rateert, wat staat er dan boven den horizon
als wij zeggen Aries of Leo of eenig ander teeken is de ascendant op eenig bepaald
oogenblik? Dit blijft onbeantwoord door de gestelde hypotese van de jaarverdeeling.
Deze hypothse blijkt in genen deele de feiten te verklaren en kan dus niet juist zijn.
Ten tweede: De mathematische dierenriem berust op een deeling in twaalf gelijke
parten van de wereldruimte (gesteld n.l. in geval van een eindig heelal) op de wijze
van de parten van een Sinaasappel. De as van die Sinaasappel, volgens welke de
deeling is geschied, moet dan door de aarde loopen, want de twaalf teekens van den
mathematischen zodiak bedragen alle 30o van de ecliptica, en zijn dus gelijk.
De bezwaren der vorige hypothese zijn aldus opgeheven, de planeten staan
werkelijk in een soort kracht-velden - laat het ons zoo voorstellen - en ieder punt op
de aarde ziet in 24 uren ieder der velden op dezelfde plaats in den hemel teruggekeerd.
Dit klopt alles prachtig.
Wat is in deze hypothese echter de rol van den stellairen dierenriem, wat is de rol,
die de vaste sterren in de Zodiak spelen in het gebeuren op aarde? Bestaat die rol?
De autoriteiten der moderne astrologie zeggen ja. Ook de anderen zeiden ja en zij
noemden die sterren met name, ontdekten hun invloed van deze en nog vele niet
zodiakale gesternten. Er is dus in ieder geval een invloed van den stellairen dierenriem.
De twee dierenriemen schuiven echter over elkaar heen in een tijd van ongeveer
26000 jaar. Wat schuift - in geval onze hypothese juist is - over wat? Antwoord: de
gesternten van den dierenriem door de 12 parten van het heelal. Om de ongeveer
2200 jaar komt elk gesternte in een ander part te liggen.
Is er zoo'n verschuiving van de zodiacale gesternten ten opzichte van de gansche
sterrenhemel geconstateerd? In genen deele. Wat blijft er dus over? Dat de verdeeling
in 12 parten berust op een verdeeling in onzichtbare krachtvelden, die niets te maken
hebben met de vaste sterren der wereldruimte, niets met de gesternten van den
dierenriem en nog minder met de planeten. Maar in dit geval is de naam astrologie
een verkeerde en registreert deze wetenschap niet de invloeden van sterren maar van
iets geheel onbekends. Nu is echter zoolang de astrologie bestaat deze wetenschap
beschouwd als te maken te hebben met sterrekrachten.
Wat zou dan ook überhaupt de zin zijn van de kracht-
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centra, fonkelend aan het firmament? Ook de mystici hebben van sterrekrachten
gesproken. Boehme zegt . ‘Allsoviele Sterne unter dem Himmel stehen, die doch
unzählig und der Vernunft unbegreiflich, auch zun Heil unzichtlich sind, alls oviel
und mancherlei is Gottes des Vaters Kraft und Weisheit. Es hat aber ein jeder Stern
om Himmel eine andere Kraft und Qualität als der andere, welche auch machen so
vielerlei Unterscheid in und unter der Kreaturen auf Erden in dem “Ganzen
Geschöpfe.”(5) En in caput II, 25 zegt hij: Also auch die Erde brächte keine Frucht,
auch wüchse darinnen kein Metall weder Gold, Silber, Kupfer, Eisen noch Stein, so
nicht die Sterne darinnen wirketen.’
Het gaat dus om de sterren, d.i. om de werkelijk voorhanden centra van kracht en
het gaat niet aan terwille van een hypothese, de vaste basis der waarschijnlijkheid te
verlaten. Ook de hypothse van de 12 parten blijkt dus onbevredigend, te meer waar
er in ieder geval toch ook een astrologie der vaste sterren bestaat of althans heeft
bestaan.
Derde hypothese: Er bestaat een Zodiak der gesternten, een stellaire Zodiak en
zijn invloed doet zich op eenigerlei wijze gelden. Daarnaast echter en bij verre van
evengewicht voor de praktische astrologie bestaat er een Zodiak van de aarde.
Deze Zodiak is te denken als een etherische spheer, een magnetisch veld rond de
aarde verdeeld in twaalf gelijke parten of krachtvelden en veroorzaakt door de draaiing
van de aarde. Deze 12 parten zijn de 12 teekens van den mathematischen dierenriem.
Op 21 Maart (voor het Noordelijk halfrond) wordt de zon vanaf de aarde gezien
staande 0o part Aries. De aarde draait voort ten opzichte van deze parten om haar as,
de parten staan stil ten opzichte van deze in 24 uur om haar as wentelende aarde. De
aardbewoner ziet dus dezen Zodiak, die een verdeeling is der ecliptica, voorbij
schuiven, en wel zoo, dat in 24 uur een zelfde teeken op eenzelfde plaats en op
dezelfde hoogte staat. Deze hypothese dekt in zooverre de feiten.
Daar de spheer van 12 parten door de aarde meegenomen wordt in haar loop rond
de zon, zal de zon in een jaar in ieder der 12 parten gezien worden vanuit de aarde.
De plaatsing der overige planeten in deze 12 deelen zal eveneens afhangen van
den onderlingen stand van de aarde en die planeten. De stand wisselt voortdurend
tengevolge van de beweging der aarde en der planeten rond de zon en zoo zal een
bepaalde planeet steeds in een ander part of op een

(5) Aurora III, 8 9.
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andere plaats in hetzelfde part door de aardbewoners worden gezien.
Ook hier houdt de hypothese zich goed. De beweging van het lentepunt door de
teekens van den stellairen dierenriem wordt dan veroorzaakt door een wenteling van
de spheer om haar eigen as in ongeveer 26000 jaar.
In deze hypothese blijkt de gansche zodiakale invloed, althans de in de horoscopen
geldende, een aardsche te zijn. Dit is vreemd in een wetenschap, die zich bezig houdt
of pretendeert zich bezig te houden met de invloeden van andere lichamen in hun
werking op de aarde. Vreemd is ook weer de verdeeling in 12 krachtvelden, die
verder geen enkele waarschijnlijkheid bezit dan alleen deze, dat zij eventueel de
feiten verklaart.
Zeer verwarrend wordt het beeld echter als we denken aan de huizenverdeeling
der horoscoop. We zouden dan een voortdurende draaiing door elkaar heen krijgen
van twee spheren, de zodiakale- en de huizenspheer, want ook de huizenverdeeling
kent een twaalfvoudigheid. Maar er is nog een ander argument tegen de
krachtveld-hypothese van den mathematischen Zodiak en dat is de hoek, die de
ecliptica maakt met den equator.
Indien de Zodiak berustte op een krachtveld, geïnduceerd in de omringende ruimte
door de draaiing van de aarde, dan moest het vlak der ecliptica een hoek van 90o
maken met de aardas. Het is immers door de draaiing om den positief-negatieven as,
dat het magnetisch veld zou worden geïnduceerd.
Het zodiakaal vlak moest samenvallen met het equatoriaal vlak. We weten echter,
dat die twee vlakken elkaar snijden onder een hoek van 23 1/2o.
Stond de aardas loodrecht op het vlak der ecliptica, dan zou het niet uit te maken
zijn of de Zodiak berustte op een ster-werking dan wel op een magnetische inductie
in de ruimte rond de aarde en opgewekt door de draaiing der aarde.
Maar de hoek van 23 1/2o toont, dat een indeeling der ecliptica niet bepaald wordt
door de draaiing rond de aardas.
Als er al een twaalfledig krachtenveld wordt opgewekt door de draaiing der aarde,
dan zou het zijn de huizenverdeeling, want zij (de huizenverd.) vormt een bolvormige
spheer, welker as samenvalt met de aardas, althans voor plaatsen op den equator.
Aan den equator vallen beide assen samen. Aan de polen maken zij een hoek van
90o en op iedere breedtegraad een hoek gelijk aan de Noorder- of Zuiderbreedte.
Als er iets is, dat aanspraak kan maken funktie te zijn
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van de draaiing der aarde rond haar as, dan is het de huizenverdeeling. Ook deze
theorie kan den redelijken, den zinlezenden denker niet bevredigen.
Een dergelijke twaalfdeelige spheer-hypothese op te stellen voor het gansche
zonnestelsel, een spheer met de zon als centrum en punt van samenkomst der parten,
een spheer, die stilstond ten opzichte der planeet-rotaties stuit op afdoende bezwaren.
De aarde nl. zou zich op elk gegeven oogenblik bevinden binnen één der parten,
m.a.w. de aarde zou aan alle zijden omringd zijn door het magnetisch veld van één
dierenriemteeken. Er zou geen sprake zijn van een twaalfledig, maar slechts van een
éénledig, een homogeen magnetisch veld, waardoor de trillingen der planeten heen
moesten om de aarde te bereiken, zoodoende een bepaalde modificatie verkrijgend.
Elke maand zou de aarde komen in een ander magnetisch veld en de zon zou worden
waargenomen in het part tegenovergesteld aan datgene, waarvan de aarde momenteel
den invloed onderging. Stond de zon dus in Aries dan was de aarde in Libra en
onderging den Libra-invloed van het magnetisch veld van het zonnestelsel. Een en
ander is astrologische onzin. Er moet dus naar een andere theorie worden gezocht,
die rekenschap kan geven van den mathematischen dierenriem.

Hoofdstuk xi
Zoo ben ik er dan toegekomen om den dierenriem te begrijpen als een
‘wohltemperiertes Klavier’.
Er bestaat een merkwaardige analogie tusschen den dierenriem en een chromatische
toonladder van 12 halve tonen. Het frappante is ten eerste het getal twaalf en ten
tweede het feit, dat beide reeksen een cyclus vormen, die in zichzelf sluit.
De Zodiak begint met Aries en komt weer in Aries terug. De chromatische
toonladder begint met c en komt ten slotte weer op c (resp. c', het octaaf c).
Wij weten, dat de invloed der sterren een trilling is, hoorbaar voor het hart van
den mysticus. En wij kunnen niet nalaten te denken aan de ‘muziek der spheren’
waarvan Pythagoras heeft gesproken.
De Zodiak zou daarom beteekenen een reeks gesternten, afgestemd op
trillingsgetallen, die 12 gelijke intervallen vormen en wel zoo, dat twee op elkaar
volgende teekens steeds een gelijk interval maken. Interval Aries-Taurus is dan gelijk
interval Libra-Scorpio, gelijk Scorpio-Sagittarius enz.
Dit steeds terugkeerend interval is de halve toon, waarvan de chromatische
toonladder er eveneens 12 bezit. Zoo
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zou blijken, dat de Schepper een pianostemmer is, die in den Zodiak een soort
cirkelvormig klavier rond het zonnestelsel in de ruimte heeft opgehangen, en dat Hij
evenals de aardsche pianostemmer ‘wohltemperiert’ heeft.
Het dierenriem-probleem is op deze wijze een muzikaal problema geworden.
Aries-Leo is dus een terts, Aries-Scorpio een quint, Aries-Pisces is de septiem
enz. in den toonladder: Aries.
De twaalf tonen van den Zodiak worden alle tegelijk aangeslagen in den cosmos
en met elkaar vormen zij intervallen, zij vormen met elkaar een muziek, die op
eindeloos vele wijzen opgevangen, het leven maakt tot een bont spel van vormen,
de zichtbaar geworden klankfiguren dezer hemelsche symphonie.
De teekens van den dierenriem zelf zijn de snaren, elk op zijn toon afgestemd en
geplaatst in een cirkel ofwel zij zijn een kring van twaalf trompetters, wier
instrumenten elk op een der bovengeteekende tonen zijn gestemd.
Iedere toon bevat in zich boventonen, octaaf, terts, quint enz; c bevat dus in zich
c', d houdt in d' enz. Dit dient goed vastgehouden te worden.
Nu neem ik als eerste toon d en speel mijn chromatische toonladder op d. De
septiem wordt dan c'. Neem ik e als tonica(6), dan worden de sext en de septiem resp.
c' en d'. Op welke toon ik echter mijn chromatische toonladder ook bouw, die
intervallen blijven dezelfde, de gamma levert een eendere melodie op. Waarom?
Omdat de onderlinge verhouding der tonen dezelfde blijft. Daarom kan men een
melodie in elk der twaalf gamma's spelen en blijft het steeds dezelfde melodie, al
kan het geoefende oor ook onderkennen in welke toonladder de muziek is geschreven.
De eenvoudige en aan ieder muziekbeoefenaar bekende feiten geven de oplossing
voor het zoo duister schijnende probleem der beide Zodiaks.
***

Het lentepunt staat tegenwoordig in Aquarius en het zou dus te verwachten zijn, dat
die Zodiak als volgt verliep: Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo,
Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus.
Men zou verwachten dat de zon op 21 Maart in Aquarius stond. Wij hebben echter
gezien, dat de astrologen rekenen, dat de zon op 21 Maart steeds 0o Aries staat.
Nu ga ik naar de piano en speel de chromatische toonladder op ais. Is dit een
chromatische toonladder van 12 halve

(6) Tonica is de eerste toon.
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tonen? Het is er een. De tonica is ais, de terts is d', de quint is f'.
Daar een toonladder een reeks verhoudingen is, kunnen wij in iedere toonladder
spreken van tonica, terts, quint, kwart, octaaf enz. Dit zelfde geldt ook voor den
Zodiak.
Tegenwoordig nu de Zodiak eigenlijk begint met Aquarius (want op 21 Maart
staat de zon in dit teeken van den stellairen dierenriem) is Aquarius de tonica, Gemini'
de terts, Virgo' de quint.
Gemini' is het octaaf van Gemini en Virgo' het octaaf van Virgo.
Daar de zodiakale piano slechts één octaaf beslaat, moeten de hoogere octaven
gedacht worden als geschoven in het eerste octaaf en aangeslagen, wanneer het
harmonisch noodwendig is.
Nu noem ik voortaan de tonica Aries, de halve toon hooger Taurus, de seconde
Gemini, de terts Leo, en dan heb ik een tweede Zodiak, de zoogenaamde
mathematische.
Het aanslaan van een tonica is dus hetzelfde wat de zon doet op 21 Maart op het
klavier van den Zodiak.
De zon begint ten opzichte van de aarde een nieuwe chromatische toonladder te
spelen, waarover hij één jaar doet, zijn gang nl. door de twaalf teekens. Maar in welk
stellair Zodiakteeken hij ook staat op 21 Maart, het zal op dien datum de tonica
worden, waarop zich de gamma opbouwt.
De zon speelt derhalve de rol van orkestmeester en de lente-equinox is het
beslissende moment voor de gansche zodiakale symphonie.
En is dit wonderlijk? De zon als voornaamste en machtigste der hemelorganen is
van nature de aangewezene voor deze funktie van orkestmeester. Wanneer nu op 21
Maart de maan staat in Pisces van den stellairen dierenriem, dan vormt Pisces een
interval van een halven toon met Aquarius.(7)
Aquarius als tonica wordt Aries, daarom wordt Pisces Taurus van den
mathematischen Zodiak.
De astrologen zeggen dus: de maan staat in Taurus. Zoo kan men redeneeren voor
ieder teeken van den stellairen dierenriem en voor de planeet geplaatst in ieder dier
teekens.
De gansche reeks van 12 tonen (teekens) trilt altijd door, maar het is de plaatsing
van de zon op 21 Maart in één van die tonen (teekens) die maakt, dat dit teeken,
onverschillig welk, altijd per se op aarde wordt ervaren als Aries.
De stellaire Zodiak wordt op aarde ervaren als de mathematische.

(7) De Zon staat thans immers op 21 Maart in Aquarius (stellaire zodiak).

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

223
De teekens van den stellairen Zodiak vormen intervallen met dat teeken, waarin de
zon op 21 Maart staat. Dat teeken wordt de tonica van de toonladder, het wordt Aries
van den mathematischen Zodiak.
Nu laat zich vragen, waarom is het moment der lenteequinox zoo ‘maszgebend’.
De lente-equinox is het oogenblik dat de dagen opnieuw gaan langer worden dan de
nachten. 21 Maart is het moment van evenwicht. Op 21 December smaakt de zon
zijn diepste vernedering, dan wordt het beter, maar nog steeds is de duisternis grooter
dan het licht, de nachten langer dan de dagen. Op 21 Maart begint het licht de
duisternis wederom te overwinnen, de dagen worden vanaf dat oogenblik langer dan
de nachten. 21 December is de geboorte van Christus, van het licht, want het licht
gaat weer lengen vanaf dien dag. 21 Maart is de wedergeboorte van Christus, de
opstanding, de herrijzenis van het Licht.
De wezens op aarde reageeren allen op de trillingen uit den cosmos, voor een zeer
klein deel is die reactie bewust, voor het overgroote deel is die reactie een onbewust
automatisme. Ieder wezen bestaat uit trillingen, grovere en fijnere en het zijn die
fijnere trillingen in de wezens, die reageeren op de fijne vibraties, die tot ons komen
uit de wereldruimte.
Zal het onbewuste, maar uiterst gevoelige deel van ons wezen, zullen de lagere
schepselen en dingen een symboliek zoo groot als die van de herrijzenis van het licht
ongemerkt laten voorbijgaan?
Zal het fijnere deel van alle wezens, dat de verhoudingen van den macrocosmos
weerkaatst en wederom weerkaatst, weet tot uiting te brengen, in vorm, in kleur, in
karakter, in levensloop, niet reageeren op de cosmische gebeurtenis, die de herrijzenis
van het Licht verbeeldt?
Het zal het geval zijn. De microcosmos weerkaatst het beeld van den macrocosmos,
de cyclische processen vinden hun afdruk in den microcosmos. Dit procédé is niet
mechanisch te denken maar op de organische wijze van prikkel en reactie. De
macrocosmische trillingen vormen voor den microcosmos den prikkel, waarop de
microcosmos reageert door een copie te worden van den macrocosmos, door analoog
te worden, zij het ook niet steeds een volledige analogie. De macrocosmische
elementen staan geheel dooreen gegooid in den microcosmos weerkaatst. Ieder wezen
heeft zijn eigen weerkaatsingsmanier en het is dit, wat de oorzaak is van de varieteit,
waarin hetzelfde zich overal openbaart. De microcosmossen op aarde reageeren op
het oogenblik der lenteequinox, doordat zij hun eigen toonladders opbouwen te
rekenen vanaf 21 Maart, voor hen begint de nieuwe jaarcyclus op 21 Maart, dan
wordt de toonladder opnieuw
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begonnen met de tonica, dat is met Aries, en onverschillig in welk stellair teeken de
zon ook staat op dat moment, dàt teeken, dié toon wordt het punt van uitgang voor
de gansche symphonie, de spil, het vaststaande punt. Ieder volgend stellair teeken
doet en halve toon hooger weerklinken en zoo blijft de onderlinge betrekking, d.i.
de toonladder bewaard.
De trillingen van de zon, die samen met de trillingen van Aquarius (stellair) op
aarde komen, vormen de tonica ten opzichte waarvan ieder ander teeken terts, quart,
quint, sext of septiem enz. vormt. Als eenmaal de verhouding op deze wijze is
aangegeven, blijft die gedurende het geheele jaar steeds dezelfde. Het muziekstuk
blijft in dien toon geschreven en ieder interval is een interval ten opzichte van
Aquarius als tonica d.i. Aries.
Dit neemt niet weg, dat het muziekstuk in zijn geheel in de toonladder Aquarius
geschreven staat. Gedurende ongeveer 2200 jaar staat het leven op aarde geschreven
in Aquarius. En het is dan ook zeer aannemelijk, dat het verschil maakt of de
geschiedenis van een periode in Aries of in Taurus of in welk teeken dan ook van
den stellairen Zodiak staat geschreven. De parallel met de muziek is volkomen. Op
deze wijze kan toegegeven worden, dat de aarde een eigen Zodiak heeft, d.w.z. dat
zij de intertonale verhouding der zodiakale teekens fixeert aan een zeker teeken als
tonica. Dit laatste teeken wordt voor het levende op aarde datgene, waarin de zon op
21 Maart voor het Noordelijke halfrond staat.
(Wordt vervolgd.)
L. HOYACK.
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Kronieken
Nederlandsche poëzie
Uit Brusselsche Uren - door Beppy Van Valkenburg Plankenga. Uitgave
‘Regenboog’ Antwerpen-Amsterdam.
Gulden Tarwe - door E. de Weert - Uitgave S.V. ‘Lectura’, Antwerpen.
Verzen van Toen en Thans - door Dr Lindekens. Uitgave ‘De Standaard’.
Katholieke Jaarkrans, Uitgave ‘Excelsior’, Den Haag. De Gebroken
Branding - door Marten de Mindere.
DE vrouwefiguren in de dichtergeneratie van nu manifesteren zich niet door
uitzonderlike prestatie. Het mag als een paradoks worden opgetekend dat het wezen,
waaraan eeuwen lang voor een niet onaanzienlik gedeelte de poëtiese gedachten van
allerlei dichters werden geinspireerd, zelf zo beweenlik onpoëties blijkt waar het
zich voorneemt de muze te kittelen.
In achtgenomen het feit, dat de vrouw door een inhaerente sensiblerie wordt
gehandicapeerd, en uit deze overspannen zenuwcirkel moeilik zich te bevrijden weet,
konden wij toch, om even maar H. Swarth, Annie Salomans en Giza Ritzl te
vernoemen, waarnemen dat deze drie dichteressen hun gevoelerigheid wisten te
bedwingen onder een poëtischen vormingswil die hun levensaanvoeling harmonies
gestalte gaf.
Te onzent staat heel de vrouwelike dichterbent in het teken van Alice Nahon, die
op haar beurt haar poëtiese influisteringen dankt aan Pol de Mont. Het credo van
deze heuse school bestaat hierin, precies die kwaliteiten (of ondeugden) op de spits
te drijven, die met het oog op het zuiverheidsgehalte der poëzie beter werden geremd:
n.l. het aanvaarden van de gevoeligheid tegenover het subjectieve en het anekdotiese
als een uiteraard dichterlik beginsel. Dat deze wanopvatting slachtoffers maakt bewijst
ons de bundel van Beppy Van Valkenburg. De blote weergave van persoonlike
gewaarwordingen heeft met dichten geen uitstaan, en de openbare biecht van 's
dichters doen en laten met zijn incursies op gebied van erotiek (liefst bij zwanevijvers
in manenachten) is poëties oninteressant. Uberhapt heeft de ganse persoonlikheid
van de dichter weinig te betekenen omdat het precies aan de maatstaf der
ontindividualisering is dat de blijvende waarde van zijn werk moet worden getoetst.
Het extazemoment der schepping is de dichter een bovenper-
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soonlik ontstijgen aan zijn tijd en aan zijn eigen aksidentverschijning. Poëzie is
anoniem. Waar we dus het exalteren bijwonen van al de individuele
uitzonderingsgaven die een dichter zijn werk als het zijn doen stempelen, gaat onze
opvatting op dit stuk diametraal de tegenovergestelde richting uit. Het versobject is
de dichter dan alleen toegankelik als hij er zich, met uitschakeling van zijn eigen
gevoelsgamma, mee vereenzelvigt. Hoe of de dichter er uitziet, welke vulpen hij
gebruikt, welke dassen hij draagt, welke ziekte hem aanvreet, dat alles kan belang
hebben voor inzamelaars van curiosa, het heeft met de wezensinhoud van zijn verzen
niets te maken.
Beppy van Valkenburg heeft de veilige voorzorg genomen, zichzelf vóór pagina
I door middel van een photo voor te stellen. Wie zou de bekoring weerstaan? Twee
bladzijden verder komt de ontgocheling. Want het vangt aan met stuntelig gerijmel
en stereotype stopwoorden.
Geen emotiekristallen. Wel woordkontrakten die op scherven eindigen. Natuurlik
ook tranen bij tuiten en zilt. Er zijn doeltreffende remedies tegen zilt.
De gamma loopt over al die onderwerpen, waaraan de bakvisoverprikkeling zich
bij voorkeur beroest: passie, Don Juannerie, Amor, cabaret ook hartstocht. Maar dit
malheur gebeurt op blz. 22. Een citaat moge volstaan:
‘Je kwam als een verscheurend dier
Met heeten ademgolf
Je vuurge oogen priemden mij
Je lichaam mij bedolf.’

Men zal in de laatste regel de zelfzame zin van de dichteres voor omstandig detail
opmerken.
***
In de stille schaduw van Lier woont de Liereman De Weert. Hij bundelt zijn werk
dat over 10 jaar loopt, onder hoofding ‘Gulden Tarwe’. Er is nog kaf in zijn selectie.
Zoo wil ik buiten beschouwing laten de verzen gewijd aan de doening rond huiselike
haard, vooral geïnspireerd uit banale gebeurtenissen als geboorte, familie-sterfgeval,
enz. Want buiten de zuiver reflektieve gevoelsnotering geraakt De Weert niet. Hij
weet het gebeuren niet uit zijn aksidentele schors te ontbolsteren.
Een goed minzaam vader is niet ipso facto, gezien den adel van zijn bezieling een
goed dichter. De lof van het litteraire vaderschap kan in zijn poëtiese uiting aanbevolen
worden aan de bond voor kroostrijke gezinnen. Verder gaat de waarde niet, hoezeer
ook met litteraire attributen rijkelik gestoffeerd. Formaal gesproken blijft De Weert
meermaal in gebreke waar hij zich door gemakkelik woordeschoon laat bekoren, en
de zin van zijn vers een onverwachte en met zijn bedoeling onadekwate wending
geeft: blz 22. Erfzonde.
‘Kleeft dan de erfelijke zonde
op dat kleine voorhoofd niet,
als een leliekroon zoo blank.

De blanke leliekroon als beeldsprakerig adendum speelt hier een domme part zij
refereert op het kleven van de erfelijke zonde (dit is reeds een onjuiste uitdrukking
voor erfzonde) en niet op het kleine voorhoofd.
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Het poëtiseren van banaliteiten in deze eerste cyclus gaat niet boven de stereotype
middelmaat uit. Het meedelen van ontroering is als zodanig en uitsluitelik nog geen
poëzie. Eerst als de dichter zijn gewaarwordingen objectiveert, instee er zich subjectief
in te
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laten onderdompelen vermag hij met het oog op schoonheidsvormen ze te herscheppen
tot een gave tegenwaarde vol van spanning en rond van vorm. De verzen van De
Weert schrijden in gelijkmatig tempo voort met een egale onverstoorbaarheid, die
ze legt op een plat plan zonder relief. De woorden zijn overal gelijkberechtigd,
afgebakt in juist uitgemeten, regelmatige ritmusintervallen. Dit ten schade van de
emotieve spankracht, die nu naar buiten dringt in een goed geregulariseerd prosodies
uitlaatmedium, instee van zich met saamgebalde potens doorheen de woorden te
ontladen. Nooit als bij de Weert kan ik zo ervaren dat het gangbare metrum
neutraliseerend inwerkt op de versgang.
Dat de dichter vasthoudt aan prosodie en sonnettenvorm moeten wij, onaangezien
onze afwijkende opvattingen op dit stuk, en vooral abstractie makend van onze eigen
voorkeur, evenwel als een evidentie aanvaarden, en binnen deze opvatting het resultaat
toetsen. Zo loven wij in de Portretten uit het Liersche volksalbum V, VI en VII. De
andere hangen zo vast in het specifiek lokale kader dat ze geen andere dan pittoreske
waarde kunnen erlangen. Maar in voormelde drie sonnetten treft ons de rake toets
der beelding, het scherpe konterfeitsel dat ons een figuur voor de geest uittekent die
wij aanschouwen kunnen zonder daarbij ons te moeten beroepen op het model om
uit te maken of de gelijkenis treffend is. De klokkenmaker uit V leeft in het vers, en
niet in een welkdanige buurt der Nethestad.
De bloeiende gedachtenis werpt ons terug in anekdotiek. Het is de geversifieerde
mededeling van vader's dood; verdeeld over een hele trits gedichten. Na het ‘vers
aan Vadertje’ van M. Gysen is dit rijmsnoer laatgeboden, en doorstaat de vergelijking
niet. Want de Weert wendt zich bij voorkeur tot het decoratieve dat deze gebeurtenis
heeft omringd, om door de opsomming van indrukken een finaalbeeld van dit droeve
voorval te ontwerpen, dan als Gysen precies door de selectiviteit van indrukken de
emotie tot haar hoogste uiting concentreert in één enkel vers.
De ‘Indrukken’ die volgen dragen het prentmerk van de dichter wie zij werden
gewijd: Pol de Mont: Ontworpen naar parnassiaans voorschrift hebben zij daarvan
het levenloze vormenschoon, waardoor geen leven zindert. Het is talentvol maakwerk,
handig gerijmel, beproefde stielvaardigheid. Maar ik houd het liever bij ambachtelik
onaf werk, waarachter de vervoering trilt.
Een paar invaliede sonnetten niet te na gesproken kan de Magdalenakrans mij
bevallen. Als je een vorm kiest moet je hem beheersen. zo verwijt ik de Weert in V
en VI van deze trits de gehavende structuur van zijn verslijnen waar stopwoorden
uit hoofde van rijmbekommernis het vulsel leveren. Summa summarum zeg ik van
de Weert dat hij met zijn werktuig zeldzame sporadiese beeldingsaksenten in de
woorden beitelt, maar dat voorlopig het ruw gesteente ongeadeld de grootste
plaatsruimte beslaat in zijn boek. Moge hij het eenmaal triomfantelik tot gave
versgestalten uithouwen.
***

Lindebloesem of lindethee? Wat geeft ons Dr Lindekens? Als wij de inleider C.
Godelaine geloven mogen, is deze dichter van het impressionism naar
gemeenschapskunst geëvolueerd. Zacht wat. Vooreerst weten wij hoezeer daarin
voor minder sterke naturen een perijkel ligt, en hoe de hang naar nieuwe dichterlike
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gebruiksaanwijzingen veel al eindigt op volkomen stuurloosheid voor de poëet die
zich enkel op de klank van nieuwe slagwoorden in een voor hem vreemd domein
orienteert. Het voorbeeld K. Van den Oever ligt nog vlakbij, en wij moesten het
betreuren hoe deze dichter, die voorheen placht
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te archaïseeren, tot het expressionism wilde komen door zich nolens volens te forceren
naar een voorafbepaald wilsbesluit, zonder andere resultaten te bereiken dan een
hybridiese mengeling van oude en nieuwe uitdruksmiddelen. De inleiding van
Godelaine is vaag, zeer onprecies. Zo trekt hij een scheidingslijn tussen de kunst van
Frederik van Eeden, die van Const. Eeckels en verder nog het curiosium dat door
hem naoorlogse Vlaamse gemeenschapskunst wordt genoemd. Hij zou ons moeten
verklaren welk een kwaliteitsverschil er ligt tussen ‘vooroorlogse’ en ‘na-oorlogse’
gemeenschapskunst want we zijn gerechtigd te veronderstellen, dat de formulering
‘na-oorlogse’ verder draagt dan een blote tijdbepaling. Kunstkrities blijft zijn
drieledige indeling (z. hoger) beslist in gebreke, want wij zien niet in hoe de
sociaal-ethiese kunst à la Van Eeden, noch de kristelike kunst van Eeckels van de
latere gemeenschapskunst zouden te onderscheiden zijn anders dan door toevallige
factoren. En van Eeden, en Eeckels, en de humanitaire dichters van ‘Ruimte’ immers
waren erom bekommerd de poëzie te verlossen van wat zij heetten de steriele,
zelfbehagelike l'art pour l'art formule en ze dienstig te stellen aan 't zij religieuse 't
zij eudemoniese oogmerken. Zodat wij, gezien de redenering van Godelaine, die Dr
Lindekens doet eindigen in zijn evolutie waar hij begon, zouden te konkluderen
hebben dat de dichter helemaal geen weg heeft afgelegd. Dat zou trouwens voor Dr
Lindekens zelf helemaal geen schadepost vertegenwoordigen. Meet men poëzie aan
de afgelegde afstand, zoals een carrière of een cross-country? Welnee. De dichter
staat eeuwig en altijd op de zelfde plaats: tussen de dingen Hij moet eeuwig en altijd
trachten de mysterieuse trillingen van zijn extaze op te vangen. Verkiest hij daartoe
een ontvangstpost uiterst links of centrum dit kan op zijn poëzie niet waardebepalend
uitwerken.
Maar lacy, Dr Lindekens heeft wel degelik weg afgelegd. En welk een weg! Van
de klaveren naar de biezen, en dit zonder zich een riet te snijden. Als we de
versproduktie 1906-1918 opslaan (periode van de klaveren) dan vinden we nergens,
maar nergens een klaverke-vier. Kinderoogjes bijv. is mislukte Gezelliana, stumperig
gerijmel zonder ritmus, en vol gefingeerde argeloosheid, die zóó berekend is op de
sluitsilben van het stopruim, lege gaten gevuld met lege woorden. Rimram nog zonder
meer zoals in kriekelende kaakjes:
‘Ik wil dat uw kaken
Vol levensgloed
Steeds vurig blaken
Met blij gemoed.’

Mag ik het vers even omdraaien? (Je moet ieder gedicht kunnen omdraaien, het is
als een sfeer volmaakt). Nu dan:
Ik wil dat uw kaken
met blij gemoed(?)
Steeds vurig blaken
Vol levensgloed.

Het blijde gemoed van die kaken is niets anders dan impotente blaaskakerij. Geduld
we komen aan de biezen. De tocht is lang tot 1927. Op heel de lijn reminiscenties
Karel Van den Oever, maar hoe minder scherp, hoe minder bezeten, hoe minder
vizioenair. Verzen die lusteloos weglaveren van de aanvangshoofdletter naar het
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doodpunt achteraan. ‘Als mijn zoon een man zal zijn’ is plagiaat van M. Gysen.
Maar, dit is dan weer edel van Dr Lindekens, hij draagt het vers aan Gysen op. Deze
opdracht is een bronvermelding. Waardoor manifesteert zich dan de persoonlikheid
van Dr Lindekens?
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Bij Gysen vecht ergens in een vers Jacob met de engel. Bij Dr Lindekens vecht
Tobias met de engel. That's all. Ook Lindekens eindigt zoals Gysen met een lofzang
aan een hypothetiese zoon, en noemt hem ‘mijn’ beter ‘ik’, zoals Gysen.
Tot 1928 moeten wij wachten om Dr Lindekens als gemeenschapskunstenaar te
kunnen genieten. En het eerste vers ‘Danswoede’ levert al direkt een monster van
het mystiek huwelik tussen reliogisiteit en zijn moderne terminologie. Dr Lindekens
heeft zich namelik voorgenomen voor ons Heer te dansen: een ‘one-step-vanberouw’
en een ‘fox-trott-van-boete’. Mogen wij hem beleefd vragen, of hij voor deze
meldenswaardige elukubratie al een tegendanser gevonden heeft? One-step en fox-trott
danst men nooit alleen Dr Lindekens. Het beeld gaat niet op, vooral omdat het uw
inzicht is berouw te hebben en te boeten. Ik zeg U, met zulke bedoelingen vindt U
voor step en fox-trott geen liefhebbers. Dit zijn manke beelden en wie mankt kan
moeilijk dansen.
Verder is daar een vers ‘Kalotje’ waar een misplaatste correlatie wordt aangelegd
tussen de voolneming van een zusterke der armen en het hedendaagse bubihaar, waar
deze ceremonie ‘modies’ heet omdat zij met de korte haren van thans
overeenstemming vertoont. En wat te denken van dit zusterke, dat vreugdezat is om
haar bijval en die zich aanbeden weet door de bloem der ellende. Ik zou dat zo noemen
de hoogmoedige hypertrofie van de deemoed.
Slotvers ‘Het (?) Nachtrit’ suggereert weer sterk een analoog vers van Van den
Oever.
Dus Dr Lindekens levert lindenthee tweede treksel. Welk een begeren overmant
mij na de lectuur van deze bundel naar keuze lindebloesem!
***
Maren de Mindere (een pseudoniem) tekent door zijn naam alleen zijn verzen: de
mindere. Want circa 50 blz. lang blijft het één volgehouden geut ordentelike litteratuur
die met poëzie niets gemeens heeft. Rethoriek van a tot z. Zin voor woordkoppelingen
die log smeedwerk zijn. Versregels zo lang dat zij in 't midden doorbuigen, en waarop
de aandacht wankelt als een ekwilibrist op een verslapt touw.
Driftvolkaan, gassengeuren, woestijnelanden (o die sakkerse versvoeten die je
verplichten te gochelen met dode lettergrepen), samoemkracht, vrijheidsmoed,
lijdenswee (pleonasm) dranggevoelen (j'en passe et des meilleurs) zijn juxtapozities
die zinloos aandoen. Er komt daaruit een holle sonoriteit die de muzikale uitlijming
van het vers stukdavert. Geef ons eenvoud en geen opgeschroefdheid, die hoogdraaft
in haar laagte.
***
De ‘Katholieke Jaarkrans’, bijeengebracht door J.R.S. Cauberghe, hadden wij meer
selektief willen zien saamlezen. Het volstaat niet een liturgies onderwerp te kiezen
om als dichter te promoveren. Ik heb hieruit enkele dingen onthouden van Gezelle,
Hilarion Thans, Alb. Steenhoff Smulders, en anonieme geestelike gedichtjes door
een zuster van Liefde.
V.J.B.
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Mystiek
Michel Zachmoorter
EEN eigenaardige plaats in de geschiedenis der Zuid-Nederlandsche vroomheid van
de 17de eeuw wordt ingenomen door den Gentschen priester Michiel Zachmoorter.
Ph. Blommaert(1) noemt zijn werk ‘Thalamus Sponsi oft Bruydegoms Beddeken’
een der voornaamste mystieke schriften dezer eeuw. Het is in ieder geval een der
meest verspreide. Wij gaan niet akkoord met den uitbundigen lof hem toegezwaaid
door J.B. Lavaut(2). ‘Als een arend neemt de schrijver gezwind zijn vlucht tot de
hoogste bespiegelingen, welke hij in een zuivere duidelijke taal zoo meesterlijk
uitdrukt dat hij tot hiertoe nog weinig zijns gelijken onder de Vlaamsche schrijvers
in dezen trant gevonden heeft.’
Groote verdienste heeft hij zich echter weten te verwerven door op stellig zeer
boeiende wijze de leer van de middeleeuwsche mystieken en van tijdgenooten voor
minder ingewijden bevattelijk gemaakt te hebben.
Hij was ook een grondige kenner van de Spaansche mystiek.
Met zijn Bruydegoms Beddeken heeft hij een voornaam deel van de Spaansche
mystiek bij de vrome Vlaamsche bevolking ingeleid. Vóór de eerste Nederlandsche
vertaling van Johannes a Cruce verscheen(3) verspreidde hij diens leer.
Michiel Zachmoorter werd geboren in 1582(4) of hij in Gent geboren werd weten
wij tot nog toe niet met zekerheid. We weten alleen dat zijn broeder Franciskus doctor
in de geneeskunde was en schepen van gedeele te Gent in 1621.
Over zijn jeugd weten wij alleen wat hij ons zelf vertelt:
‘Ick belijde dat mij dickmaels groote spoore is gheweest 't ghene mij over omtrent
acht en-twintigh jaeren(5) van eenen verlichten persoon, die ick houde nu in den hemel
gheloont te wesen, gheseyt was van het hoogste in 't gheestelijck leven, ende van
Godtlijdende te wesen. Ick en weet niet wat den goeden man beweeghde om alzoo
met mij te spreken van soo hooghe dingen die ick niet met allen en verstondt, maer
evenwel het beliefde de goetheydt Godts dat ick daer door ontsteken wierdt tot het
verlaten vande wereldt, ende bleef begheerigh om eens te moghen comen, ende om
mij te

(1) Ph. Blommaert. De Nederduitsche schrijvers van Gent. Gent 1862.
(2) In den Vlaamschen Leeuw. Het artikel ‘De Gentsche Pastoors’ begint op 12 December 1869
en eindigt op 9 Januari 1870.
(3) Een eerste gedeeltelijke vertaling, van E.P. Antonius a Jesu, verscheen te Antwerpen in 1637.
(4) Zie: Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaanderen I, 53. Alsook: Recueil des
épitaphes tant anciennes que modernes des églises, couvents monastères, cloîtres, hôpitaux
et cimetières de la ville de Gand, par A.L. Van Hoorebeke. Hs G 11478 der
Hoogeschoolbibliotheek te Gent, II deel.
(5) Hij was dus ongeveer achttien jaar oud.
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voorderen met Godts gratie tot het ghene daer ick gheen begrijp oft verstandt af en
hadde, ende dit heeft mij noch dickmaels naederhandt groote deught ghedaen.’(1)
We vinden hem terug als pastoor der St-Martenskerk van de parochie Akkerghem
te Gent. Hij volgde er Jacob de Waghenaere op en was er aldus de vijfde pastoor
sedert de afscheiding van de parochie van St-Michiels. Zachmoorter moest veel
geestelijke en materieele schade herstellen, gevolg van de godsdiensttroebelen.
In zijn ‘Handbouck van de cuere en de pastorije van St Marten Ackerghem, vertelt
hij ons o.a. dat er te dien tijde talrijke oneerlijke plaatsen bestonden. Nauwelijks het
tiende huis rond de Brugsche poort was katholiek gebleven!
Maar Zachmoorter greep krachtdadig en met goed gevolg in.
Wat de materieele schade betreft, ook die was zeer belangrijk. Door zijn zorgen
en bemoeingen werd de St-Martenskerk herbouwd. De herbouw duurde lange jaren
en kostte veel zorg aan den ijverigen zielenherder.
Hij wendde zich tot de regeering en tot het stadsmagistraat. In 1616 werd een
speciale belasting op het verbruik van den wijn in de stad Gent geheven.(2)
In 1621 werd door Jacobus Boonen, bisschop van Gent, den devoten ommegang
en bedevaart in de parochie Akkerghem ingesteld. Te dier gelegenheid schreef
Zachmoorter:
Sponsus Sanguinum ofte Den Bloedighen Bruydegom onser Zielen (1623).
In 1645 werd hij deken van het kapittel van St-Pharaildis benoemd.
Hij overleed in 1660, den 25en November, en werd begraven in de St-Martenskerk
van Akkerghem.
Zijn grafzerk bevindt zich achter het hoogaltaar, vóór de communiebank van de
kapel van het H. Sacrament in den rondloop der kerk. Het is een witte marmeren
steen (1 m. 61 × 0,91). Het opschrift is grootendeels uitgewischt, maar zijn naam is
nog goed leesbaar. Bovenaan bevindt zich een gevierendeeld blazoen. In het eerste
en vierde deel bevinden zich de wapenen van de familie Zachmoorter, in het tweede
en derde van de familie Boele. Hieruit besluiten wij dat zijn moeder tot deze laatste
familie behoorde.
Een op lijnwaad geschilderd portret van Zachmoorter bevindt zich in de Sacristië
van Akkerghem. Het verbeeldt een man van jaren, dragende een korten baard en
rond den hals een witten omvallenden kraag. Het houten plankje met het opschrift
is er afgevallen. In den linkerhoek staat ‘obüt’, in den rechterhoek ‘1660’ datum van
Zachmoorter's overlijden.(3)
***
Sponsus Sanguinum ofte Den Bloedighen Bruydegom bestaat uit twintig meditatiën
op het lijden Christi.
De eerste uitgave verscheen in 1623 bij Wolschaten te Antwerpen, samen met de
eerste uitgave van Thalamus Sponsi.

(1) Thalamus Sponsi. Voor-reden tot den Leser. Antwerpen 1628.
(2) Het ‘stuiverke ten tappe’.
(3) In de sacristie bevinden zich nog portretten van zes andere pastoors van Akkerghem o.a. van
den voorganger en van den opvolger van Zachmoorter. Ze dragen elk een plankje met den
naam van den afgebeelde en den datum van zijn overlijden.
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Het werk vond grooten bijval, te oordeelen naar het getal uitgaven.
De Hoogeschoolbibliotheek te Gent bezit nog volgende uitgaven van Sponsus
Sanguinum: Antwerpsche: Van Wolschaten: 1627, 1630, 1634.
Bij dezen drukker verscheen ook een uitgave in 1624 en een in 1650(1).
Verder verscheen een uitgave in 1676 bij Jacobs, een in 1699 bij de Wwe Slegere
en een in 1713 bij Van Soest.
Te Gent bij Servaes Manilius in 1641.
Het werd ook gedrukt bij François d'Ercle.(2)
Een eerste vluchtig onderzoek maakt ons dus bekend met elf uitgaven.
Deze opsomming is verre van volledig, ook bij Hendrik Aertsens b.v. werd er
werk van Zachmoorter gedrukt.(3)
***

Van meer belang is Thalamus Sponsi oft Bruydegoms Beddeken.
De Hoogeschoolbibliotheek bevat 7 uitgaven verschenen tusschen 1623 en 1680.
In het eerste deel handelt de schrijver over het inwendig gebed en de meditatie;
in het tweede deel handelt hij over de contemplatie.
Zachmoorter behoort niet tot de mystieke schrijvers die oorspronkelijk denken,
maar hij schrijft een zuivere en duidelijke taal en hij verklaart op zeer eenvoudige
wijze. Want hij schrijft niet alleen voor geestelijken: ook de minst ontwikkelden,
zegt hij, kunnen tot het schouwende leven geraken.
In Cap. VII, VIII en IX van het tweede deel verklaart hij de terminologie van de
mystieke leeraars. Thalamus Sponsi bevat ook een vertaling van een gedeelte van
de Levendige Liefdevlam van Johannes a Cruce.(4)
Zachmoorter had sedert het verschijnen van de eerste uitgave van zijn Bruydegoms
Beddeken een vertaling van de werken van Johannes a Cruce verwacht, maar dit niet
gebeurd zijnde, vertaalde hij bovengenoemd stuk ten behoeve van zijn lezers(5). Als
voornaamste bron die hij benuttigde bij het schrijven van het Bruydegoms Beddeken,
duidt de schrijver de werken aan van Johannes a Cruce en van Benedictus van
Canfelt.(6)
Dom J. Kerssemakers trok daar reeds de aandacht op; Zie Ons Geestelijk Erf, deel
II, afl. 4, blz. 402 en 403.
Welke schrijvers werden gelezen in de Nederlanden?
Laat ons nu even nagaan welke auteurs Zachmoorter geraadpleegd heeft onder de
Middeleeuwsche en latere schrijvers.
A. Middeleeuwers: Richardus a S. Victore, Hendrik van Herp, S. Bernardus,
Pseudo-Tauler (Merch der Zielen), Dionysius de Karthuizer, Gerson, S. Bonaventura,
Thomas van Aquinen, Thomas a
(1) Catalogus: Les collections Van Der Straelen-Moons-Van Lerius, vol II, Tome II. Anvers
Vanos-Dewolf, Nos 2725 et 2846.
(2) Vanderhaeghen: Bibliographie Gantoise II partie, blz. 276 en 277. Liste d'ouvrages imprimés
par Fr. d'Ercle, cités dans son catalogue.
(3) Dr Maurits Sabbe: Antwerpsche Druckerije. Standaard-Boekhandel, blz. 138.
(4) 3de vers van het 3de lied, par. 4 tot 12.
(5) Zie Bruydegoms Beddeken 1628, 2de deel, blz. 306 en 307.
(6) Zie B.B., deel I, blz. 17.
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Kempis. Dionysius Aeropagitus, Albertus Magnus. Hij citeert ook Ruusbroec's Van
den VII Trappen; hij schijnt echter het werk alleen te kennen door bemiddeling van
P. Alvarez de Paz.
In het twintigste hoofdstuk verdedigt Zachmoorter het gebruik van de ‘gemeyne
taal’ voor het verspreiden van de mystieke leer. Hij verwijst naar Tauler, van Herp,
Ruusbroec,(1) ook naar de Spaansche mystieke leeraars.
Zachmoorter schijnt weinig te kennen van de Middeleeuwsche Nederlandsche
mystiek.
Laat ons nu de latere auteurs nagaan alsook zijn tijdgenooten.
Nederlandsche: Ludovicus Blosius, Leonardus Lessius, Laurentius Beyerlinck.
Fransche: Benoit de Canfelt, Constantin de Barbanson.
Spaansche: H. Theresia, H. Johannes a Cruce, Alvarez de Paz, Ludovicus de Ponte,
Francisais Ariaz, Thomas a Jesu Maria, Joannes a Jesu Maria, Ribadineira.
Verder vermeldt hij nog den Italiaan Robertus Bellarminius en den Portugees
Bartholomaeus de Martyribus.
We mogen dus met recht zeggen dat Zachmoorter vooral den invloed van de
Spaansche mystiek ondergaan heeft en veel bijgedragen heeft tot het verspreiden der
Spaansche mystiek in de Nederlanden.
***
Zachmoorter is ook de schrijver van een zeer merkwaardig ‘Handbouck van de cuere
en de pastorije van St-Marten Ackerghem’. (Hs in 4o van 78 blz. In het bezit van de
pastorie van Akkerghem). Daarin noteerde hij alles wat hij kon vinden over de
geschiedenis van de parochie en van de kerk.(2)
Fans De Potter getuigt veel verschuldigd te zijn aan het Handbouck bij het
samenstellen van zijn Parochiekerk.(3)
Dr Marcel DE SADELEIRE.

(1) ‘Van dien weerdighen Rusbroeck ende van sijn leeringhe gheeft iegelijck seer groote
ghetuyghenisse ende die sulcks niet wel bekent en is magh 't selve sien in zijn leven gestelt
voor sijn boecxken ghenaemt 't Cieraet der geestelijcke bruyloft onlanckx in onse tale
her-druckt te Brussel bij Jan van Meerbeeck.’ Tweede deel, Cap. XX.
(2) De bibliotheek der Gentsche Hoogeschool bezit er een afschrift van. Zie ook Hs 20626-20627
der koninklijke bibliotheek te Brussel.
(3) Parochieboek van Akkerghem, door Marten Cools (deknaam) Gent. L. Poelman 1882.
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Duitsche Letterkunde
Im Westen nichts Neues door Erich Maria Remarque, Im Propyläen-Verlag,
Berlijn.
TOEN de oorlog nog aktualiteitsinteresse kon opwekken, dat was in of kort na dit
gebeuren, werd door de intellektuele voorwacht van de kultuurlanden die er deel aan
hadden een eenheidsfront opgetrokken, een geestesbond, wiens bestrevingen erop
gericht werden, door overlandse samenwerking het ontketenen van een nieuwe
moerlemeie te verhoeden. Allereerst in Duitschland klonk het sein, dat de litteratuur
van haar absolute schoonheidskultus wegvoerde en stelde in dienst van een
eudemonies mensheidsideaal. De geestesaktivisten, nog onder indruk van de gruwel
dier dagen, in plaats van nog langer hun geestelike energie te wijden aan
kultuurwaarden, die in laatste instantie door de brutale rukwind van het geweld op
hun eigen hersenschimmigheid tot puin werden verpulverd, werden begeesterd door
het parool dat in de bestemming van het internationaal toekomstgebeuren de Geest
voortaan zijn aandeel opvorderen zou. De verpolitieking der kunst, haar utilitaire
vroondienst aan epochedoelstellingen, was een welkom slagmiddel volgens deze
geesteselite om oorlogscataclysmen doeltreffend uit te schakelen. Dies wierpen zij
zich op de politieke programmas met pacifistische inslag, die zij exclusivisties als
de bron erkenden waaraan hun lyriek zich voeden ging. Er kwam een postulatief
gesteld gemeenschapsideaal waarvan de dichter de heraut werd. Slechts deze
kunstopvatting bleef gangbaar volgens dewelke de kunstenaar zijn streven aanhangig
maakte aan sociaalhervorming, in de konkrete werkelikheid en aan ethica op het
ideologiese plan. Het was wel uit te maken, waar jacht naar Utopia begon, n.l. in de
alleszins begrijpelike en gewettigde weerzin voor de maatschappelike oorzaken,
waarvan de kultuurondergang een resultaat was. Waar het als opperste waarde
gehuldigde humanitarism eindigen zou, kon enkel door de geleverde litteratuur zelf
worden bewezen. Wij menen niet te overdrijven, als wij zeggen dat in de meerderheid
der gevallen de litteraat der programdichting niet hoog boven het electoraal pamplet
uitkwam, en hij, die zijn zending opvatte als een ethies apostolaat geraakte evenzo
niet verder dan het te boek stellen van een gerversifieerde moraalcodex. De ruimtelike
gestaltenis van een maatschappelik ideaal, alsmede de innerlike regeneratie der
mensheid waren te komplekse problemen dan dat zij door zuiver litteratuur zouden
op te lossen zijn. Wat is het tastbaar gewin uit deze periode geweest? Een nieuwe
rethoriek, gedragen op de adem van een zeer nevelig humanitarism. Trouwens in het
kamp der geestesaktivisten raakte men het vanaf de aanvang reeds oneens over de
pozitieve kernpunten, die deze beweging moesten overstralen. Allen heugt nog de
controversale afwijking van de ethieker Franz Werfel, die zijn ongeloof aan het
maatschapplik paradijs aan de basis legde van zijn gemeenschapsideaal.
Alles en alles, als we de balans trekken, konkluderen wij bij de geestesaktivisten tot
een nutteloos verraad der clercken, hoe subliem de ingevingen daarbij ook mogen
geweest zijn. Te gering konden zij hun staatsmanschap ontwikkelen, dan dat het op
de feitenloop
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beslissend zou hebben ingegrepen. Hun heldhaftige prostitutie heeft in beide gevallen
tot niets geleid. De Clartéaktie met haar propagandapoëzie is rein utopies gebleven,
de ethiekers staan nog op de toppen der bespiegelende religie. Bij nader toezien blijkt
het een vluchtheuvel, en een vluchtheuvel is geen muziekberg.
Als we, na aflegging van de tijdsmaatstaf, de oorlogslitteratuur overschouwen,
blijven in hun standaardbetekenis ‘Le Feu’ van Barbusse, ‘Menschen im Krieg’ van
Latzko en enkele graden lager ‘Les croix de Bois’ van Dorgelès. Maar nergens hebben
wij de epiese grootheid, de apokalyptiese vizie saam met het grondeloze mensenwee
der anonieme strijders zo intens aangevoeld als in dit boek ‘Im Westen nichts Neues’
dat in onze handen te trillen ligt. De geobjectiveerde beelding is van een zo ijselijke
zakelikheid, zo boordevol vervuld van nameloze jammer tevens, dat wij geloven
kunnen: zo zou de onbekende soldaat van alle landen in de scharlaken koortswijl die
ligt tussen de hete beet der wonde en de laatste ratel vóór alles stilwordt, het hebben
uitgeschreid.
Geen holle tendens bij Remarque, geen pathetiese roep om opstanding, geen profetiese
verkondiging van een heilrijk dat nooit komen zal. De blote feiten, schichtsnel in
een ring van ontzetting, die de strijder van alle nationaliteiten vurig hield omsingeld.
De loop der gebeurtenissen, hun strategiese wending naar een welkdanig oorlogs
doel dan ook liggen vervaagd op de verre achtergrond. Overal schroeit de danteske
vlam der vuurzone, overal achter de karige woorden gilt de noodschrei van een mens
die uit blind zelfbehoud verdwaasd tot doodslag wordt gedwongen, die al zijn idealen
van goedheid en broederliefde door woest granategeweld ziet te gronde gaan, en die
ontzind te schreien zit bij het koudgemaakte lichaam van zijn evennaaste die bij het
fataal moest vellen. Ook de anekdotiese gedeelten van het werk dragen het
onontkoombare verschrikkingsmerk uit de hel van vuur en schroot.
Im Westen nichts Neues tekent de heilloze neervaart van een jeugdgeneratie, die,
opgetuigd met heel het arsenaal schijnleuzen en drogmoraal, haar door de opvoerders
ingeprent, plots onmachtig staat voor de grote gesel, die op haar neerkomt. De
mooiklank van geheiligde begrippen als land, volk, recht, beschaving voeren haar
regelrecht naar massamoord. De manslag wordt geproklameerd als een nationale
deugd; hij die zijn tegenstander langzaam verbloeden laat, of gruwelik afmaakt krijgt
eretekenen.
Spijts het besef dat aan de overzijde van de frontlijn eveneens een jeugd staat, die
handelt met dezelfde ingevingen, die misleid werd door hetzelfde bourage de crâne
waaronder zich de grijpgierigste imperialistiese drijverijen schuilhouden, kan het
individu (in de massale krachtmeting en de tegenzijdige verdelging zonder indentiteit
gebleven) zich niet aan het blind dadenfatalism ontrekken. Er is de mateloze liefde
voor het leven, die oppermachtig omhoogwoelt, de stille doodsangst voor een onheil
zonder genaden. Dan de geleidelike inzinking van alle levensverlangen, het afknotten
van alle begeren, dit aards bestaan in albetrachting te omvademen. Stilaan ervaart
de naamloze krijger aan zichzelf, hoe voor de dood, het blinde zelfbehoud zich
terugtrekt op het animaliese lijfsinstinkt. Hij staat nog te midden van een wereld die
vergaat, gekruisigd op de zoeklichten, met over zijn hoofd, het frele veelkleurfantasma
der nachtfuseeën.
Meesterlik heeft Remarque een geobjectiveerd gehouden relaas geboekstaafd van
de oorlogstragiek, en tevens de verwording van alle menselikheid in dit gebeuren.
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kunnen beoordeeld worden. Maar zijn verteltrant, die soms van eenvoud naar bana-
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lisering kantelt, is tot in de geringste toetsen machtig vizioenair. Zijn gedrongen
matter of factstijl draagt een recordsom plastieke potens. Men moet bij streng
objectieve beschrijvingen, door de kontrastale beeldingsmotieven die elkaar kruisen,
of tegen elkaar aanstoten, de krop der diepste ontroering wegwerken. Zonder valse
gevoelerigheid, zonder het verholen drog middel eener intentionele tendens, die het
verhaal te opvallend naar een humanitaire bewijsvoering verwringen zou, ontrukt de
schrijver je op iedere bladzijde tranen. De vlijmscherpe etsnaald waarmee hij grift,
punt door tot op ons hart.
Het hele boek zou te citeren zijn. Allereerst om zijn beeldingseigenschappen, om
de zeldzame meesterschap waarmee de plastiese vormgeving in haar omtrek staat.
Geen enkel woord is toe te voegen of te schrappen. Iedere zin is een sluitsteen in de
synthese. Maar dan de directe doorstroom heimweezwaar van menselikheid! Het
gebeuren rond de dood van Kemmerich, de gekwetste kameraad, die op de brits te
zieltogen ligt, de schrale woorden van opbeuring die zijn vrienden murmelen, dan
als zij weten dat het onafwendbare zich voltrekken zal dat de Dood dit voorhoofd
reeds getekend heeft, en die, voor nog zijn laatste snik brak, reeds, geangeld door
hun eigen ellende, azen op Kemmerichs piekfijn paar laarzen.
Pril en fris komt de passus met de Franse meisjes. Uit weeë walg voor de
legerbordelen, waar ieder zijn beurt afwacht in lange rijen, begroeten de soldaten
een drietal franse meisjes als de incarnatie van alle denkbare geneuchten. De meisjes
wandelen aan de kanaaloever, de soldaten liggen naakt als heldere halfgoden in het
blonde water. In hen ontwaakt de jonge eros. Evenwel zij kunnen tot elkaar niet
komen. Aan alle bruggen staan wachtposten. Bij nacht zwemmen de jongens over,
adamies, en houden hun waterlaarzen vol proviand (hun bruidsgeschenk is roggemik
en blokworst) boven het watervlak. Zij vinden vertroosting waar een zatgezoende
vrouwenmond verprevelt: Pauvres garçons! Nergens vind ik een gelijkwaarde van
een even diepdroef vertolkt gevoel van primitieve menselikheid, tenzij wellicht in
dit zoetsmartelijk dialoog van de matroos met de kroegmeid uit ‘Le Paquebot
Tenacity’ van Vildrac. De beschrijving der lazaretten, die stortkroezen na de batalje
is gruwelik van ontzettende zakelikheid. De typering der krijgdokters, deze
folterknechten tuk op chirurgiese experimenten is lillend wreed. Zo het konter feitsel
van de platvoetenspecialist, die dozijnen gekwetsten dilletanterig verminkt en ze
wegzendt met ongeneselike stompvoeten.
Maar drie momenten in het boek, waar de schrei om humaniteit het meest evocatief
uit de realiteitsbeelden opwelt, wil ik even onderstrepen: het zijn de heimkeer met
verlof, het terugzien van alle vertrouwde innige dingen van vroeger, die tans in een
ongenaakbare wereld staan verbannen, de studiekamer met de geliefde boeken, die
zoveel leugens zijn, het steekspel met de bedilzuchtige herbergstrategen. Verder de
manslag in de granaattrechter, waar de infanterist een Fransman neersteekt te midden
van een aanval, en gedwongen wordt de trage agonie van zijn slachtoffer bij te wonen
terwijl doodsangst hem belet hem andere hulp te bieden dan een teug drabbig
slijkwater. De waanzindwarreling van het onmachtig berouw schrijnt hier met een
overweldigende tragiek. Maar een opperst moment is dit, waar in het troosteloze
gevangenenkamp, de verhongerde Russen, die leven van wat een schrappe
rantsoenering nog in de afvalbakken na kon laten, bovenmenselik gelaten staan, en
nog de kracht vinden in dit vale ballingland hun elegiese weemoed wijselik mild te
uiten met pure liederen van daar ginds.
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Im Westen nichts Neues en zijn auteur Erich Maria Remarque behoren tot de
wereldliteratuur. Hier staat het onvergankelike beeld van het kalvaren aller volkeren.
V.J.B.
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Geschiedenis
De vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden 1813-1815 Dr H.T.
Colenbrander. Vestiging van het Koninkrijk (1813-1815). Amsterdam, J.M.
Meulenhoof, 1927. (Nederlandsche Historische Bibliotheek, uitgegeven
onder leiding van Prof. H. Brugmans, De XV.)
WIE later de geschiedenis zal schrijven van de politieke en nationale
gedachtenstroomingen in het Vlaamsche Land, zal noodzakelijk moeten rekening
houden met den historischen ondergrond der Vlaamsche Beweging d.i.: niet alleen
met den bodem waarop zij is ontstaan en waarin zij zich heeft ontwikkeld, maar ook
met den steun en de verrechtvaardiging die zij in het verleden heeft meenen terug te
vinden. Als alle nationale beweging die uitgaat van een zeker besef van actueele
minderwaardigheid tegenover de om ons heen zich ontwikkelende volkeren en
tegenover het wezen van eigen kracht en mogelijkheden, heeft de Vlaamsche
Beweging van in haar oorsprong tot op onze dagen een beroep gedaan op het verleden
om er een hefboom in te vinden tot heropstanding van ons volk, en tevens een
antwoord op de vele vraagstukken waarvoor men in dezen strijd komt te staan. Een
kenteeken van de zwakheid der politieke gedachte in Vlaanderen en van de
overrompeling die wij hier als in vele andere opzichten hebben ondergaan is wel de
armoede aan politieke Vlaamsche geschiedschrijvers die - het zooveelste der gebreken
in ons provinciaal denken - sedert jaren de onze is en nog dreigt te blijven. Voor
zoover de geschiedenis vóór den oorlog in het arbeidsveld der Vlaamsche beweging
werd betrokken was het een confessionneele ophemeling van de Vlaamsche gemeenten
of van den opstand der Nederlanden tegen Spanje.
De Katholieke Vlamingen hielden het met het knielende leger op
Groeninghe-Kouter, de liberalen met het Klauwaard en Geus en den strijd voor de
vrijheid van denken. Dieper ging het niet. Boven die holle rhetoriek van feestdagen
en betoogingen is geen politieke gedachte uitgegroeid die de grondslag kon worden
voor de verdere ontwikkeling van ons nationaal bestaan. Wij leefden te sterk onder
den drang en den druk der taalbeweging. Na den oorlog kwam er verandering. Het
conflikt was voor velen zoo tragisch geworden dat de strijd niet meer te omrasteren
viel door een taalbegrip: nationaal bestaan en nationale strijd kregen thans voor de
meeste intellectueelen een diepere beteekenis waarvan dan ook noodzakelijk werd
gevoeld dat zij niet pastte in het politieke kader dat de Belgische staat zich in zijn
verleden heeft weten te scheppen. Prof. Daels beweerde eens dat Vlaanderen niets
anders meer had dan zijn geschiedenis om aan de volkeren aan te bieden als waarborg
voor zijn toekomst. Ik meen dat het juist andersom gaat: een geschiedenis heeft
Vlaanderen niet aan te toonen omdat het geen eigen geschiedschrijvers heeft
gevonden. De leemte is in den laatsten tijd te scherp gevoeld dat men niet zou getracht
hebben ze eenigszins aan te vullen. Er zijn een paar merkwaardige pogingen aan te
stippen in Vlaanderen. Van de andere zijde echter van den Nederlandschen stam zijn
stemmen opgegaan die de aandacht van Nederland op het vraagstuk van zijn eigen
verleden hebben gevestigd en die van daaruit Vlaanderen heb-
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ben bereikt. Zonder twijfel onder den drang der huidige politieke toestanden. Maar
kan het anders?
Geschiedenis die verder gaan wil dan archaeologie staat met beide voeten steeds
in eigen tijd. Wij hebben daar reeds de aandacht op gevestigd in vorige kronijken en
bijdragen. Zoo wordt thans onder den druk der Vlaamsch Nationale gedachte, en der
intensere groot-Nederlandsche beweging - tevens der tegenstelling Vlaanderen-België
zooals die in de laatste jaren is geformuleerd, - het vraagstuk weer opgeworpen:
waarom werd het Nederlandsche volk in de 16e eeuw niet éen volk als andere
europeesche volkeren? Waarom is de vereeniging van 1815-1830 mislukt? Rond
deze twee vraagstukken is de belangstelling van de jongere generatie geconcentreerd.
In het antwoord hierop heeft zij een richtlijn te vinden voor eigen actie, een steunpunt
bij den heropbouw van het eigen huis dat voor de meesten nog steeds in de lucht
blijft hangen omdat niemand ons met zekerheid de grondvesten ervan, die
weggedolven liggen in het verleden, heeft blootgelegd. Een kostelijke bijdrage als
antwoord op een klein onderdeel van dit vraagstuk is het werk van Dr Colenbrander
dat wij hier in zijn groote trekken samenvatten: geen in Nederland of België die beter
het behandelde tijdvak kent dan hij. Waar hij ons de geschiedenis van het Vereenigde
Koninkrijk zelf in zijn slotwoord belooft, kan men niet anders dan er verlangend
naar uitkijken, al ware te hopen dat ook van Vlaamsche zijde een ernstige poging in
die richting werd gedaan: ook ons geslacht moet zich mondig voelen om eigen kennis
te hebben van, en eigen kijk op ons nationaal verleden. Veel van wat daarbij voor
Noord-Nederlanders van minder belang is blijft van hunne zijde eenigszins
verwaarloosd of wordt minder scherp door hen aangevoeld: een leemte die men zelfs
hier in dit werk van Dr Colenbrander van tijd tot tijd meent te mogen aanstippen.
***
Toen Prins Willem op 30 November 1813 te Scheveningen aan wal stapte vond
hij een land in opstand maar nog ten grooten deele door de Fransche troepen bezet
en een Algemeen Bestuur dat de voorloopige regeering, in afwachting van zijn komst,
in handen had genomen. Bevrijding van het grondgebied, reorganisatie van het
bestuur; dit was de dubbele taak van den prins, weldra Soeverein Vorst. Hijzelf had
er zich een derde taak bijgedacht: de vereeniging van België bij Holland, een lang
niet uitgemaakte zaak waarvoor met Engeland, en bizonder met Pruisen, nog druk
zou te onderhandelen vallen.
De bevrijding van het grondgebied vorderde langzaam. De bizonderste opgave
was de Fransche bezettingen, ten alle kanten in de vestingen teruggedrongen van
Frankrijk af te sluiten. Bülow en Benkendorff konden het over hun actieplan niet
eens geraken: de eerste durfde het niet aan de rivieren over te steken, uit schrik voor
een flank aanval voor het leger van Mac Donald op de Maas, terwijl de andere resoluut
naar het Zuiden wilde oprukken. Weinig was tot hiertoe door den opstand zelf bereikt:
feitelijk alleen de bezetting van Rotterdam en Dordrecht. Begin December zag echter
de afbrokkeling der Fransche macht tusschen Dordrecht en de zee; de snel
daaropvolgende ontruiming van westelijk Noord-Brabant was het gevolg van een
fout van Generaal De Caen die - tegen het uitdrukkelijk bevel van den keizer in - de
bezettingen van Willemstad-Breda, Steenbergen en Tholen terugriep tot versterking
van zijn stelling te Antwerpen.
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Terwijl de keizer troepen deed concentreeren op de lijn Wuestwezel-Hoogstraten
ter verdediging van België, bezweek de Fransche
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verdedigingslinie aan den Rijn. De Pruisische legers zakten op hunne beurt nu
Zuidwaarts af. Het vooruitgaan van den hertog van Saksen Weimar in Vlaanderen
liet toe de hand te leggen op Staats-Vlaanderen. In Walcheren en het land van Cadzand
bleven de Franschen stand houden. 23 April 1814 werd de Conventie gesloten ter
regeling van de ontruiming der vestingen buiten het oude Fransche koninkrijk gelegen:
op het vroegere grondgebied der vereenigde Provinties werden zij overgelaten aan
den Soevereinen vorst. Weinig dienst had bij dit alles het Nederlandsche leger
bewezen: het had er zich toe bepaald het garnizoen der ingesloten vestingen
strooptochten op het platte land te verhinderen. Tot veel meer zouden die
ongeoefendedeels nog onbewapende benden niet gedeugd hebben.
Zoo was het oude grondgebied, zonder al te veel schade, begin Mei aan den
Soevereinen Vorst teruggekeerd. Niet zoo gemakkelijk kreeg hij de oude koloniën
uit de handen van Engeland los. Dat Ceylon en de Kaap reddeloos verloren waren
wist de vorst sedert het bezoek van Casthereagh aan den Haag, Januari 1814.
Op andere deelen maakte Engeland nog aanspraken en er viel, door een vroegere
belofte van Engeland, nog een moeilijkheid te regelen met Zweden. Sedert de
West-Indische Compagnie in 1716 en daarna terug in 1740 haar gebied voor vreemde
kolonisten had opengesteld, hadden de Engelschen zich langs de rivier Demerary
gevesstigd: na enkele jaren was alles verengelscht en waren groote engelsche belangen
met het behoud dezer kolonie verbonden. Dit des te meer daar het vast stond dat
Engeland Rusland's toestemming tot de vereeniging van Nederland en België zou
moeten betalen. Aan Zweden had Engeland reeds in 1806 en daarna opnieuw in
1812-1813 een fransche kolonie (Guadeloupe) aangeboden als lokprijs voor een
bondgenootschap tegen Napoleon. Nu echter Frankrijk herleid was tot zijn grenzen
van 1792 wilde men Guadeloupe laten en Zweden daarentegen een Kolonie geven
in West-Indië. Zweden vroeg Suriname en Curaçao. Waar dit bezwaarlijk kon, werd
die belofte door Engeland afgekocht. Engeland zelf behield Demerary, Essequebo
en Berbice tegen eventuelle finantieele prestaties bij vereeniging van Nederland en
België (schadeloosstelling aan Zweden - bijdrage in de verdediging der Nederlandsche
zuidergrens - overname der Russische schuld. (Conventie van 13 Augustus 1814).
Intusschen had de Soevereine Vorst aan zijn land een nieuwe grondwet geschonken
en was hij druk bezig met de reorganisatie van wetgeving en bestuur. 21 December
1813 was de commissie benoemd die de grondwet, aan de hand van de Schets van
Hoogendorp, moest uitwerken. 30 Maart daarop was reeds alles klaar, de grondwet
door de notabelen aangenomen en kon de vorst zijn eed afleggen. Groote
belangstelling in deze reorganisatie van 's lands bestuur, zooals die verder nog door
den Soevereinen Vorst en zijn ministers werd afgewerkt, viel niet te bespeuren. 't
Was de volslagen onverschilligheid, een gevolg van het verlangen naar rust en herstel
en van het onbegrensd vertrouwen in het huis van Oranje. Niebuhr, op doorreis in
Nederland, merkte het terecht op: ‘Die vollkommenste Gleichgültigkeit über die
Verfassung... Eine absolute Monarchie ist hier in Holland eingeführt, und zwar unter
Formen die dem Leser auf dem ersten Blick einbilden, dass constitutionelle Freiheit
existiere’. De Soevereine Vorst had zich zonder reden zenuwachtig gemaakt over
de stemming der notabelen: op de 474 stemmen waren er 448 voor en slechts 26
tegen, waaronder echter 20 katholieken. Van partijen was daarbij in Holland geen
spraak. Niet dat wrijvingen ontbraken! Vanwegen de bevolking de aanstonds groote
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zag te behouden of terug in te voeren. Ook vanwege meer dan een aan-
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hanger der Oranjepartij die maar niet wilde begrijpen dat de tijden veranderd waren
en dat wat men noodig had was: bekwaamheid (die men hoofdzakelijk vond bij de
vroegere Fransche ambtenaars) en trouw aan de Soevereiniteit (het nieuwe begrip
dat Willem uit het bonapartistisch regiem wilde behouden). Maar de trouw aan het
huis van Oranje eenerzijds, schrik voor terugkeer naar oude toestanden anderzijds
maakten alles goed ten voordeele van den Vorst. Dat deze geen markante
persoonlijkheid en geen politieke opinie voor zich vond waren omstandigheden
waarvan hij dankbaar gebruik maakte om zijn persoonlijk regiem te grondvesten. In
de harde tijden die achter den rug lagen, had hij geleerd alleen nog op zichzelve te
betrouwen. Met een kloek verstand en een merkwaardige werkkracht begaafd, rijst
hij in het toenmalige Nederland op als een persoonlijkheid die wist wat zij wilde en
hardnekkig het gestelde doel kon vervolgen. Buigen deed hij alleen voor groote
overmacht: die vond hij niet in Nederland en zal hij later ook in België niet willen
zien. Het is tijdens die eerste maanden dat hij zijn regeeringspraktijk heeft gevestigd
die hem zal toelaten veel goeds en persoonlijks door te zetten maar die terzelfdertijd,
bizonder in België, een geweldige steen des aanstoots zal worden, niet dat hij
reactionnair was! Integendeel, hij was liberaal, maar van een heel bizonder liberalisme
dat hem doet vasthouden aan de groote voordeelen die de bonapartistische instellingen
gaven aan den Vorst, zonder er daarom een tyran van te maken; een liberalisme dat
maar schijnbaar overeenkwam met wat in België onder dien naam aan 't groeien was
en waarmede hij dan ook later in scherp conflikt zou geraken. Van de eerste maanden
af zijner regeering affirmeerde de Soevereine Vorst zijn persoonlijke wil: De Raad
van State en de Kabinetsraad werden aanstonds uitgeschakeld: in aandachtige studie
van uitvoerige rapporten elaboreerde hij zijn besluiten - de grondwet liet hier tamelijk
vrij spel - die dan als zwerfsteenen terecht kwamen op het hoofd van zijn Ministers,
verlaagd tot den rol van bloote commiezen. Bedenkelijk zou die methode eerst worden
na de vereeniging met België.
Toen de Prins naar Holland kwam was het lot van België nog niet bepaald.
Castlereagh had er liefst Oostenrijk of Pruisen als grenswacht tegen Frankrijk zien
staan, maar geen van beiden had er lust toe. Prins Willem was er wel voor te vinden,
maar eischte er dan ook het land bij tusschen Maas, Moezel en Rijn. Van een
zelfstandig België kon geen spraak zijn: de vraag kan gesteld of de Belgen als natie
te onderscheiden geweest waren in het Fransche rijk; het land zelfstandig verklaren
stond voor allen gelijk met af te staan aan Frankrijk wat men zoo pas op Frankrijk
had veroverd. Zoo kreeg de Soevereine Vorst zijn kans die hij niet heeft los gelaten
en die hij tot werkelijkheid heeft gebracht. Gemakkelijk ging het niet. Einde December
denkt Engeland nog maar alleen aan een behoorlijke gebiedsuitbreiding voor
Nederland: Castlereagh droomde van een Oostenrijschen staat tusschen de Noordzee
en den Rijn, althans van een Oostenrijschen Prins. Toen dit onmogelijk bleek
(Oostenrijk wenschte Noord-Italië) wilde hij Holland uitbreiden tot aan de Maas met
een gedeelte van den Nederrijn tusschen Maastricht-Gulik-Keulen en daarnaast
Pruisen tusschen Maas, Moezel en Rijn. Het lot van den linker Maasoever mocht
aldus als geregeld beschouwd worden: begin Februari 1814 kreeg de Vorst verlof
België tot aan de Maas ten zijnen voordeele op bedaarde manier te bewerken. Na
den intocht der bondgenooten te Brussel ging Castlereagh verder; bij de Conventie
van Troyes kreeg de Vorst toezegging van den linker Maasoever en van het hoekje
tusschen Maas en Rijn benoorden Maastricht, Aken, Duren, Keulen. Oostenrijk nam
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toestemming betalen door de overneming der Russissche schuld. In de alliantie van
Chaumont echter (9 Maart) werd de formule van Troyes niet aangenomen. Er werd
bepaald dat Holland zou zijn een ‘état libre en indépendant, sous la souveraineté du
Prince d'Orange, avec un accroissement de territoire et l'établissement d'une frontière
convenable’. Wel was men met Rusland in princiep accoord geraakt (de definitieve
regeling kwam eerst tot stand 13 Mei 1815) maar Pruisen wilde er thans niet meer
van hooren. Met Pruisen waren de moeilijkheden om de landen van Overmaze reeds
aanstonds na de ontruiming van het gebied door de Franschen begonnen. Eerst door
de bezetting der vroegere generaliteitslanden, daarna door moeilijkheden bij de
bezetting van Maastricht ook nog na de Conventie van 23 April en na den vrede van
Parijs. Intusschen was voor het bestuur van België zelf reeds een voorloopige regeling
getroffen. Het voorloopig bestuur door de generaals begin Februari opgericht voldeed
de bondgenooten niet en nu alles in 't onzekere lag - of de Soevereine Vorst een deel
der Russische schuld zou willen overnemen en wat er zou geworden van de landen
tusschen Maas en Rijn - wilde Castelreagh er én Pruisen én den Vorst buiten houden.
Hij drong dan ook aan op en verkreeg de benoeming tot gouverneur van baron
Vincent, Oostenrijksche generaal van Belgische geboorte. Op den vrede te Parijs (30
Mei) werd het vraagstuk der Nederlanden verwezen naar Weenen.
Te Chaumont had intusschen een Belgische deputatie, daartoe samengesteld na
oproep van den hertog van Saxen-Weimar, de wenschen der Belgen te kennen
gegeven. Zij vroegen waarborgen voor hun godsdienst, behoud der oude constitutie,
vrijheid van handel en verschoond te blijven van aan België vreemde schulden. Wel
werden zij terruggestuurd met een vage belofte (14 Maart) die aan het Belgisch volk
beloofde: ‘une existence politique propre à lui assurer les avantages d'un système de
gouvernement sage et libéral, joint à une étendue de pouvoir et de ressources qui lui
permette de jouir avec sécurité de la liberté et de l'indépendance qu'il est décidé à
conquérir’ maar de aandacht was er op gevestigd en de Mogendheden vroegen aan
den Vorst zijn advies over de voorgestelde punten. Hij had zijn antwoord klaar en
om te voorkomen dat de Belgen verder werden geraadpleegd - hun eisch tot
zelfstandigheid was toch niet te verwezenlijken - ging de Vorst persoonlijk naar
Parijs om de zaak en de voorwaarden der vereeniging te bepleiten. Hij kwam te laat:
de koffers waren gepakt. Toch is het te Parijs dat, in overleg met Clancarty, de acht
artikelen ontstonden die te Londen werden aangenomen door het protocool van
vereeniging op 21 Juni 1814. De grondslag ervan was: ‘cette réunion devra être
intime et complète de façon que les deux pays ne formant qu'un seul et même état,
régi par la constitution déjà établie en Hollande et qui sera modifiée d'un commun
accord, d'après les nouvelles circonstances’. (art. 1.) Verder: de gelijkheid der
godsdiensten, passende vertegenwoordiging der Belgen in de Staten Generaal en de
gelijkheid van lusten en lasten. Bij dit protocool mocht de Soevereine Vorst echter
maar het gezag voeren in naam der bondgenooten tot alles definitief geregeld werd
te Weenen. Over de Oud-Belgische landen over de Maas bleef men dus in twijfel.
Groot was de teleurstelling van den Vorst, maar tegenover het cordate optreden
van lord Castlereagh werd hij gedwongen toe te geven: in de laatste week van Juli
ging hij naar Brussel en op 1 Augustus nam hij het bestuur over van Vincent. Aan
de moeilijkheden met Pruisen en Rusland over de gebiedsuitbreidingen werd een
eind gesteld door de geheime alliantie van 3 Januari 1815 tusschen Engeland,
Frankrijk en Oostenrijk: de vergoeding die Pruisen te

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

242
vergeefs gewenscht had in Saksen kreeg het op rechter en linker Rijnoever. De
Soevereine Vorst trachtte nog Nassau uit den brand te redden: vruchteloos. De
artikelen betreffende Nederland werden opgesteld op 13 Februari 1815; het grootste
gedeelte der oud-Nederlandsche bezittingen over de Maas bleef aan Nederland, maar
van de departementen der Ourthe en van de Wouden kwamen stukken aan Pruisen:
Eupen, Malmédy, St-Vith en het land beoosten de Our. De Vorst werd groothertog
van Luxemburg en als dusdanig lid van den Duitschen Bond.
De honderd dagen volgen hierop als een korte spannende en dramatische episode.
De kranige houding der Nederlandsch-Belgische krijgsmacht te Quatre-Bras bracht
er het hare toe bij om Wellington's concentratie, niet al te ver van Blücher's leger,
mogelijk te maken en was aldus de waardige inzet van Waterloo waar de
Nederlandsch-Belgische troepen geen slecht figuur maakten. De tweede vrede van
Parijs bracht aan het nieuwe Koninkrijk - Willem I had eigenmachtig den Koningstitel
genomen - een kleine gebiedsuitbreiding: Bouillon en acht kantons van Henegouwen
en Namen. Thans kon het nieuwe Koninkrijk zijn kans rustig wagen in Europa. Blijft
alleen de vraag: hoe hadden beide volkeren die vereeniging beschouwd en beoordeeld?
Hoe was er reeds van beide zijden op gereageerd?
Er waren wel bezwaren tegen in Holland en enthousiast voor de vereeniging was
men er bepaald niet. Amsterdam vreesde den wederopbloei van Antwerpen, de
protestanten zagen wantrouwend den aangroei van het katholicisme: éen oogenblik
zelfs beproefde de Raad van State het tot stand komen van een Katholieke faculteit
van theologie aan de Universiteit te Leiden om de Noord-Nederlandsche Katholieken
van de Zuid-Nederlandsche gescheiden te houden - plan dat evenwel niet doorging.
Algemeen was de afkeer echter niet en velen zagen in de vereeniging met België een
macht en gebiedsuitbreiding die alleen maar kon ten goede komen aan den Vorst
zelf en aan zijn nationaal prestige, en die daarbij voor Nederland zelf groote materieele
voordeelen meebracht.
In België zelf begreep men dat er niets anders opzat. Er waren wel enkele stemmen
opgegaan voor de vereeniging met Nederland: de Gentenaars Huyttens en Bauwens,
met relaties aldaar in industrieele kringen, waren 23 December 1813 reeds in den
Haag om hun diensten aan te bieden. Ook Van Bijlandt, een sedert jaren te Brussel
uitgeweken Hollander, stuurde gunstige berichten en trachtte de geesten te bewerken
door een pamphlet. De Soevereine Vorst zelf had aanstonds aan Castlereagh gevraagd
te mogen propaganda maken in België, en in de legers von Von Bülow had de jonge
diplomaat Hugo Van Zuylen van Nyevelt zich doen onderscheiden - en ook
terugroepen - door zijn al te roerig optreden. Enthousiasme was er echter niet in te
krijgen. De naam Oranje was er geen nationale herinnering meer: dat kon men merken
toen te Brussel bij den intocht der verbonden legers de erfprins van Oranje de ovatie
wilde inoogsten die bestemd was voor de Engelschen. Men wist trouwens in België
niet al te best wat men wilde. Wat de kringen wenschten rond het voorloopig bestuur
van Sakxen-Weimar konden wij reeds opmerken bij de Belgische deputatie te
Chaumont. Terugkeer tot Oostenrijk en behoud der oude constitutie waren onmogelijk.
Het eerste had Keizer Frans zelf hun aan 't verstand gebracht en van het tweede was
Metternich een beslist tegenstander: geen federatie met Holland, onder éen sterke
Staat moest er komen. Wat kon een federatie anders beteekenen dan de militaire
macht van het land verzwakken en van België een minderwaardig land maken
tegenover Holland? Het was het prijsgeven van Zuid-Nederland aan de conservatieve
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partij wat als gevolg zou gehad hebben de orienteering der oppositie naar Frankrijk.
In liberale kringen was men beter gestemd, doch ook daar waren de bezwaren
groot en was men weinig geneigd de Hollandsche schuld te helpen dragen. De groote
moeilijkheid zou echter komen - en dat mocht de Vorst reeds tijdens zijn voorloopig
bestuur ondervinden - vanwege de Belgische geestelijkheid. Haar eischen waren
dusdanig dat ieder Vorst die niet wenschte te staan onder haar toezicht, resoluut den
strijd zou moeten aanbinden hebben tegen deze katholieke reactie. Haar leider was
de Franschgezinde bisschop van Gent Mgr De Broglie die, nog onder Baron Vincent,
zijn programma als volgt had geformuleerd: gedeeltelijke teruggave van het zwart
goed, herstel der geestelijkheid als eerste orde in de Provinciale Staten, herstel der
Jezuieten, afschaffing van het burgerlijk huwelijk, verhooging van het traktement
der geestelijkheid - een programma waaraan hij later wenschte toe te voegen (adres
aan het Congres van Weenen): het verbod van den protestantschen eeredienst buiten
's konings paleis, een afzonderlijke Raad van State voor België, met enkel katholieke
leden en twee bisschoppen, een nieuw concordaat met herstel van den geestelijken
stand. Hierin ging hij met den vroegeren bisschop van Roermond, Mgr Van Velde
de Melroy accoord, die de uitsluiting begeerde van alle protestantsche ambtenaars
en de wezenlijke (zoo al niet wettelijke uitsluiting van aankoopers van zwart goed
en van de oude keizerlijke ambtenaren uit het bewind.
Reeds aanstonds waren de moeilijkheden met de geestelijkheid begonnen naar
aanleiding van de wetgeving op den burgerlijken stand: die voorschriften werden in
de Vlaamsche provinties systematisch door de pastoors met de voeten getreden.
Toegevingen van den Vorst - wat dan van de andere zijde aanleiding gaf tot protest
- hadden op die houding geen invloed.
Scherper zou het conflikt uitkomen bij de herziening der grondwet. De kiem der
aan te brengen wijzigingen moet hier gezocht in de toezeggingen der bondgenooten
aan de Belgische deputatie te Chaumont (godsdienst, handel, schulden,
vertegenwoordiging). 22 April 1815 werd een Belgisch-Hollandsche commissie van
herziening benoemd: de Vorst had geweigerd de voorgestelde artikelen te onderwerpen
aan een kleine vergadering van Belgische aanzienlijken zooals de bondgenooten het
eerst zouden gewild hebben. In de commissie, samengesteld door Falck en Capellen
voor wat betreft de zuidelijke leden, had men er voor gezorgd het clerikale element
in de minderheid te laten. Een nationaal blok hebben die leden trouwens niet gevormd:
was er geen enthousiasme in België voor de vereeniging, zoo was er toch ook geen
verzet, en buiten de eischen der clerikale partij scheen alles rustig te zullen verloopen;
tusschen de Belgen was in de commissie geen overleg, clerikalen en liberalen zochten
alleen maar eigen partijvoordeel bij de voorgestelde hervormingen: van nationaal
programma was geen spraak. De moeilijkheden begonnen pas, toen de grondwet
moest aangenomen worden. Reeds voor de bijeenkomst der notabelen gaf de
geestelijkheid het ordewoord ‘l'état de la religion et les libertés de l'Eglise catholique
ne peuvent subsister avec un des articles du projet de la nouvelle constitution, en
vertu duquel une protection et une faveur égales sont accordées à tous les cultes’
dus: tegenstemmen. Waar de invloed van de geestelijkheid in Zuid-Nederland zoo
groot was viel aan den uitslag niet te twijfelen; dat daarbij vele notabelen de occasie
aangegrepen hebben om tegen de vereeniging en tegen de gemeenmaking der schulden
te stemmen mag ook wel als zeker aangenomen worden. Wat er ook van zij: de
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Koning kon niet achteruit, gebonden door het protocool van Londen. In Augustus
1815 had de stemming plaats. Op de 1604
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benoemde notabelen waren 1323 opgekomen. Voor: 527. Tegen: 796, waarvan 211
gemotiveerd als volgt: 71 pour cause de religion, 55 pour cause de religion
principalement, 85 pout tout autre motif. Zelfs indien men de 71 en 55 die om
godsdienstredenen tegen stemden, bij de voorstemmers rekende bleef men in de
minderheid. Een meerderheid was alleen te bereiken door de afwezigen als
voorstemmers te aanzien. De koning deed het niet. Bij proclamatie van 24 Augustus
verklaarde hij dat ‘zoo de waarheid niet verduisterd ware door eenige menschen, van
welke de maatschappij integendeel het voorbeeld der Evangelische liefde en
verdraagzaamheid verwachten mocht’ die 126 stemmen zich zouden gevoegd hebben
bij de 527 andere en dat aldus, met de algemeene toestemming in het Noorden, de
grondwet door de groote meerderheid der onderdanen was aangenomen: het procédé
der berucht geworden arithmétique néerlandaise. De meeste tegenstemmers waren
te vinden in de provinties Antwerpen en in de beide Vlaanderen: daar waar de invloed
der geestelijkheid het sterkste was. Meer dan nationaal was deze stemming
confessioneel: onder de voorstemmers moeten ongetwijfeld vele anti-clerikalen
gezocht worden die niet ingenomen waren met de vereeniging maar tegen de
geestelijkheid wilden betoogen: ook bij hen was de mistevredenheid groot, bizonder
over de gemeenmaking der schulden en de geringe vertegenwoordiging der Belgen
in de Staten Generaal. Intusschen moest, onder die onheilspellende stemming,
noodgedwongerwijze de proef der vereeniging gemaakt worden: het blijft de groote
verdienste van Koning Willem I ze hardnekkig te hebben vervolgd en bestreefd al
mocht hij ook niet gelukken: dit gaat echter buiten het kader dezer kroniek.
Dr H.J. ELIAS.

Een Pleidooi voor Peter Wust en voor een begrijpende Kritiek
‘Als kühle, vornehme Objectivität aber wurde die Befreitheit von allem
geistigen Enthusiasmus gepriesen, und man hatte nicht einmal mehr die
Fähigkeit, den tieferen Sinn dieses Begriffes zu vestehen, der noch eng
mit der Metaphysik alles geistigen Schöpfertums zusamenhing.’
PETER WUST, Orphid, Jg IV, Nr 11-12.
N 't najaar van 1928, liet de Keulensche wijsgeer Peter Wust, het tweede deel
verschijnen van een triptychon, dat ons voorstellen wil de algemeene metaphysiek
van de geest. Dit tweede deel heet ‘Die Dialektik des Geistes’. De rechtervleugel
van dit schilderij verscheen in 1925 onder titel ‘Naivität und Pietät’; tegen 1932
wordt de linkervleugel aangekondigd als ‘Die Philosophie des Diabolischen’. ‘Die
Dialektik des Geistes’, het grootste katholiek wijsgeerig werk van de laatste tijd,
omdat het in Duitschland de zege der metaphysiek op 't historisme inluidt, heeft in
de katholieke pers niet het onthaal genoten waarop het aanspraak mocht maken.
Het Decembernummer (1928) van de ‘Stimmen der Zeit’ brengt - nadat Przyward
in 'n vorig nr naar de monumentale beteekenis
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van dit werk had gegrepen - 'n overigens lovende kritiek van de bekende kunstkenner
en historieker der wijsbegeerte, P.B. Jansen S.J., waarbij we even willen stil blijven.
Jansen erkent dat dit boek van Wust over veel metaphysische vragen het laatste zegt;
hij vergelijkt Wust bij de berggeleider die U over afgronden en gevaarlijke rotspunten
opvoert, ‘zum Licht der Lösung’.
‘Niets herinnert ook maar van ver aan de bedrukkende engheid eener
schoolmeening of aan de onhebbelijke onverdraagzaamheid eener partijrichting.
Overal spreekt de fijnvoelende literator, die jarenlang het verlangen en hopen, kunnen
en verzuimen van de tegenwoordige persoonlijke en objectieve geest heeft beluisterd,
het heeft beluisterd op de verschillende gebieden van de kennis en van het artistieke
scheppen. Achter alles staat de denker die met instinctieve verwijdering van de
alexandrijnsche geleerdheid en met ongemeene intuitieve totaliteitsaanschouwing
het wezenlijke en wettelijke uit de wijsgeerige afdeelingen heeft bestudeerd en
beschreven. Tezelfdertijd vermengd hij de abstracte idee van de systematieker met
de vloeiende levende rythmus van het historischwijsgeerig gebeuren, de eene zijde
door de andere versterkend en opklarend. Doch het treffendste van het geheele boek
is de diep eerlijke wil, de moedige belijdenis en de geheele intellectueele openheid
voor de metaphisische werkelijkheden. Wust bezit op 'n zeldzame wijze het charisma
van de Intuitus metaphysicus, dat ten slotte het signum van de echte wijsgeer is.’
Dan spreekt Jansen van de ontwikkeling die Wust doorgemaakt heeft van de
‘Auferstehung der Methaphysik’ - zijn eerste werk - tot de ‘Dialektik des Geistes’;
wijst op zijn scherp oog voor de positieve krachten der ‘ongeloovig leidende
wereldwijzers’, op zijn voorbeeldig volgehoudene phenomenologische methode en
de gulden middenweg die hij weet te houden tusschen het star gedogmatiseer der
scholastiek en de verwarde moderne problematiek, die het criticisme zoo uitvezelt
dat men er de kop bij verliest. Na nog 'n karakterizeering van Wust's boek als
bevattend in zijn eerste deel de algemeen ontologie, en in de volgende deelen
psychologisch-sociologische beschouwingen, sluit Jansen zijn bespreking met 'n
uittreksel uit Wust zelf over de dialektiek van de menschelijke geest - een citaat dat
inderdaad zeer representatief is voor de geesteshouding van Wust.
Tusschendoor heeft de referent echter 'n paar bedenkingen gemaakt tegen Wust
die een zwaar discrediet werpen op de waarde van zijn werk. Hij kritiseert ‘seine
schillernde, oft schwer fassliche Darstellung’; zijn ontvankelijkheid voor nieuw
opkomende richtingen en denktypen, zijn soms ongepast profetendom. Verder zou
Jansen wenschen dat de ‘Aesthetik mehr hinter der sachlichen Klarheit zurücktreten
möchte’, dat Wust de woorden hun zin zou laten en zich niet vermeien ‘in
berauschenden Wortspielen’.
‘Weniger Barock und mehr Klassizismus in der Darstellung und gelegentlich sogar
in der Auffassung’. Ook klaagt Jansen erover dat Wust echt sacrale vaktermen zooals
‘materia prima’, ‘nexus animarum’, ‘potentia oboedentialis’, berooft van hun diepe
echte zin en de lezer vervreemdt van de ‘geradliniger Sachrichtung.’
Bij deze kritiek van B. Jansen wenschen we, niettegenstaande we geen vaklui zijn,
toch een paar kantteekeningen te maken; omdat naar onze meening, deze kritiek
tegen Wust geinspireerd is door een geest die in Vlaanderen steeds op de uitkijk staat
om de scheppende krachten en de innerlijke, echte levensopenbaring van de beste
onzer denkers en dichters, uit naam van een aprioristisch denksysteem, een voet
dwars te zetten en te classeeren.
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zij die zich de erven heeten van terminologisch oud beproefde denksystemen, die
alleen bloedloos geworden begrippen tot hun uitdrukkingsmiddel nemen en denken
over gecaderde, levenlooze, ‘intellektuell erfasste’ wezenlijkheden, beschikkend
over mathematisch gestipuleerde denktechnieken, kunnen zich beroepen op hun
virtuoze begripsdialectiek en hun schrandere formeele logika. Dit kan niet het geval
zijn met Wust. Zijn wijsgeerig denken staat buiten die kaders, is los van de
bevangenheid van het aristotelisch-scholastisch denksysteem, waarin Jansen bewogen
wordt. Wat natuurlijk niet wegneemt dat Wust b.v. herhaaldelijk aansluit bij
wijsgeerige stellingen van Aristoteles en Thomas (b.v. blz. 680, 273, 320, 350). Wust
gaat, zeldzaam verrijkt door de ontdekkingen van deze en vroegere tijden, weer op
de zaken en op het leven af. Een wijsbegeerte wil hij opbouwen die onmiddellijk uit
het wezen der zaken zelf opstijgt, waardoor het zijn weer onmiddellijk tot ons spreekt;
die niets anders is als openbaring van het zijnde in zijn zijn. Deze nieuwe ontsluiting
van het wezen der werkelijkheid gaat natuurlijk samen met zware
uitdrukkingsmoeilijkheden; want hiertoe ontbreken meestal niet alleen de woorden,
maar ook en vooral de grammatiek. Martin Heidegger heeft op deze voor de
phenomenologie onvermijdelijke moeilijkheden destijds treffend gewezen en tevens
de aandacht gevestigd op ‘het ongehoorde aan formuleeringen’ dat te vinden is in
de Parmenides van Plato en in de metaphysiek van Aristotoles’. En zoo gaat
Heidegger verder, waar de krachten wezenlijk kleiner en bovendien het te ontsluiten
zijns gebied ontologisch moeilijker is dan 't de Grieken gegevene, zal ook het
omstandige van de begripsvorming en de hardheid der uitdrukking toenemen.(1)’ Aan
de geest van Wust openbaren de zaken hun wezenheden. Men ‘Naïviteit en Piëteit’
staat hij voor de geboorte van de wezens in hem en wat hij aan wezenlijkheid ziet
en beleeft tracht hij in woorden vast te leggen. Gelijk bij alle scheppende geesten is
bij hem het woord de openbaring van het wezen; in zware kamp of in deemoedig
luisteren naar natuur en geest, mensch en geschiedenis, gemeenschap en individualiteit
groeit in hem het logos der phenomenen. En hieruit is het, dat zijn woorden en
uitdrukkingen ontstaan. Het mag zijn dat Wust in zijn visie nog te kort schiet, dat er
nog onmondige ontroering hangt over de taal van de man die de ‘verrijzenis der
metaphysiek’ heeft beleefd. Heeft hij zelf geen wonderbare bladzijden geschreven
over onze metaphysisische ontoereikendheid, over de wezensblindheid waarmee
onze tijd geslagen is.(2) En toch spreekt uit zijn werk luider en duidelijker de taal van
het zijn van mensch en God, van eeuwigheid en tijd, dan uit de zoo limpiede klaarheid
der veel geprezene boeken die klassiek zijn in voorstelling en opvatting. Wel maken
deze boeken geleerder, meer gevat voor logische spitsvondigheden; doch of ze ook
wijzer maken is een ander vraag. Zij roepen in ons niet die diepe wezensverplichting
op die wars is van alle ‘journalisieren’ en vol is van de daad in grooten stijl omdat
ze niet verder reiken dan intellectualistische dialektiek, de achtergrond aller sophistiek.
De menschen die in hun geestesleven geheel doortrokken zijn van de structuur dier
systemen, zijn geharnast in 'n onbehaaglijke verstandelijke stugheid en onbekwaam
tot begrijpen. Ook geschiedt

(1) Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. Band VIII, blz. 39.
(2) Zie hier voor b.v. Die Dialektik des Geistes, blz. 535, e.v.; Abendland, November 1928, blz.
50-51; Das Neue Reich, 8-XII-28, blz. 182-183.
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hun denken ten koste van hun leven; en niet zelden bemerken we bij deze zuivere
begripswijsgeeren de meeste stompzinnigheid tegenover de warme vragen van de
tijd. Kloeg zelfs Goethe niet: ‘wir haben uns aus dem Leben heraus studiert’?
De soms zwaar begrijpbare voorstellingen waarop de wijsgeerige systematieker
bij Wust stoot is ook het eerbiedig stilstaan van Wust voor het laatste, zijn geloovig
begrenzen van 'n al te onbeschaamd en voorbarig kennen, zijn gekantzijn tegen
overhaast definities en ‘begriffliche Fassung’. Hier is meer eerbied en liefde voor
het wezen dan voor de begripsklaarheid. En ik wed, dat waar de systematieker klaagt
over duisterheid, wij daar het gevoel hadden te zien een lichtende toren in de avond.
Wat Jansen hier hekelt, bewonderen wij: de vreemdheid aan Wust van alle
intellectualistische overrompelingen. Zijn soms lastig begrijpbare voorstelling is ons
geen tekort aan klaarheid, - noch minder woordspelerij! - maar de levende houding
van deze denker voor het mysterie van alle wezen, zijn taaie strijd om de wezenheid
te openbaren zonder ze ook maar in iets te kwetsen of te verminderen.
Jansen merkt ook aan dat de esthetiek het bij Wust al te vaak wint op de
zakelijkheid, de barok op het klassicisme. Er vaart inderdaad een poëtische stroom
door het werk van Wust; hij schrijft vaak met zoo'n begeestering en zoo'n gloed dat
men meer het gevoel heeft een lied te zingen dan een wijsgeerige verhandeling te
lezen. Wie heeft trouwens niet 'n gelijkaardig gevoel gehad bij het lezen van Plato,
Augustinus, Pascal, Dilthey, Simmel, Newman, Berdjajeff, om er maar eenige te
noemen? En of dan bij Wust de esthetiek de zakelijkheid verdringt? Wust is geen
estheet. Een levensgevoel als dat van Wust dat eenerzijds de zaken beziet ‘sub specie
hominis’ maar doordrongen van Christus als ‘homo perfectus’ staande aan het einde
der tijden; en anderzijds overtuigd is van de mogelijkheid en de plicht der objectiviteit
in de kennis, is natuurlijkerwijze vreemd aan alle esthetendom. Wel kan Wust de
zakelijkheid schoon voorstellen; maar het wezen uit schoongeesterij verliezen, dat
niet! Schoonheid is bij hem luister der waarheid. De beteekenis van Wust is het juist,
die dualiteit tusschen objectiviteit en schoonheid, tusschen zakelijkheid en esthetisme
overwonnen te hebben. Het is de karakteristiek van Wust's geesteshouding deze
struikelsteen der moderne wijsbegeerte, het ‘Entweder-Oder’ door het ‘so wohl als
auch’, door en zakelijkheid en schoonheid, beide wezensphenomenen, overwonnen
te hebben.
Waar Jansen schrijft dat Wust ‘sacrale vaktermen’ heeft beroofd van hun echte
zin, kunnen we hem doen opmerken, dat het feit eener afwijkende interpretatie van
de scholastisch gangbare, nog geen ontheiliging is. Evenmin als men van 'n
ontheiliging van het eros door 'n modern denker spreken mag, omdat hij het anders
ziet dan Plato. Hetzelfde zou kunnen gezegd over tal van andere ‘sacrale vaktermen’
als logos b.v., die evenmin vrij zijn gebleven van afwijkende interpretatie. De
historische atmosfeer waarin we leven geeft zelfs aan de meest geijkte termen, 'n
eigenaardig en bijzonder cachet; ja, kan hun inhoud grondig wijzigen. Simmel's
studie over het platonische en het modern eros heeft deze opvatting treffend
geïllustreerd.
Er is veel geschimpt op de goddelooze of neutrale wijsbegeerte die zich de laatste
tijden zoo sterk heeft ontwikkeld en zoo diep 'n invloed heeft gehad op de geestelijke,
sociale en politieke structuur van onze tijd. Lange tijd hebben de katholieken
tegenover haar macht eenvoudig de hunne gesteld en van uit hun scherp geïsoleerde
vesting geschoten met nijdige maar ondoeltreffende pijlen op haar verguizing van
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angstige opgeslotenen, staande tegenover de wereld met een taal en een geest van
voor honderden jaren, de waarheid hadden. Waarom stonden ze met hun heerlijke
waarheid - waarvoor zoovelen uit louter verlangen ernaar waren te gronde gegaan:
Nietsche, Simmel - zoo gehuld in ondoorzichtige sluiers, gevlucht in schemerige en
vervallen catacomben; waarom bonden ze haar gouden heerlijkheid zoo spijtig vast
aan beroeste ketens? Wie de waarheid heeft stopt ze toch niet onder de korenmaat
als millioenen er naar hongeren; ze tezelfdertijd beschimpend dat ze dood gaan bij
gebrek aan waarheid! Hij gaat uit met zijn waarheid! Hij leert de taal van de
hongerigen, studeert de zwakheid waaronder hun gestel lijdt, apprecieert de
ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. Hij gooit zijn eigen grillen overboord en
vernietigt gaarne de belemmeringen die hem hinderen in zijn waarheid-brengen.
Omdat hij de deelachtigheid van allen aan de waarheid hooger acht dan alle keurigheid
van eigene, klassiek-rustige woorden en vormen. Want wie is er zoo norsch, dat hij
om wille van de kleeren, het leven laat te gronde gaan! Die verplichting van de
waarheid en de eischen van onze tijd zijn in Wust als in weinigen tot daad geworden.
Zoo verkondigde hij eenerzijds de ‘verrijzenis van de metaphysiek’ en de ‘terugkeer
van het Katholicisme uit de verbanning’ en anderzijds ‘die Säkularisierung des
europaïschen Geister’, deze dubbele boodschap aan zijn medemenschen brengend
in 'n taal gedragen door naïviteit en piëteit’, de grondhouding aller metaphysiek.
Wust kent de taal van onze tijd, hij heeft de harteklop gevoeld van hen die buiten de
Kerk staan en de tragiek vernomen van hen die door haar verschopt of miskend
worden(1); doch zijn toon is steeds zoo voornaam dat zelf geen grootzegelbewaarder
hem er een woord kan voor te naspreken. Wust begrijpt de natuurlijke tekorten van
al wat menschelijk is, hij volgt op de voet het tragische ‘Ringen’ van den menschelijke
geest - zie zijn diepe art. over ‘Max Schelers Lehre vom Menschen’ in ‘Das neue
Reich!’ - zoodat hij met zijn geniale ontdekkingen en perspectieven een wegwijzer
wordt ‘vom Wissen zum Glauben’, de heraut van het ‘glaubende Vernunft’ (Die
Dialektik des Geistes, blz. 733.)
Victor LEEMANS.

(1) Literarische Blätter der Kölnische Volkzeitung Nr 162, 13-IX-27, bijdrage over Baader und
Kant.
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Telescopage
Spel in drie bedrijven
Ter inleiding
‘Mijn talent heb ik in mijn werk gestoken, mijn genie in mijn leven’, zei Wilde eens
tot André Gide.
Die woorden mochten op de grafsteen van de Gruyter gebeiteld worden. Wie hem
uitsluitend beoordeelt volgens wat hij als direkteur en als akteur heeft gepresteerd hoe aanzienlik het ook geweest is - doet hem onrecht aan. Het bekrompen stoffelik
kader waarin hij arbeidde belette hem doorgaans, als dusdanig, zijn volle maat te
geven. Hoeveel grootse plannen heeft hij niet moeten onverwezenlikt laten, bij gebrek
aan een handvolletje geld? Hoeveel minderwaardige stukken heeft hij op zijn
speelrooster niet moeten dulden, om wille van zijn publiek? Heel zijn leven is ten
slotte een compromis geweest: maar het wonder is meteen geweest dat de kunstenaar
de Gruyter, z'n leven lang, zo zuiver, zo sereen, zo hooghartig boven de direkteur de
Gruyter gestaan heeft. Het was altijd met tegenzin dat de artiest de Gruyter aan de
zakenman de Gruyter toegaf - en dan steeds maar het hoogstnodige. Gestadig heeft
hij geschipperd op de rand van de afgrond, gevaren met zijn boot half onder water als de vlag maar hoog en ongerept wapperde! Dat bewonder ik het meest bij de
Gruyter: hoe hij nimmer toegegeven heeft aan de verleiding om geld te verdienen.
Fidèle jusqu'à la besace, was ook zijn leus.
Alleen wie met hem persoonlik omging kon zich een denkbeeld vormen van zijn
wezenlike geestelike bedrijvigheid en envergure. Daarom ook acht ik het een plicht,
voor al dezen die hem van dichtbij hebben gekend, dat ze getuigenis zouden
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afleggen: alleen daardoor zal Vlaanderen te weten komen wat een man het aan de
Gruyter heeft gehad en verloren.
***
Mijn eerste kontakt met hem was niet erg bemoedigend geweest. Zijn Volkstoneel
trad nogal te Ninove op. In 1922, dan, toen ik stilaan voor het toneel begon te arbeiden,
trok ik eens mijn stoute schoenen aan en sprak de ongenaakbare dokter aan. Hij had
juist één van zijn lievelingsrollen vertolkt in Het belang van Ernst. Hij stond achter
het scherm, lichtjes hijgend. ‘Dokter’, zei ik, ‘ik ben een komedie aan 't schrijven:
mag ik ze U even insturen?’ Het leek of hij uit een droom ontwaakte: ‘Ja, zeker. Doe
dat’, klonk dadelik zijn antwoord - maar zo blank, zo gelaten, dat ik in petto wel
moest vertalen: ‘Je bent de vijfhonderdste raseur, die me zo tussen twee bedrijven
te pakken krijgt. Op brieven antwoord ik niet: nu moet ik wel iets zeggen. Maar als
je wist wat een scheurmand ik heb...’
Ik heb dan ook verkozen niet aan te dringen.
***
In 1925 evenwel werd Het Geding van Onze Heer bekroond. Daardoor moest de
Gruyter me spelen. Ik was niet erg gerust: zou het met of tegen zijn zin zijn? Toen
ik te Antwerpen op zijn buro aanlandde, gooide hij een boek terzijde, sloeg de handen
ineen, zei: ‘Ben je daar...’ en tien minuten later praatten we, alsof we tien jaar lang
vrienden geweest waren.
Wanneer ik dan, in 1926, met Télescopage klaargekomen was, wist ik dat ik bij
hem mocht aankloppen. Ik schreef hem, natuurlik zonder antwoord. Maar op een
mooie dag, in mijn brievenbus, een kaartje van hem: ‘Ben je tehuis op die dag? Ik
moet naar Geeraardsbergen, en je mag me verwachten...’
Om half twaalf stapt hij binnen. Even een apéritif gedronken en ik mag beginnen
te lezen. Ik zie hem nog zitten, in een zetel, bij een venster, de handen over de
opgetrokken knieën gevouwen, de neus in de lucht, de ogen strak achter de dikke
brilglazen. Ik lees monotoon, monotoon. Hij zit roerloos als een standbeeld, zo
onbeweeglik dat ik nu en dan opkijk: ‘Moet ik voortdoen?’ Dan pinken zijn harde
kijkers even, en draaf ik maar door.
Als ik met het eerste bedrijf gedaan heb, wipt hij plots recht met 'n ruk, kaapt mijn
handschrift weg, rolt het op en steekt het op zak: ‘Ik vertaal en speel je dat.’
***
In een normaal land was het een onverantwoordelike daad geweest aldus een stuk te
aanvaarden op één bedrijf. Bij
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de Gruyter beduidde dit besluit eenvoudig dat hij in het werk het minimum literaire
tenue aanwezig voelde, dat hij onontbeerlik achtte om het opvoerrecht te verlenen.
Want hij speelde gewoon alle vlaams werk dat hij in geweten speelbaar oordeelde.
Daarbij deinsde hij voor geen enkel risico terug. Télescopage is te Antwerpen een
four geweest. Toen ik hem vroeg of dat hem niet afschrikte, haalde hij smalend de
schouders op: ‘Stoor je daar niet aan. Doe voort.’ Enkele maanden later aanvaardde
hij Het Yacht Utopia. Een maand vóór zijn dood vroeg hij er me nog een brosjuur
van, om er in het Zuiden wat op te arbeiden...
***
Télescopage, zoals het hier verschijnt is een interessant dokument, in dit opzicht dat
het toelaat de Gruyter's virtuoziteit als vertaler te toetsen.
Ik heb de franse tekst teruggekregen waarvan hij zich heeft bediend: hier en daar,
boven een moeilik woord of een subtiele wending staat, met fijn potlood gekrabbeld,
het nederlands equivalent. Daarmee begon hij: tijdens een eerste grondige lezing
stipte hij de de uitdrukkingen aan die hij à vue niet meester kon. Daarna zette hij
zich aan het dikteren: in één geut, zonder 'n hapering - ternauwernood hier en daar
nog een tegenstribbelig zinnetje openlatend - op drie of vier uur, zo vlug als zijn
dactylo hem kon bijhouden, kwam hij met een bedrijf klaar. Dan ging hij nog eens
over de tekst, verbeterend, de kleine gapingen aanvullend - en zo kreeg hij de brosjuur
waarmee gerepeteerd werd.
Ik onderstreep met opzet, omdat precies op de planken, in extremis, nog wijzigingen
konden aangebracht worden: aldus ben ik overtuigd dat de tekst, die hier verschijnt,
niet integraal deze is, die is gespeeld geworden. De Gruyter zal hier en daar nog wel
een woord door een ander vervangen hebben. Opvallend is ook, hoe de ‘tussentekst’,
de sceniese aanduidingen, niet bestemd om gesproken te worden, verwaarloosd zijn.
Het is zeker, had de Gruyter persoonlik een uitgave van zijn versie van Télescopage
moeten voorbereiden, dat hij nog zou geschaafd hebben. Ik heb me niet veroorloofd
dit voor hem te doen. Alleen heb ik 3 à 4 bladzijden gecoupeerd - deze precies die
wij er op de parijzer repetisies hadden uitgegooid. De Gruyter ging daarmee akkoord,
alleen had hij het zelf niet kunnen doen, omdat hij het stuk op een tiental dagen had
moeten laten instuderen: we mogen niet vergeten dat de Nederlandse Schouwburg
gemiddeld om de veertien dagen een nieuw spektakel moest vertonen... De bedoelde
coupures hebben trouwens het stuk enkel een beetje scenies ontlast, maar zijn inhoud
ongerept gelaten. De vast-
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stelling heeft haar belang, omdat de vlaamse kritiek, zoals verder blijken zal, precies
die inhoud aangevochten heeft.
Geen Vlaming beheerste de nederlandse dialoog als de Gruyter. Dit is zelfs één
van de redenen waarom ik Télescopage in het Frans had geschreven: ik achtte namelik
dat een vertaling van de Gruyter ten minste even degelik zou geweest zijn als een
oorspronkelike tekst van mij. Persoonlik was hij het daarmee volkomen eens. Was
hij blijven leven, hij had ook het Yacht Utopia vertaald. Nu heb ik dit zelf gedaan,
met de hulp van Wies Moens: de nederlandse tekst verschijnt in het oktobernummer
van de hollandse revue Roeping en de franse tekst is verschenen in de uitgaven van
de Renaissance d'Occident, waar tegen het eind van dit jaar ook de franse versie van
Télescopage het licht zal zien. Op grond van die dokumenten zal er kunnen nagegaan
worden in hoeverre ik gelijk of ongelijk heb, wanneer ik beweer dat een vertaling
van de Gruyter doorgaans toneelmatiger is dan een oorspronkelik gedialogeerd vlaams
stuk.
***
Als curiosum wou ik hier nu nog graag een paar vlaamse en franse persknipsels
tegenover elkaar stellen, naar aanleiding van Télescopage.
Paul de Mont heeft Télescopage - wat een
zonderlinge weinig passende titel - in 't
Fransch geschreven. Dr. de Gruyter heeft
het vertaald. Het stuk was zeker zooveel
eer niet waard.
(Koorn en Kaf.)
Lode MONTEYNE.

Il faut louer M. Lugné-Poë d'avoir monté
Télescopage. La pièce est curieuse,
intéressante et amusante, bien que les
idées les plus graves la traversent.
(La Presse.)
Paul ACHARD.

Wij die meenden dat de schrijver van
Nuances slagen zou in het mondaine
tooneelspel, hebben ons deerlijk
bedrogen. We zijn bovendien overtuigd
dat dit stuk, indien het in de
oorspronkelijke taal ware opgevoerd,
even diep zou gevallen zijn.
(id.) Lode MONTEYNE.

Cette pièce qui n'est pas toujours très
scènique, porte la marque d'un esprit
original et fourmille d'idées justes et le
dialogue est de la meilleure qualité.
(Figaro.)
James de COQUET.

En nu moet de schrijver zich maar niet
inbeelden, dat zijn werk een zoo
ongunstig onthaal genoot wijl het een zgz.
praatstuk is. De waarheid is dat
Télescopage als een slecht praatstuk, met
wijsgeerige pretenties, die ter
nauwernood de holheid van den inhoud
kunnen duiken, moet gedoodverfd
worden en de auteur

Elle est assurément très intéressante cette
pièce d'un écrivain belge... écrite avec
une verve singulière, une finesse très
précieuse. Avec tous ses défauts, cette
comédie-conférence est infiniment
agréable. J'en aime la construction
paradoxale, le style élégant. L'écrivain
qui a déposé cette carte de visite, n'est
pas le
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werkelijk die grenzen overschreed waar
de verveling zelfs voor met schatten van
goeden wil bewapende toeschouwers niet
langer draaglijk blijft.
(id.) Lode MONTEYNE.

premier venu, et nous pouvons en
attendre d'excellentes choses: ce débutant
sera un maître.
(Le Petit Journal.)
Pierre VEBER.

Het idiootste wat we ooit op de
Vogelenmarkt als boniment ten beste
hebben hooren geven was een vuurwerk
van geestigheid en van critische
snedigheid bij het lamme gezeur in dit
gewrocht.
(De Nieuwe Gazet.)

Sans partager toutes les idées de M. de
Mont, je rends hommage à sa pièce, qui
est nourrie d'une quantité foisonnante
d'ingénieux développements, bien écrite,
riche en heureuses formules.
(Paris-Soir.)
Paul REBOUX.

Léon Treich heeft blind weg zijn naam
gezet onder een artikel in de Nouvelles
Littéraires, dat door een roekeloozen Belg
is geinspireerd en waarin Paul de Mont
wordt genoemd als een ‘jeune auteur de
culture vérita-blement européenne’...
(Telegraaf.)
M. ROELANTS.

C'est une défense de l'Occident que nous
présente - après Henri Massis et Lucien
Romier - l'auteur de la pièce intéressante
que nous a fait connaître la Maison de
l'OEuvre.
(Intransigeant, 10-12-27.)
Lucien DESCAVES, de l'Académie
Goncourt.

...die met zijn Télescopage een comedie
heeft geschreven op de reacties van de
europeesche cultuur voor de dubbele
Amerikaansche en Aziatische
bedreiging... ‘Hoort ze lachen, hoort ze
lachen’, zeggen de houders van
kermistenten, waarin iets vroolijks te zien
is. Ik zou hetzelfde willen zeggen tot den
heer Léon Treich.
(Telegraaf.)
M. ROELANTS.

La journée du 7 décembre a été bonne
pour les anciens combattants: c'est un
ancien combattant, M. Maurice Bedel qui
a remporté le Prix Goncourt pour son
roman: Jérôme, 60 lattitude Nord; et le
soir même, à la Maison de l'OEuvre, M.
Paul de Mont, ancien combattant, lui
aussi, faisait applaudir une comédie,
Télescopage, qui traduit clairement la
rivalité de deux civilisations se disputant
l'empire du monde.
(Intransigent, 11-12-27.)
Lucien DESCAVES.

Dat is het slepend gebeuren. Daar rond
is nu gewonden zoogenaamd
philosophisch commentaar over
europeesche, amerikaansche, aziatische
beschaving: paradoxen, gemeenplaatsen,
coqsà-l'âne, en bovendien een matelooze
zelfgenoegzaamheid. Indien ik niet beter
wist, zou ik zeggen: het stuk van één van
die parvenuintellektuelen onder de
Amerika-

M. Paul de Mont n'a pas craint d'aborder
un vaste sujet... et il a réussi à faire une
pièce bien montée, d'une assez belle tenue
dramatique pour faire passer certaines
maladresses, qui ne permettent pas de
douter des qualités dramatiques de M. de
Mont.
(Paris-Matinal.)
Pierre LASSERRE.
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-nen, die de schrijver presies heeft willen
belachelijk maken.
(id.) Maurice ROELANTS.
Seemenis, wat dor, droog en verrimpeld
vruchtje heeft de heer de Mont het
publiek toch voorgeschoteld. Ge moet
maar durven... Dat is geen actie, dat zijn
geen gedachten, dat is geen tooneeltaal,
dat is niets.
(Gazet van Antwerpen.)

Télescopage a bien des qualités, celle
entr'autres d'être une pièce d'avant-garde,
propre à séduire tous les publics, parce
qu'elle contient avec des idées, des foules
d'idées, des scènes rapides, vivantes et
très théâtre... Ecrite dans une langue drue,
serrée, pleine de mots et de situations
drôles...
(Le Soir.)
Pierre LOISELET.

Id meen, dat ik met maar slechts één regel kommentaar aan het pikante van het
geval zou schaden...
PAUL DE MONT.
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Personen:
CALVIN CALTROP, van Boston, 50 jaar.
PHYLLIS, zijn dochter, zoowat 20 jaar.
DE LUGERES, Fransch gevolmachtigde, 60 jaar.
GUY, zijn zoon, zoowat 30 jaar.
Lady NORA GWENWARON, 35 jaar.
Sir ERIC DUSTAN, haar broeder, dezelfde leeftijd.
Baron KIMURA, Japaner, onbepaalde leeftijd.
RIO SANTO, 35 jaar.
PRISCILLA RIO-SANTO, iets jonger.
Professor WINIFRED HERSHEIMER, 40 jaar.
Verder Kelners, Kruiers, Muzikanten, jonge dames en heeren.

Eerste bedrijf
Een bergstreek, ergens in Frankrijk. Het terras van een hotel. Op het achterplan, 'n park;
rechts 'n breede vensterdeur, die naar het hotel voert; links, naar achter toe, een iets hooger
gelegen terrasje. In het park, in het groen verspreid, prieeltjes. Het is namiddag. Als het doek
opgaat zitten de Lugères, Hersheimer en Kimura stilzwijgend te bridgen. Iets verder gebruikt
Lady Nora de thee. Naast haar en, beleefdheidshalve, half naar haar toegewend, sir Eric, die
niettemin aandachtig het kaartspel volgt. Nog verder genieten Rio Santo en Priscilla van hunne
siesta. Hij zit het hoofd achterover met gekruiste beenen in 'n club, zij ligt in 'n schommelstoel
gestrekt.
LUGERES, zeer verzorgde verschijning, ziet er nog jong uit voor zijn zestig jaar. Monocle,
nerveus, maar zeer beheerscht.
KIMURA, onbepaalde leeftijd, zwijgzaam, trillend van zenuwen. Levendige beweeglijke oogen,
achter dikke, witglimmende brilglazen.
HERSHEIMER, zoowat 40 jaar. Breed geschouderd als 'n sportman, glad geschoren haar.
Spreekt kort en scherp. Kerngezond voorkomen en zeer beslist in zijn optreden.
LADY NORA, 35 jaar, zit goed in het vleesch. Zij is niet modern, zooals uit duizend détails
van haar toilet, haar spreekwijze en haar optreden blijkt; zij bladert in 'n tijdschrift, blijkbaar
omdat ze niets beters te doen heeft.
SIR ERIC, de klassieke gentleman, flegmatisch, korrekt, met 'n vleugje impertinentie.
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PRISCILLA, eventjes kreoolsch getint. Haar haar heeft een neiging tot kroezen. Matte
gelaatskleur, zeer fijne trekken.
RIO-SANTO, integendeel, duidelijk gekruisd, dikke lippen, laag voorhoofd.
Als het doek opgaat verschijnt 'n kelner: hij werpt 'n vlugge blik om zich heen, neemt handig
de thee voor Lady Nora weg. Tegelijkertijd verschijnt 'n groep jonge lieden op het terras. Zij
komen terug van de tennis. Guy de Lugères, omstuwd door tal van jonge meisjes, neemt
afscheid. Gelach, shake-hands, uitroepingen: good-bye!... Au revoir!... jawel! Een
jongemeisjesstem: We zien je toch op de dancing?
Guy belooft, 'n Andere stem: All right. Gelach, vlugge babbelgesprekken. De bende verdwijnt,
terwijl Guy met 'n laatste afscheidsgroet met de hand op het terras naar voren treedt. Hij
bemerkt allereerst de RIO-SANTO'S die hij met 'n hoofdknikje en 'n glimlach begroet. En waar
hij heen zal gaan, als hij in het voorbijgaan, door lady Nora wordt tegengehouden.

LADY NORA.

- Nog altijd evenveel sukses?
GUY
(antwoordt met 'n diskreet, doch luchtig gebaartje; maakt dan 'n ceremonieuse buiging).

- Mylady...
LADY NORA.

- Vertel me toch eens even. Hoe legt u het aan boord?
GUY
(haalt even de schouders op, geamuseerd maar toch even in de war).

SIR ERIC.

- Zijn suksessen? Dat is doodeenvoudig. Hij ontvlucht, en dan loopen ze hem
natuurlijk achterna... De taktiek is niet erg nieuw... Kijk maar naar de honden.
LADY NORA.

- Foei!...
SIR ERIC.

- Wat dan? Het is 'n doodfatsoenlijke vergelijking. De menschen hebben nog altijd
niets beters gevonden als symbool van hun hoedanigheden en om hunne innerlijkste
verzuchtingen uit te drukken, dan de dieren. Kijk maar naar de wapenkunde en naar
de nationale eereteekens.
GUY.

- Daar is wel iets van aan.
LADY NORA.

- U is dus een veroveraar?... Het wil me toch voorkomen, dat vele van uwe conquêtes
u niet veel moeite kosten?
SIR ERIC
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(met 'n lichte ironie).

- Ik vrees, my dear, dat je op de slechte weg aan 't geraken bent...
LADY NORA
(onschuldig).

- Integendeel, ik tracht me te orienteeren. U moet me wel eens vreemd vinden,
mijnheer? Ik heb het kontakt verloren met de wereld: ik hou me nu al tien jaar bezig
met maatschappelijke werken...
SIR ERIC.

- En er is niets wat zoo onbruikbaar maakt, voor het maatschappelijk verkeer.
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LADY NORA.

- ...Tengevolge van 'n groote teleurstelling...
SIR ERIC
(die er niet van houdt dat z'n zuster aan die sentimenteele ontboezemingen gaat toegeven en die haar
door zijne onderbrekingen tracht in te toornen).

- Hoeveel roepingen zijn daaruit al niet geboren...
LADY NORA
(jaagt met 'n kort gebaar hare herinneringen weg).

- Het is maar, mijnheer, opdat u mijn nieuwsgierigheid zou begrijpen en
verontschuldigen. Ik voel me heelemaal verloren. De tijd is gedurende die tien jaar
zoo snel vooruitgegaan.
SIR ERIC
(discreet).

- Voor diegenen die hem dag voor dag gevolgd hebben, ging hij niet zoo bijster vlug.
LADY NORA.

- Ik doe mijn best om opnieuw met menschen en zeden vertrouwd te raken. Ik verzoek
u me te willen dokumenteeren. Vindt u dat erg onbescheiden?
GUY
(die zich langzamerhand door de aantrekkelijkheid van de jonge vrouw laat bekoren).

- Heelemaal niet...
LADY NORA.

- Meevallertjes zullen wel niet zeldzaam voor u zijn?
GUY.

- Ja, ziet u, om rechtuit te spreken: mijn eigenliefde heeft geen reden om ontevreden
te zijn... zooals dat trouwens met de meeste jongelui wel het geval zal zijn...
LADY NORA
(teleurgesteld).

- Oh?...
SIR ERIC.

- Eigenliefde is de liefde van zijn leeftijd. Liefde zonder meer komt later...
LADY NORA
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(droomt weg en zucht).

SIR ERIC.

- Zie je wel, er zijn nog wel jonge meisjes, te chaperonneeren, maar ze loopen er niet
dik.
LADY NORA
(tot Guy).

- Hoe vindt u de jonge meisjes tegenwoordig?
SIR ERIC
(springt Guy, die in het nauw zit, ter hulp).

- Nou ja... Hij vindt ze naar zijn smaak...
LADY NORA
(zonder naar haar broer te luisteren, die er een boosaardig genot in schept haar telkens te antwoorden).

- Gelooft u aan de ideale vrouw?
SIR ERIC.

- Natuurlijk!... Als het een vrouw is die 't hem vraagt.
LADY NORA.

- En hoopt u, dat u ze eens op 'n dag zult ontmoeten?
SIR ERIC.

- Dat wordt lastiger: hier zitten we middenin de gevaarlijke werkelijkheid...
LADY NORA.

- Zoekt u ernaar?
GUY
(kan 'n glimlach niet bedwingen).

- Ik doe niets anders.
SIR ERIC.

- Bewonder zijn standvastigheid!...
(sedert eenigen tijd hebben de Rio-Santo's teekenen van ongeduld
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gegeven. Ze vinden blijkbaar, dal het gesprek van Lady Nora en Guy te lang uitgesponnen wordt. Zij
wisselen oogwenkjes met den jongen man en als Lady Nora voortspreekt met 'n half afwezige stem,
is Guy er niet goed meer bij).

LADY NORA.

- Wat me vooral treft is dat het me volkomen onmogelijk is er nog wijs uit te worden.
De jonge meisjes schminken zich tegenwoordig net als de vrouwen, knippen hun
haar lijk zij, kleeden zich lijk zij. Ze hebben allemaal dezelfde manier van optreden,
het lijkt wel of ze allemaal van dezelfde leeftijd zijn...
GUY.

- Daarom ook is het ons niet kwalijk te nemen, als we ze van zoo dicht bekijken...
SIR EIRC
(getroffen).

- Dat is als 'n aardigheid bedoeld, maar wat u daar zegt is veel meer dan dat.
Waarachtig, de vrouwen hebben maar twee leeftijden meer: die onbepaalde leeftijd,
waarvan mijn zuster spreekt en dan onmiddellijk daarop, wat men zoo gewoonlijk
'n zekere leeftijd noemt... Dat is dan de leeftijd waarop de jaren niet meer tellen voor
de vrouw, omdat zij eindelijk beginnen te tellen...
LADY NORA.

- En, onder welke groep rangschikt u mij?
GUY
(galant).

- Kom nou!
LADY NORA.

- Merci, maar toch, ik ben er mij wel van bewust: ik ben geen jong meisje meer,
hoewel ik nog geen oude vrouw ben. Laten we liever aannemen, dat uwe indeeling
niet deugt. Ik ben uit de tijd, niet?
('n kleine pauze).

Nou, er zit niets anders op, dan dat ik voor mijn leeftijd uitkom.
SIR ERIC.

- Hij is het inderdaad die ongelijk heeft.
LADY NORA
(geschokeerd).

- Neen heusch, nu wordt je al te brutaal.
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(Lady Nora onderschept den blik, die tusschen Guy en Priscilla gewisseld wordt).

Neemt u me niet kwalijk: ik heb u te lang opgehouden. Maar u hebt me geholpen
om me te orienteeren. Tenslotte zijn het nog de jonge lieden, die het minst veranderd
zijn
(reikt hem de hand).

Je bent erg vriendelijk, Guy... En nu laat ik je vrij...
(Guy groet en loopt naar de Rio-Santo's terwijl Sir Eric, half ironisch, half ontroerd, even met z'n
vinger 'n tik geeft op de wang van zijn zuster. Dan wendt hij haar den rug toe, en volgt het kaartspel.
Lady Nora neemt haar tijdschrift weer op, maar ze denkt aan heel andere dingen; ze droomt en
glimlacht droefgeestig voor zich uit.)

PRISCILLA
(reikt Guy 'n slappe hand, terwijl Rio-Santo hem op 'n vriendschappelijk gebaar onthaalt).

- Nou! Dat is me nog al eens 'n hofmakerij!...
GUY.

- Hofmakerij... Neen, dat begrijp jij niet... Dat zijn ouwe dingen, die zeker niet zonder
charme waren... maar zoo oud.
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PRISCILLA
(onverschillig).

- O ja... Als je maar niet telaat komt...
GUY.

- Even 'n ander pak aantrekken.
(Hij holt weg. Als hij voor de vensterdeur komt moet hij even uitwijken om Caltrop door te laten, die
aan het hoofd van vier kruiers in 'n kwazie militaire uniform geregen te voorschijn komt. Calvin
Caltrop is zoowat 50 jaar, iets van het optreden van het heilsleger, streng masker, maar niet ongezellig.
Hij komt op, en zonder aan wie ook de minste aandacht te schenken, onderzoekt hij het terras, loopt
van de eene naar de andere zijde, blijft eindelijk staan, blijkbaar zonder de plaats te hebben gevonden,
die hij zoekt.)

CALVIN.

- Eh... Zet dan maar voorloopig neer.
(De kruiers zetten hunne kisten op 'n rij en gaan zelf erachter staan.)

Waar wacht je op? Waarom pak je niet uit?
EEN KRUIER.

- Er zitten looden aan, van de toldienst.
CALVIN.

- Oh... Breek ze open!
(Dat wordt onmidellijk gedaan, daarna pakken de kruiers met de preciese bewegingen van automaten,
'n kleine telescoop uit, die zij in elkaar zetten en opstellen. Calvin houdt 'n waakzaam oog op de
monteering. De bridgers hebben hun partij geschorst. Iedereen op het terras bekijkt de anderen,
geintrigeerd, vooral sinds ze gezien hebben hoe gedecideerd Calvin omsprong met de looden van den
toldienst. Blijkbaar vraagt iedereen zich af wie die origineele meneer wel zijn mag. Eerst blijft het
bij mimiek, dan wordt het 'n half gefluisterd gesprek.)

HERSHEIMER.

- Kent u hem?
(negatieve gebaren.)

RIO SANTO.

- Een toerist?
LADY NORA.

- Met zoo'n telescoop!
SIR ERIC.

- Wie weet! Tegenwoordig is alles mogelijk.
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LUGERES.

- Een zonderlinge broer in elk geval.
HERSHEIMER.

- Hij doet wel eenigszins aan 'n dominee denken, behalve dan...
LUGERES.

- Dat z'n gemeente ontbreekt.
PRISCILLA.

- Voor mij moet het 'n geleerde zijn. Me dunkt, ik ken dat hoofd. Ik heb het in een
of andere krant gezien.
SIR ERIC.

- In 'n krant? Dan is het ofwel 'n afzetter, ofwel 'n music-hall artiest...
LUGERES.

- Misschien wel 'n bokser...
PRISCILLA.

- In ieder geval dan toch 'n attraktie...
LUGERES.

- Voor 't oogenblik, zeker. Kijk maar: we hebben er ons kaarten voor laten staan.
HERSHEIMER.

- Waarachtig!...
(En hij raapt de kaarten samen, ondersteekt ze en deelt - de spelers zijn opnieuw gaan zitten. Iedereen
doet zijn best om eruit te zien,
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alsof hij niet meer op Calvin let, maar toch blijven ze allen ongemerkt z'n verrichtingen nagaan.)

LADY NORA
(na 'n oogenblik).

- Op mij maakt hij den indruk, van iemand die verdriet heeft gehad?
SIR ERIC.

- Geen kwestie van! Daarvoor ziet hij er veel te triestig uit.
(Gelach.)

LADY NORA.

- Laten we niet zoo luid lachen... Hij mocht ons wel eens hooren... en zich gekrenkt
voelen.
CALVIN
(klaar met het opstellen van z'n apparaat, heeft zich vierkant omgekeerd).

- Volstrekt niet, Madame. Ik ben daaraan gewoon.
(Verrast hebben de spelers hunne kaarten opnieuw losgelaten. De een na de andere, staat van de
tafel op, om zich in het gesprek te mengen.)

CALVIN
('n vluchtige glimlach op zijn gladgeschoren gezicht).

- In elk geval bedank ik u
(tot de anderen).

Maar ik stoor me niet aan wat er over mij gezegd of gedacht mag worden. Ik ben
aan de nieuwsgierigheid van m'n medemenschen gewoon: het is weer eens 'n andere
vorm van het menschelijke egoïsme en zelfingenomenheid.
(Als antwoord op 'n vage protestbeweging van Hersheimer).

- Kom nou meneer, u zult wel niet willen beweren, dat u niet om me gelachen hebt?
HERSHEIMER
(verbluft).

- Ik?...
CALVIN
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(vriendelijk).

- U allemaal. Mijne verschijning hier, heeft u de gelegenheid gegeven met uw geest
uit te pakken. U hebt mij willen verbluffen. Weet u ook waarom?
(Haalt de schouders op).

Doodeenvoudig omdat u vindt, dat ik er tamelijk idioot uitzie...
LUGERES
(met 'n glimlach).

- Niet zoo kwaad gedaan, zoo'n kramerstoespraakje...
SIR ERIC
(die er evenzoo over denkt, maar er minder doekjes omwindt).

- Jawel, laten we het hem niet moeilijk maken. Zeg maar wat het moet kosten. Hoeveel
voor de voorstelling?
CALVIN
(zonder zich uit z'n lood te laten slaan, haalt met 'n vlugge beweging 'n checkboek uit z'n zak).

- Ik houd u bij uw woord, maar als u 't goed vindt, zal ik zelf betalen.
(Teekent en reikt de check aan de verbijsterde SIR ERIC).

Voor 'n liefdadig werk. Neemt u maar aan, meneer! Neemt u maar aan. Vijftig dollar.
Dat is mijn tarief. Eigenlijk, ben ik het die u gestoord heb en ik zal u waarschijnlijk
nog lastig vallen. Sta me dus toe, me op deze manier op voorhand te excuseeren.
Voor liefdadige werken, is alles toegelaten, niet?
(En daar Sir Eric, mechanisch de check telkens en telkens omkeert).

Hij is in orde: Lloyd's Bank, konto Calvin Caltrop uit Boston.
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HERSHEIMER
(springt met één wip op, met 'n trilling van eerbied in zijn stem).

- Sardines?
CALVIN
(ondanks zichzelf, toch geflatteerd).

- Sardines...
HERSHEIMER.

- En allom bekend filantroop.
(Groet en stelt zich zelf voor.)

Professor Winifred Hersheimer, uit Harvard.
CALVIN.

- Eugenics? Indeed! I'm glad.
(Shakehands).

In de nu volgende discussie ontstaan al dadelijk twee groepen. Calvin, Hersheimer
en Lady Nora - bij wie de apokaliptische spreekwijze van den Amerikaan diepe
snaren aan het trillen brengt - aan de eene zijde; en de anderen aan de andere zijde.)
HERSHEIMER.

- Zoo'n ontmoeting! Wat is de wereld klein!...
CALVIN.

- Zoo gauw als je uit Amerika bent.
HERSHEIMER.

- Mag ik u even voorstellen: Mister Calvin, Caltrop, uit Boston, de sardinenfirma!...
CALVIN
(automatisch).

- Sardines met tomaten, de voornaamste firma in the world! Produceert genoeg in
één maand om Frankrijk gedurende 'n heel jaar te voorzien. Officieel gekonstateerde
dagelijksche verkoop: 220,000 buschjes.
(Hij diept uit zijn zakken prospectussen en deelt ze rond.)

Prospectus? Hier zoo... Hier zoo... Als aandenken. De telescoop staat op de rugzijde
afgebeeld.
(Iedereen draait machinaal z'n brief om).
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De sterkste van de wereld voor zijn afmetingen. Vergroot 800 maal. Met 'n
zelfuitgevonden systeem van horizontale projectie.
(Aan het toppunt van z'n geestdrift.)

En draagbaar, zooals gij 't zelf hebt kunnen zien.
HERSHEIMER
(die nu ook de andere gasten van het PALACE-HOTEL wil voorstellen).

- Lady...
CALVIN.

- Een oogenblik, als 't u blieft?... Laten we methodisch te werk gaan. Eerst 'n vraag,
van essentieel belang: Met hoeveel zijt u?
(Hij telt).

Zes, zeven,...
(Hij haalt 'n kleine agenda te voorschijn en schrijft in.)

Voor mijn statiestiek. Heeft iemand onder u al eens door 'n telescoop gekeken? Neen,
natuurlijk!
(Hij heeft 'n aanteekening gemaakt en z'n agenda zorgvuldig weer dicht gedaan, dan is hij
makkelijk in 'n zetel gaan zitten en begint, al heel gauw in vuur rakend.)

Dames en Heeren. Is het niet inderdaad verbijsterend! Dus, niemand onder u heeft
tot nogtoe de behoefte gevoeld om los te raken van het vleesch, om te ontsnappen
aan de greep der zintuigen... om... zich door de ruimte te laten verzadigen, om de
oneindigheid in zich in te enten?
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Gij hebt liever voortgeleefd, ingewreten in de stof, als parasieten teerend op de schors
der aarde, wroetend onvermoeibaar, blindelings en wellustig in het slijk van het
allerlaagste zingenot, van de zenuwkittelende genietingen, van de ijdele genoegens,
uw snuit naar de aarde gekeerd, als varkens...
SIR ERIC
(met 'n blik op Lugères, half glimlachend).

- Allerliefst!
CALVIN.

- Wees nu op uw beurt ook niet gekrenkt! Het beeld is aan den Bijbel ontleend. Ik
waarschuw u: Gij wentelt u in de modder en reeds worden uwe ledematen door haar
verlamd! Gij graaft zoo diep naar uw ondergrondsch paradijs, dat gij de grondvesten
van uw oude wereld ondermijnt: hij zal over uw hoofd ineenstorten en gij zult onder
zijn puinen vergaan! Hoort gij hem dan niet kraken, in al zijn gebinten? Geen orde
meer! geen tucht, geen samenhang, geen opbouwende geest, geen verjongende
principes! Dat alles breng ik u! Het is hoog tijd!
(Daar hij de algemeene verbijstering opmerkt).

Oh, ik wil niet voor Messias spelen.
PRISCILLA
(kwajongensachtig).

- Integendeel!
CALVIN.

- Zeker niet, madame, zeker niet! Daarvoor ben ik te praktisch aangelegd. Ik kom
alleen om u de oogen te openen.
LUGERES.

- Ze zijn waarachtig allemaal flink opengesperd.
CALVIN.

- Sterke waarheden hebt u noodig!...
PRISCILLA
(als zong ze 'n dreuntje).

- ...voor onze zwakke harten...
CALVIN.

- Het is nu geen tijd meer om liedjes te zingen. Nog wordt gij zachtjes gewiegd door
de golven van het zingenot. Maar reeds maakt uw schuit water...
PRISCILLA.

- Die schuit van u is 'n kwakkel!
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CALVIN
(haalt de schouders op).

- Ik weet wat ik zeg. Luister naar mij, hoor mij toch aan. Het oude Europa gaat ten
gronde! Zij, die van de wal de schipbreuk gade slaan schreeuwen naar u toe: Alarm!
alle hands op dek... Pompen!!
LUGERES.

- Het is toch wel geen spuiter? Pardon!...
LADY NORA
(die vindt dat de laag bij de grondsche aardigheid van Lugeres te ver gaat, protesteert).

- U zijt allemaal onverdraaglijk, luistert dan toch!
(en voortaan spreekt Calvin hoofdzakelijk voor haar, gelukkig als hij is, dat hij ergens sympathie
gewekt heeft.)

CALVIN.

- Jawel, alle krachten moeten thans op het reddingswerk worden samengetrokken en
in plaats daarvan, danst gij...
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LUGERES.

- Op 'n vulkaan? De vulkaan ontbrak er nog aan!
CALVIN.

- Yes, sir. Op 'n vulkaan. U hebt wel niet gedacht, dat u zoo juist sprak.
LUGERES.

- Toch wel, maar ziet u: we dansen d'r nu al zoodanig lang op, dat we ons op den
duur heel gerust zijn gaan voelen.
CALVIN
(toch eenigszins ontmoedigd).

- Daarin juist ligt de heele tragiek van de toestanden. Een zet, een aardig woord en
gij voelt u gered. Maar woorden zijn geen oorden!... Woorden, wat 'n poovre munt!...
SIR ERIC.

- U hebt er hun geen andre overgelaten!
CALVIN.

- U is 'n typische vertegenwoordiger, meneer, van de oude wereld. Zijn wanden zijn
opengereten door de kartetsen, afgeknaagd door de tijd, en gij herstelt ze door dat u
d'er 'n paar mooie phrazen tegen aanhangt. Van binnenuit ziet dat er niet onaardig
uit. Het lijkt zelfs rijk. Maar van buiten blijven de bressen u tegengapen: en stilaan
worden ze door de barbaren breeder gemaakt, die binnensluipen, en u weldra zullen
overrompelen...
SIR ERIC.

- Oh? Is u zich daarvan bewust?
CALVIN.

- Uwe beurt zal komen. Allemaal moet gij eraan! Laat u niet door de schijn misleiden,
drink u toch geen roes met uw eigen bloed. Uwe levenskracht sijpelt weg, langs
duizend wonden.
(Prophetisch.)

De dag is nabij, waarop gij zult begrijpen, dat u niets anders overblijft dan...
LUGERES.

- Wat u niet hebt gewild: het vel.
CALVIN.

- Volkomen juist. En met niets anders dan het vel over de beenen is er niets anders
meer wat u bezighoudt dan spelen en vermakelijkheden. Zooals dat telkens met
uitstervende kulturen het geval is geweest. PANEM ET CIRCENCES!
(Apokalyptisch).
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Gij zijt vergiftigd, Ladies and Gentlemen, door vreeselijke uitwasemingen! Gij ademt
in 'n vervuilde lucht, onder 'n te lage horizont. Lucht hebt gij noodig, lucht! Deuren
en vensters moet gij wijd open gooien op de ruimte. Daarom ben ik gekomen. Met
m'n telescoop. Ik zal u plaatsen tegenover het immaterieele. De buitenaardsche
werkelijkheid zal ik voor u doen opdoemen. En ik zal in u 'n honger doen ontwaken
naar het beginsel. Het is alleen 'n kwestie van uitrusting;
(sinds enkele oogenblikken streelt hij liefderijk z'n telescoop).

Hier heb ik het noodige. Morgenavond, op dat terrasje...
(roept de kruiers).

Zie je, daar! Dat zal 'n uitstekend observatorium zijn... Vooruit...
(de kruiers nemen de telescoop op en brengen hem links op de aangeduide plaats.)

'n Beetje meer links... Nog iets.
(Ten slotte neemt hij 'n besluit om zelf de juiste plaats voor de op-
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stelling te gaan aanwijzen).

Blijft u hier als 't u blieft: 'n paar oogenblikken maar: ik ben zoo dadelijk terug.
SIR ERIC
(gepikeerd).

- U vraagt ons heelemaal niet, meneer, of wij 't plezierig vinden?
CALVIN
(zet z'n borst uit, majestueus).

- Ik ben een man van principes meneer: ik zal mijn plicht doen!
(Met 'n gebiedend gebaar houdt hij ze ter plaats).

SIR ERIC.

- Hij gaat te ver.
LADY NORA.

- Wel neen.
LUGERES.

- Ja, ziet u, hij is zooals ze ginder allemaal zijn.
PRISCILLA.

- Alle jaren sturen z'n paar honderd duizend toeristen om aan uw ondeugd hun deugd
te toetsen! Hun vastelandsch gedrag maakt uw overzeesche reputatie!!
SIR ERIC.

- Die razernij van ze, om overal en altijd en bij elke gelegenheid te gaan zedepreken,
hangt me de keel uit.
LUGERES.

- Waarom? Niets is natuurlijker, beste vriend. Als je voor je zelf geen enkele zedewet
erkent, dan is het minste wat men van je verwachten kan toch wel, dat je ze de anderen
aanspreekt?
HERSHEIMER.

- Het spreekt vanzelf, dat onze waarde M. Caltrop 'n beetje ver gaat. Hij is niet erg
wetenschappelijk. Ik zal objectiever zijn. Wat ik bij u bedenkelijk vind, is uw
onbeweeglijkheid. Bij ons is alles zich voortdurend aan 't vervormen. Hier staat alles
als het ware op 'n doode punt, de steden, de menschen, de naties, de zeden, de
gedachten. Gij teert voort op het verleden, gij spant u niet meer in om de toekomst
te veroveren. Gij ziet er zoo volkomen verzadigd uit...
SIR ERIC

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

(kalmpjes).

- Wij hebben leeren leven.
KIMURA.

- Dat is gevaarlijk! Juist die volkren sterven, die de kunst van het leven te goed
kennen.
HERSHEIMER.

- Zeer waar! En dan, speelt de liefde 'n veel te groote rol bij u. Gij werkt nog alleen
om uw vrouwen op te tooien. De eenige levenskracht die u nog overblijft is
onverandelijk op de alkoof gericht en wordt erdoor verzwolgen.
LUGERES.

- Dan is volgens u onze arme oude wereld nog niet oud genoeg?
HERSHEIMER.

- Het zingenot maakt onvruchtbaar. Als de liefde 'n spel wordt voor 'n volk houdt
het op kinderen te teelen.
KIMURA.

- Wijze volkren, dun bevolkte landen - en dunbevolkte landen, lokken de veroveraars
aan. De toekomst behoort aan de hongerige rassen...
HERSHEIMER
(na 'n staalharde blik op de Japaner).
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- Ongetwijfeld! Maar, het geval van de blanken staat nog niet zoo wanhopig. Ze
hebben bij ons nog onaangetaste reserves. Al de uitgehongerden van het oude Europa
hebben wij aangetrokken en met open armen onthaald. Zij leven onder ons. Zij hebben
ons de primitieve veroveraarsinstinkten meegebracht, die in vroegere eeuwen de
wilde horden uit hunne wouden en steppen joegen naar zonniger en vruchtbaarder
streken. Reeds stapelen wij de overblijfselen van de oude wereld op. Het goud der
volkren rust in de kelders van onze banken en toch werken wij geen minuut minder.
Geen rust, geen verpoozing. Strijd, beweging, eetlust,
(naar Kimura gewend)

honger!
SIR ERIC.

- Geduld maar, gij zult leeren genieten!
HERSHEIMER.

- Wij hebben onze voorzorgen genomen. Wij hebben alles voorzien. Langzaam,
zeker, wetenschappelijk, door 'n komplete hygieen van het lichaam en de ziel streven
wij naar het perfekte type van den mensch. Uit de vormelooze ophooping van
individuen, die eertijds uit de chaos opstond, zullen wij den modernen mensch te
voorschijn laten treden. Wij zetten het werk van God voort.
LUGERES.

- Erg vriendelijk van u, dat u hem, hoewel op nonactiviteit, nog wilt blijven dulden.
HERSHEIMER.

- Hij is zo soepel en zo prakties, bij ons. Trouwens iedere Amerikaan heeft zijn eigen
opvatting van het heelal. Met de schepper en al erbij...
SIR ERIC
(flegmatisch).

- Self-made tot het uiterste.
LUGERES
(met 'n glimlach).

- Amerika schept den dag en God vaart er door!!
CALVIN
(op, sedert een tijdje).

- Spot u maar, spot u maar, mijnheer. Ik daag u uit, dat minachtend scepticisme vol
te houden, als u
(wijst links op z'n telescoop)
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de hemelsche ruimte voor u zult zien opengaan lijk het groot-boek van het leven.
LUGERES
(ernstiger).

- En wat zullen wij erin lezen, dat we nog niet wisten? Hebt u d'r eenig idee van,
meneer, dat God al vele jaren vóór Amerika ontdekt werd? En ik vermoed, dat hij
wel niet gewacht heeft, dat u hem meerderjarig zoudt verklaren? U doet alles in 't
groot. Aangenomen. Maar stelt u zich werkelijk voor, dat u iets hebt gevonden? U
bouwt 'n nieuwe toren van Babel op met alle moderne confort voorzien. De antieke
Moloch zou veel van uw sky-skrapers hebben gehouden.
CALVIN.

- Maar u vergeet het voornaamste, meneer!
LUGERES.

- Wat dan? Uw principes? U is uitgerust om ze de heele wereld in te prenten, dat
hebt u zelf gezegd. En dan? Gij trekt uwe principes met 'n passer, zooals uw straten.
Hygiene, lanen, zedelijkheid, huiselijke aard, ziel, dat
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alles improviseert gij volgens 'n zelfde wetenschappelijke methode, die gij onfeilbaar
waant. Gij bouwt de moderne mensch op dezelfde wijze als 'n gebouw. En gij staat
in extase voor uw eigen werk. Maar ik zeg u, zooals sir Eric: geduld maar! de mensch
is niet van beton gemaakt. Er zal 'n dag komen, dat gij het merkt. Hij zal aan 't wanken
gaan.
HERSHEIMER.

- Wij zijn zeker van ons zelf.
LUGERES.

- Des te beter. Laten we maar niet verder praten: de discussie leidt toch tot niets.
CALVIN.

- Zij is heilzaam voor u, meneer.
LUGERES
(tamelijk vinnig).

- Van uw standpunt uit, zeker. Wij hebben om u aan te hooren onze bridge laten
staan. Staat u toe, dat we die weer, opnemen. Als zij 't willen zullen de gebeurtenissen
wel uitmaken wie van ons gelijk heeft.
CALVIN.

- Is dat 'n uitdaging?
LUGERES
(onverschillig).

- Zooals u 't opneemt.
CALVIN.

- Ik ben volkomen gerust.
LUGERES.

- Wees op uw hoede voor de oude kulturen: je laat er je gemakkelijk door bekoren
- zooals door 'n warm klimaat.
CALVIN.

- Niet als je 'n man van principes bent.
LUGERES.

- Zelfs principes schieten wel eens tekort. Het zal mij 'n genoegen zijn u dat te
bewijzen, als de gelegenheid zich voordoet.
KIMURA
(met 'n fijne glimlach).

- Ik hoop, dat dat weldra het geval zal zijn.
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(Calvin glimlacht zonder te antwoorden. Sinds enkele minuten is er beweging gekomen in de dancing.
Met hoort, hoe de muzikanten hun instrumenten stemmen. De groep komt eveneens in beweging en
zal nu uiteen gaan).

PRISCILLA.

- Eindelijk! Dat is tenminste prettiger, dan al uw gebazel.
(Juist als ze opstaat om naar de dancing te gaan, verschijnt Guy de Lugères in smoking. Weldra wordt
hij door Phyllis Caltrop voorbij geloopen, die als 'n wervelwind binnenvalt en recht op haar vader
toeloopt).

PHYLLIS.

- Hullo, Daddy! Al aan den gang?
(Tot het gezelschap)

Bonjour, Bonjour. U zijt wel vriendelijk.
(Zij deelt krachtige shake-hands uit).

Wij zullen ons later aan mekaar voorstellen, vindt u 't goed? Als we mekaar al 'n
beetje kennen. Dat is 'n boel prettiger.
(En daar iedereen min of meer verbijsterd kijkt)

Daddy, ik kwam u even zeggen weet u, dat uw bad klaar is. Het wacht op u.
CALVIN.

- Indeed?
(Tot Sir Eric.)

Laten we dan gauw vast afspreken.
SIR ERIC.

- Vast afspreken?
CALVIN.

- Voor de telescoop.
SIR ERIC.

- O ja.
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CALVIN.

- U komt?
SIR ERIC
(beleefd).

- Jawel, ja, natuurlijk...
CALVIN.

- Uw woord?
SIR ERIC.

- 's Jongens, meneer. U is veeleischend!
CALVIN
(doodernstig).

- Ik ken de wereld.
SIR ERIC.

- Mooi dan. Ik geef m'n woord.
CALVIN.

- All right... Dus, Ladies and Gentlemen, morgen-avond van negen uur tot
middernacht. Ik reken op u. Van-avond zal ik 't apparaat scherp zetten. Tot morgen.
(Hij gaat weg om z'n bad te nemen).

PHYLLIS
(kijkt hem na).

- Heerlijk, niet?
SIR ERIC
(met 'n vleugje ironie).

- Buitengewoon...
PHYLLIS.

- En zoo amusant... Een check heeft hij natuurlijk weer gegeven, hé? Vijftig? Jawel,
altijd.
(Ze teekent aan).

Neemt u me niet kwalijk, voor m'n statistiek. Ik wil graag weten, hoe duur die nieuwe
sport aan m'n papa zal komen te staan.
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(Met 'n glimlach).

Om te weten of ik hem daarin moet aanmoedigen. Het is zoo aardig, een papa die
maniak is.
(Op 'n andren toon).

Hebt u hem niet 'n beetje origineel gevonden?
LUGERES.

- Oh, niet de moeite waard, juffrouw. Het is 'n heel gewoon verschijnsel tegenwoordig,
de zedeprekende Amerikaan. Wij zijn eraan gewoon, sedert Wilson. En we mogen
dan tenminste de hoop koesteren, dat uw lieve papa geen opvolger zal hebben... om
zijn cachet te komen opeischen.
(Men glimlacht - 'n paar oogenblikken stilte. De Jazz valt in en leidt meteen af. Iedereen breekt op.
Guy loopt naar Priscilla toe. Hersheimer houdt zich met Lady Nora bezig. Sir Eric en Rio-Santo
wenden zich tegelijk tot Phyllis, maar daar Sir Eric, ziet hoe Rio-Santo aandringt, trekt hij zich
bescheiden terug en stelt er zich mee tevreden de paren met de oogen te volgen. Rio-Santo dringt aan
bij Phyllis die tracht van hem af te raken.)

PHYLLIS.

- Neen, het spijt me, ik dans niet.
RIO-SANTO.

- Och kom...
PHYLLIS.

- Papa heeft het niet gaarne... En dan, heusch, ik kan het niet...
RIO-SANTO.

- Het is heelemaal niet moeilijk, op vijf minuten...
(hij dringt haar zijn omarming op).

Probeert u maar: 'n paar passen...
(Ze laat zich gaan, het rytme sleept haar mee, ze verdwijnen in de dancing. Lugères en Kimura hebben
dat gedoe zwijgend en aandachtig gevolgd).

KIMURA.

- Kurieus ding, die kleine.
LUGERES
(minachtend).

- En hij dan!
KIMURA
(verlaat de gereserveerdheid, die hij tegenover de Amerikanen in acht nam en windt zich
langzamerhand op. In zijn doorgaans zoo koude stem trillen zonderlinge accen-
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ten.)

Luister, luister naar dat rythme!... luister, alweer... U hoort dat niet zooals wij met
onze Oostersche ooren: dat brengt mij als 'n echo van de onzichtbare karavanen die
opstappen uit de diepten van de werelddeelen.
(Zijn stemmeklank wordt nog hartstochtelijker.)

De tam-tam, die het stormlopend Oosten aankondigt...
LUGERES
(ironisch, maar niet zonder simpathie).

- Zeg eens even: al is u 't niet eens met Hersheimer over de manier waarop met onze
overblijfselen zal worden omgesprongen, u schijnt het toch wel met hem eens te zijn
dat wij noodzakelijk moeten opgewreten worden?
KIMURA
(zonder direkt te antwoorden, als geinspireed).

- Voelt u de koortsige polsslag niet van die Jazz? Het is het hart van de jungle, dat
midden in uw eigen kultuur aan 't kloppen is.
LUGERES
(altijd even kalm).

- Windt u maar niet zoo op. Het Oosten is de warme broedkamer van het zingenot:
het koude Westen is altijd verlekkerd geweest op z'n vreemdsmakende vruchten.
Eertijds waren het enkele satrapen... in 't geheim der intimiteit. Vandaag is het de
kosmopolitische wereld.
(Haalt de schouders op).

Demokratie: kleinere uitspattingen op grooter schaal...
KIMURA.

- Uw music-halls, uw werven, uw legers zitten vol donker vleesch. Gij drinkt het
somber kleurige bloed langs al uwe poriën.
LUGERES.

- Business!!!...
KIMURA.

- Langs het cirkus, langs het leger, langs de havens, zijn de blonde Noorderlingen
eertijds het bronsbruine Rome binnengedrongen.
LUGERES.
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- En reeds ziet gij in uw verbeelding, als 'n rechtvaardige terugslag van het noodlot,
de weerwraak van de donkerkleurige gentlemen?
(Precies op dat oogenblik houdt de jazz op. Nog sidderend valt Kimura in zijn leunstoel; dan, weer
onbewogen: de Jazz is herbegonnen.)

KIMURA.

- Wie weet!
(In de vensterdeur heeft men Phyllis zien voorbijgaan, hijgend aan den arm van Rio-Santo, die haar
meetroont in den dans, alsof hij haar schaken wou. Lugères volgt het paar, vanwaar hij staat, terwijl
hij Kimura met korte, drooge, rake zinnetjes antwoordt.)

LNGERES.

- Neen, nog niet zoo gauw... U onderschat het assimileeringsvermogen van de oude
kulturen... De blonde Noorderlingen hebben Rome voortgezet... Het vreemde bloed,
dat wij opnemen verteren wij zonder moeite... De maag is nog altijd goed... en als
het puntje bij 't paaltje komt hebben wij toch nog altijd de blanke reserves waar
Hersheimer 't over had...
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KIMURA.

- Jawel, maar is dat nog wel de kultuur der blanken, die reserves?
LUGERES.

- Hebt u zich dan laten overbluffen?
KIMURA.

- Wie zal het winnen, hun ideaal of het uwe? Hun opvattingen kunnen simplistisch
lijken; dat heeft nooit geschaad aan de kracht van 'n ideaal.
LUGERES.

- Integendeel.
KIMURA.

- Het hunne is praktisch en opbouwend.
LUGERES.

- Te praktisch! Sardines aan de eene en telescoop op de andere zijde. Dollars en
philosophie in hetzelfde handelsmerk tezamengedrukt. De oplossing van het
levensprobleem binnen het bereik van alle beurzen en van alle intelligenties gebracht...
Als het zoo eenvoudig was, zouden anderen het wel vroeger gevonden hebben.
(Phyllis in bijna totale overgave en Rio-Santo zijn weer voorbij gekomen). Neem me
niet kwalijk. Ik zal me op 'n andere keer duidelijker probeeren uit te drukken. M'n
hoofd staat er niet meer naar... Neem me niet kwalijk... (Hij is naar de dancing
toegeloopen en volgt nu van naderbij de bewegingen van de dansers. Na 'n paar
oogenblikken treedt ook Kimura, die zich weer laat opwinden, nader bij.)
KIMURA.

- Kijk eens naar Rio-Santo! Kijk hoe die danst. Welk 'n lenigheid! En wat 'n
omgrijpende kracht in de kleinste van zijn bewegingen. Dat is het zwarte bloed, dat
gist! Het meisje buigt, geeft toe, ze laat zich gaan. Ze geeft zich over, ze zwijmt
weg... Zij hoort de roep van de jungle...
LUGERES

(doet hem met 'n gebaar zwijgen). - Maar... ze is bang!... Dat meisje in bang. En de
woesteling merkt het niet eens. Rio-Santo! Maar laat haar dan toch los... Hij begrijpt
het niet! Ziet u dan niet, dat ze zich onwel voelt? (Half door hem vooruit geduwd is
het paar uit de dancing getreden. Phyllis is doodsbleek. Zij wordt door Rio-Santo
ondersteund, die haar, begriploos, al meteens, loslaat: Guy is met 'n veerkrachtige
sprong voorultgekomen, net in tijds om haar in zijn armen op te vangen. Hij draagt
haar in de schommelstoel, waar Priscilla in gelegen heeft. Deze is even 'n blik op
het tooneel komen werpen en is dan schouder-ophalend, met 'n minachtende blik op
Rio-Santo, weer weggegaan.)
LUGERES
(doet de dansers weggaan, die dadelijk toegeloopen zijn en belet dus dat er 'n oploopje zou samenraken;
hij wordt door Kimura en 'n paar kelners geholpen).

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

-Wel neen, het is heelemaal niets... Ze heeft alleen maar wat lucht noodig... laat haar
met rust... Asjeblief...
(Hij laat de vensterdeur sluiten en zegt dan, als Phyllis weer bijkomt, tot Kimura, die aanstalten
maakt, om op te stappen)

Footing?
KIMURA.

- Ja.
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LUGERES.

- Loop 'k een eind mee?
(Kimura knikt ja - tot Guy).

Hoe minder volk er om haar heen is... Je hebt niets noodig?
(Tot de kelner)

Seltzwater.
(Hij verdwijnt met Kimura; korte pauze. De Jazz vangt weer aan, maar onduidelijker.)

PHYLLIS
(komt tot bezinning, doet de oogen half open, haar stem beeft nog eenigszins).

- Heel vriendelijk die oude heer... U kent hem?
GUY.

- 't Is mijn vader.
PHYLLIS.

- Oh?
(Ze spant zich in, heft zich half op, kijkt Guy in 't gelaat, lacht hem toe.)

GUY.

- Maak u niet moe...
PHYLLIS
(staat op, houdt zich kranig, maar door 'n duizeling bevangen, knikt ze met de oogen).

- Het is niets...
(Zij wrijft met 'r hand over haar oogen, doet ze open en thans, geheel zich zelf weer meester, glimlacht
ze.)

KELNER
(is naderbij getreden).

GUY.

- Wilt u misschien 'n verfrissching?
PHYLLIS.

- Even...
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(Ze neemt 'n klein slokje van het glas, dat de kelner heeft meegebracht).

Thank you, het is over...
GUY
(doet de kelner teeken, dat hij het blad zal laten staan, dan lijkt het of hij zich bescheiden terug zal
trekken. Maar Phyllis verzoekt hem met 'n gebaar).

PHYLLIS.

- Blijft u nog even...
GUY.

- Toch niet meer bang?
PHYLLIS.

- Neen... toch...
(droomerig).

Ik weet niet goed, 't is die dans...
GUY
(hard).

- 't Is een beest!
PHYLLIS
(siddert, zonder overgang).

- Die kreoolsche, is dat uw maîtresse?
GUY
(protesteert).

PHYLLIS.

- Is het zijn vrouw?
GUY
(ontwijkend).

- Misschien wel.
PHYLLIS.

- U antwoordt liever niet?
GUY
(tamelijk droog).
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- Dat zijn geen vragen om te stellen, mejuffer.
PHYLLIS.

- Ik zou die ook niet stellen als ik het maar wist.
(Kleine pauze.)

Wees oprecht: wat is ze voor u?
GUY.

- Nou ja... 'n flirt... we dansen nogal samen.
PHYLLIS.

- O ja...
(ze aarzelt).

Ik zou graag willen weten, of te dansen met haar dezelfde uitwerking heeft op u, als
op mij het dansen met hem.
GUY.

- Hoe bedoelt u?
PHYLLIS.

- Ja, 't is waar, let er maar niet op. Ik ben belachelijk.
GUY.

- Nu dat u weer heelemaal beter is... heelemaal
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nietwaar, mag ik u vragen voor de volgende dans? Kijk, deze blues...
(men hoort de jazz).

PHYLLIS.

- Neen, dank u, ik heb geen lust om nog eens te herbeginnen.
(Voor zijn eenigszins ontdaan en gekrenkt gezicht.)

U bevalt me...
GUY
(die er niets meer van begrijpt houdt zich wijselijk op 'n afstand).

PHYLLIS.

- Neem me niet kwalijk... ik ben nog erg... onderste boven...
GUY.

- Jawel, dat kan je merken.
PHYLLIS.

- U...
(dan plotseling)

Hoe heet u?
GUY.

- De Lugères...
(met 'n kleine buiging).

PHYLLIS
(klapt in de handen).

- Chik! Chik! Precies wat ik verwacht had... Vanwege uw vader, de gedistingueerde
oude gentleman, you know... En uw voornaam?
GUY.

- Guy...
PHYLLIS.

- Guy!... How lovely... Precies als in 'n roman! Ik zou dolgraag mevrouw Gug de
Lugères heeten.
GUY
(onderste boven).
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- Kijk!
PHYLLIS
(vriendelijk).

- Oh, niet om u. Om uw naam.
GUY.

- Dat heb ik liever.
PHYLLIS
(met 'n mysterieus lachje).

- Werkelijk?
(ze klopt zachtjes met haar vingers 'n negermarsch op den arm van den schommelstoel, dan
plotseling)

U is op zoek om te trouwen?
GUY
(zeer vastberaden).

- Hé!
PHYLLIS
(zoetjes).

- Kom nou, met zoo'n naam kunt u toch niet anders doen. Het zou 'n leelijk verval
zijn.
GUY
(kassant).

- Vindt U?
PHYLLIS
(zoetjes).

- Ja - en dat vindt u ook
(houdt Guy, die 'n gebaar maakt om weg te gaan, bij zijn mouw tegen)

U ziet er lang niet onaardig uit.
GUY.

- Oh, u wil graag complimentjes krijgen? Waarom hebt u 't niet dadelijk gezegd!
(woedend, met overdreven emphase).
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U is...
PHYLLIS
(met 'n alleraardigste glimlach).

- Neen, u is veel te galant om mij complimenten te maken van dat soort...
(steeds vriendelijker).

Dat is goed voor mij, 'n Amerikaansche...
(drooger nu)

Ik stel belang in u... niet u in mij... Nog niet, als ik vragen mag...
(Guy is de kluts kwijt en onverbiddelijk haalt zij er voordeel uit).

Ik wil ook trouwen...
GUY.

- Het zal u wel niet aan gelegenheid ontbreken. De eerste de beste agencie...
PHYLLIS
(zonder op zijn impertinentie in te gaan).

- Drie miljoen dollar.
GUY.

- Is veel.
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PHYLLIS
(zoetjes).

- Vindt u het genoeg?
GUY
(vierkant).

- Te veel.
PHYLLIS
(vastbesloten).

- Dan zal ik u het hof maken. Oordeel niet slecht over mij... Mag ik? Hsh..., wees
nou niet stout. Niet zoo dadelijk.
GUY.

- Heel mooi... maar, opdat ik u zou laten begaan... zou ik het toch eerst zelf prettig
moeten vinden...
PHYLLIS.

- Vraagt u dan aan uw flirts of ze 't prettig vinden?
GUY.

- Dat is niet hetzelfde.
PHYLLIS.

- Dat hoop ik.
(Koket.)

Hebt u dan zoo'n hekel aan 'n veranderingetje?
GUY
(die zich langzamerhand laat vangen, staat over haar heengebogen en antwoordt niet).

PHYLLIS
(hoe langer hoe koketter).

- Kom nou. Het verbindt u toch tot niets...
GUY
(geeft toe).

- Dat is waar.
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PHYLLIS
(met 'n glimlach).

- Is u d'r wel heel zeker van?
(dan, al haar tanden bloot, lachend)

Neen, ik ben u aan 't plagen. De waarheid is, dat dat spelletje niks te beteekenen
heeft. U stelt zich toch zeker wel niet voor, dat u m'n eerste liefde is?
GUY
(dadelijk hartstochtelijk).

- Neen?
PHYLLIS
(zonder op de hartstochtelijke toon van de vraag te letten).

- Maar natuurlijk niet. Stel u gerust. M'n eerste liefde... Kijk, raad eens wie mijn
eerste liefde was?
GUY
(vurig).

- Wie dan?
PHYLLIS.

- Nou raadt eens.
GUY.

- Hoe kan ik dat nou?
PHYLLIS.

- Ik heb z'n foto nog op m'n kamer staan.
(en als het gezicht van Guy betrekt, schatert zij 't uit)

Heusch, hebt u 't niet geraden? Het was die arme Rudolph Valentino. Het was toch
niet erg moeilijk...
GUY
(stralend en beklaaglijk tegelijk).

- Neen.
PHYLLIS.

- Maar hoe? Is u dan al 'n beetje jaloersch? En dan? Is dat 'n kwaliteit of 'n gebrek?
Wat denkt u?
(Guy weet niet wat te antwoorden.)
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Weet u 't niet? Wel, ik weet het ook niet. Ik zal u over 'n paar dagen zeggen, wat ik
er van denk... Het zal er van afhangen...
(lange pauze).

Houdt u van thee?...
GUY
(hoe langer hoe meer de kluts kwijt).

- Eh... Nou ja...
PHYLLIS.

- Ik weet trouwens niet waarom ik u dat vraag.
(ze is opgestaan en heeft z'n arm genomen)

Vindt u niet, dat het hier om te stikken is?
(zij loopen naar de vensterdeur toe en als zij op het punt staan te verdwijnen)

Ik heet Phyllis. De rest heb ik al gezegd...
DOEK
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Tweede bedrijf
Zoowat hetzelfde dekor als voor één. Maar het kleine terras met de telescoop bevindt zich nu
op het voorplan. Twee tafels. Aan de eene gebruiken Calvin, Phyllis en Hersheimer het ontbijt.
De tafel is overvloedig gedekt, eggs and bacon, jam, kaas, enz... Aan de andere zitten Lugères
en Kimura. De eene dejeuneert met 'n kop chokolade en 'n croissant, de tweede met 'n thee en
toast. Sir Eric schrijlings op 'n stoel houdt hun gezelschap; zij zijn in wandelkostuum. Bij 't
opgaan van het doek neemt Guy afscheid van hen. In 't voorbijgaan groet hij de Amerikanen.
Phyllis doet hem 'n teeken, frommelt haar serviet tesaam, springt op en loopt naar hem toe.
Vriendelijke handdruk, en de twee jonge lieden verdwijnen. Iedereen heeft ze belangstellend
gadegslagen, behalve Calvin, die te druk aan 't eten is. Intusschen is 'n brigadier van de
toldienst naar voren gekomen, hij aarzelt even, dan tot Lugères:

COMMIS.

- Meneer Calvin Caltrop uit Boston?
LUGERES
(toont hem z'n croissant).

- Ziet dat er Amerikaansch uit?
COMMIS.

- Neem me niet kwalijk, maar ze hadden me gezegd op het terras
(hij bemerkt de andere tafel).

Oh... waarschijnlijk?
LUGERES.

- Spreekt toch vanzelf.
COMMIS.

- Is dat hun eerste ontbijt? 's Jongens! Ze werken nogal wat naar binnen!
LUGERES.

- Ouwe gewoonte.
COMMIS
(zeer op z'n gemak).

- Als het niet onbescheiden is, meneer... Wat doet hij, die dikke baas?
LUGERES.

- Amerikaan.
COMMIS.

- Ja maar z'n beroep?
LUGERES.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

- Dat is beter dan 'n beroep, 't is 'n sinecure.. Hebt u iets met hem?
COMMIS.

- Hij heeft gisteren drie verzegelde colli ontscheept, tegen 'n borgsom van honderd
dollar. Ik kom de kisten kontroleeren...
LUGERES
(zijn belangstelling is plotseling gewekt, glimlachend wisselt hij 'n korte blik met Kimura, die
aandachtig luistert zonder de minste emotie te laten blijken).

- Haha!... Nu dan beste vriend, ik geloof, dat u zich voor niemendal gederangeerd
hebt...
COMMIS.

- Voor niemendal?
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LUGERES.

- 's Jongens, als u zoo lang zou hangen als hij de plomben heeft opengebroken en de
kisten heeft laten uitpakken...
COMMIS.

- Nee toch?
LUGERES.

- Kijk maar
(hij wijst naar de telescoop, dan langs den neus weg).

Het is z'n geluk, dat die Amerikaan is, en miljardair.
COMMIS.

- Hoe zegt u?
LUGERES.

- Als 't een arme sukkel van 'n gewone Franschman was, wat zou hij beleven! En
dan de boete!
COMMIS
(droogjes).

- Dezelfde, precies dezelfde, die uw miljardair te betalen zal hebben. Oh, u gelooft,
dat ik hem zal laten ontsnappen? Wacht maar even... Dat zullen wij al vast terug
gewonnen hebben op de oorlogsschulden.
LUGERES.

- Prachtig, vriend lief, dat hoor ik graag.
COMMIS.

- Wees maar gerust...
(zet z'n borst uit en loopt recht op Calvin toe, terwijl Lugères met 'n knipoogje naar Kimura, die
onbewogen met de gauwte z'n dejeuner beëindigt, eveneens zich haast ermee klaar te komen.)

COMMIS.

- Meneer Calvin Caltrop, uit Boston?
CALVIN
(gaat voort met smakelijk te eten).

- Yes...
COMMIS
(heeft 'n registertje, dat hij onder z'n arm droeg opengemaakt, vastberaden).

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

- Het is voor het inklaren...
CALVIN
(als boven).

- All right...
COMMIS.

- U hebt gisteren drie verzegelde colli ontscheept. Ik kom ze kontroleeren...
CALVIN
(wijst met z'n botermesje op de telescoop).

- Daar.
COMMIS
(fronst de wenkbrouwen).

- Hoezoo?
CALVIN.

- Waiter! Neem es het overtrek weg voor de gentleman van de toldienst, dat hij kan
zien.
COMMIS
(loopt gewetensvol om de telescoop heen).

CALVIN
(loopt naar hem toe en gaat met z'n handen in z'n zakken en een stralend gezicht naast hem staan).

- Dat kleine apparaat intrigeert u, hé?
COMMIS.

- Waar zijn de looden?
CALVIN.

- How?
COMMIS
(wijst met de punt van z'n potlood op het register).

- D'r waren drie verzegeld colli.
CALVIN
(begrijpt en schatert het uit).

- Oh, die spulletjes? Ja, die heb ik natuurlijk moeten wegnemen om het apparaat te
kunnen opstellen...
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COMMIS
(onbewogen).

- Oh zoo?
CALVIN.

- Breek u daar maar het hoofd niet over. Die loodjes zijn immers niet interessant.
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COMMIS
(met 'n glimlach van verstandhouding, tot Lugères, die met Kimura en sir Eric op 'n bescheiden
afstand is blijven staan).

- Dat hangt van het standpunt af.
CALVIN
(met 'n beroep op Lugères).

- Hij is wel door en door ouwe wereldsch. Vastgekluisterd aan de materie...
(tot de commis)

Hebt u dan nooit in u zelf 'n honger naar principes gevoeld?
COMMIS
(droog).

- Naar wat? Niet zooveel praatjes! Ik ken mijn instructies.
CALVIN.

- Ik spreek nu niet tot de ambtenaar. Ik spreek tot den mensch.
COMMIS
(meent te begrijpen, met 'n dreigende glimlach)

- Ik zou u niet aanraden verder aan te dringen. Het zou u duur te staan komen!
(hij begint de telescoop opnieuw te onderzoeken).

Dat is nieuw, dat ding?
CALVIN.

- Het is meer dan nieuw, het is 'n eigen uitvinding van me.
COMMIS
(teekent vlug aan)

- Patent?
CALVIN
(knikt bevestigend).

- Maar ik vraag niets liever, dan dat het algemeen verspreid werd.
COMMIS.
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- Jawel. Het is 'n apparaat, dat u op de markt brengt. Begrepen. Hoeveel kost dat?
Strikt de waarheid zeggen: wij zullen u verzoeken de faktuur voor te leggen.
CALVIN
(de duimen onder z'n oksels).

- Vijf duizend dollar.
HERSHEIMER
(dokumenteerend).

- M. Caltrop is 'n man van drie miljoen dollar
COMMIS
(recht uit z'n hart).

- Heel jammer dat er geen inkomende rechten op hem staan
(weer de ambtenaar)

U is de eigenaar?
CALVIN.

- Uitsluitend de eigenaar.
COMMIS.

- Voor nijverheidsdoeleinden?
CALVIN.

- Neen.
COMMIS
(vlug).

- Dan zullen we maar zetten, kategorie luxe-voorwerpen.
CALVIN.

- Integendeel. Artiekel van allereerste noodzakelijkheid.
COMMIS.

- Jawel, jawel, dat kennen we...
CALVIN.

- Beste vriend u begrijpt het belang niet van de gebeurtenis, waarbij u betrokken is.
Het feit alleen, dat u het toezicht hebt gehad bij het ontschepen van deze historische
telescoop, zal meetellen voor uw verdere bevordering...
COMMIS
(met 'n air van ‘ik begrijp’).

- Dat zou wel kunnen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

CALVIN
(laat zich weer gaan).

- Met deze telescoop ben ik van plan het heele oude continent gezond te maken,
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de smerige stiklucht te verdrijven, die het vergiftigt, de atmospheer weer zuiver te
maken voor uwe longen, weer heilzame begrippen in u te enten, u 'n nieuwe
levenskracht in te spuiten!
COMMIS
(heeft gedurende deze toespraak geschreven en gerekend, dan).

- Dat zal u precies zes en vijftig duizend twee honderd vijftig frank kosten,
(en dit zeggend reikt hij z'n register aan Caltrop, die z'n ooren niet gelooven kan)

Wil u zoo vriendelijk zijn de constateering te onderteekenen?
CALTROP.

- What 's the matter?
HERSHEIMER
(met gefronsde wenkbrouwen).

- Wil u dat eens even hier geven?
COMMIS.

- Het is spot-goedkoop, als je bedenkt wat hij d'r allemaal mee van plan is.
(Hij verklaart de cijfers, die Hersheimer op het register volgt.)

Kategorie luxe-voorwerpen, opgegeven waarde: 5000 dollar, de dollar tegen 25, dat
maakt 125,000 frank. Invoerrechten op de basis van 15 t.h., dat maakt 18,750 frank.
Wederrechtelijk deplombeeren: driedubbel tarief of 56,250 frank. Behalve dan wel
te verstaan, de inbeslagneming van de waarborgsom en beslag op de koopwaar tot
na volledige betaling van de boete...
CALVIN
(uit de hoogte).

- U gelooft toch zeker niet, dat ik van plan ben, dat te betalen?
COMMIS
(de hand op de telescoop).

- We zullen dat ding netjes voor u inpakken en het in het stapelhuis onderbrengen,
waar u het kunt komen afhalen zoo gauw u 't goed vindt, tot 6 uur 's avonds en tegen
storting van de 56,250 fr.
CALVIN
(opspringend).
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- Raak dat niet aan!
COMMIS
(dreigend).

- En niet zooveel leven als 't u belieft, of u maakt het nog erger.
HERSHEIMER.

- Maar dat is 'n echte hinderlaag!
CALVIN.

- 'n Gemeene aanslag op de vrijheid!
COMMIS
(gekrenkt).

- Wat zegt u?
LUGERES
(hem kalmeerend).

- Let er maar niet op. Ze zijn erg kitteloorig als het op hun vrijheid aankomt.
HERSHEIMER.

- U ziet wel, dat er hier kwestie is van 'n misverstand. Het zou korrekter van u zijn
als u tusschen beiden kwam.
SIR ERIC.

- Pardon, heeren Amerikanen, wij zijn maar alleen ‘observateurs’. Wij mogen toch
ook wel onze beurt hebben?
HERSHEIMER
(tot Lugères, die glimlacht).

- Het lijkt wel of u het erg prettig vindt, meneer de Lugères?
LUGERES.

- Ik wil het niet ontkennen. Ik ben erg benieuwd te zien, hoe uwe prachtige principes
u hier uit het nauw zullen helpen: U moet betalen...
CALVIN.

- Nooit.
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LUGERES.

- ...Ofwel moet u het opgeven ons de heerlijkheden van uw telescoop te
demonstreeren.
CALVIN.

- 't Is dus 'n afgesproken spel?
LUGERES.

- Kom nou, kom. Laten we d'r geen tragedie van maken, 'n Boosaardig toeval, meer
niet...
COMMIS
(naar Lugères gewend).

- Wil u duidelijk zijn, als 't u belieft, meneer? Nu begrijp ik er niets meer van.
LUGERES.

- En u zou graag willen begrijpen? Welk 'n ongelijk, beste vriend! Ga liever even
zitten, en betrouw op mij. U kent me niet?
(hij haalt 'n naamkaartje te voorschijn)

Hier is m'n kaartje.
COMMIS.

- de Lugères, gevolmachtigd minister...
LUGERES.

- Ik verlang niets meer van u, dan 'n paar minuten geduld. Als 'n persoonlijke dienst
(biedt hem 'n stoel aan).

COMMIS.

- Ja maar... Meneer de minister, de kontroleur...
LUGERES.

- Wees niet bang. Ik geef u m'n woord, dat u niets zult hebben te doen, dat tegen uw
instructies indruischt.
COMMIS.

- Ik laat het aan u over, meneer de minister.
LUGERES
(stelt hem met 'n laatste gebaar gerust en wendt zich dan tot de Amerikanen).

- Is het oogenblik nu niet gekomen om ons gesprek weer op te nemen, waar wij het
gisteren hebben afgebroken? Hoe zijn de feiten? Al wat u voor 't oogenblik uit uw
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telescoop gehaald hebt is zijn verbeurd-verklaring, buiten dan 'n niet onaardige boete.
Dat kun je nu niet bepaald 'n succes noemen.
CALVIN.

- Het materieel werd in beslag genomen...
HERSHEIMER.

- Onverdraaglijk machtsmisbruik...
CALVIN.

- Maar, de principes blijven gaaf!
LUGERES.

- Oh! Maar hebt u niet juist op uw apparaat gerekend om ons die op te dringen? Dit
nietige incident heeft natuurlijk niets meer dan 'n symbolisch belang. Maar het bewijst
in ieder geval, dat het altijd gevaarlijk is al te groote verwachtingen te koesteren van
stoffelijke dingen, hoe volmaakt zij ook aan 't worden zijn. En toch is dat vrijwel
altijd uwe methode. Gij hebt al het goud van de wereld opgestapeld en bovenop die
goudberg hebt gij de bijbel gelegd: en nu verbeeldt gij u, dat al dat goud van de bijbel
is voortgekomen. Al gelooft u ook rotsvast, dat uw ongehoorde ekonomische welvaart
aan uwe levensopvatting te danken is, ik zeg u, dat dat precies het tegenovergestelde
is van de waarhieid...
HERSHEIMER.

- Goedkoope bewering!
LUGERES.

- U hebt daar net zelf M. Caltrop op drie miljoen dollar geschat. Alleen bij u schat
men op die manier
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hoog. Gij hebt maar één maat - de dollar. Zelfs voor de waarde van het individu.
CALVIN
(verontwaardigd).

- Oh!
LUGERES.

- Is het de eerste maal, dat iemand oprecht tegen u spreekt?
(korte pauze)

. 't Is waar, dat de heele wereld u in de laatste jaren bewierookt heeft - omdat de heele
wereld bij u aanklopte om geld. Menschen die de hand reiken zijn niet heel kritisch
gestemd. En gij zijt naief genoeg geweest om 'n prestige, dat alleen op uwe dollars
steunde, aan uwe principes toe te schrijven! Maar doet u nu toch eens op uw beurt
uw oogen open: zie hoe uw zedelijk krediet op raakt naarmate u zelf uw financieele
kredieten intrekt.
CALVIN.

- Zou u durven beweren, dat wij de materialisten zijn?
LUGERES.

- Wij zullen helaas lange jaren moeten betalen om het u te leeren!
CALVIN.

- Die is goed: materialisten, wij!
LUGERES.

- In elk geval zijn wij het zeker niet. Weet u het dan niet? 'n Eeuwenlang geloof heeft
onze kultuur opgetrokken. En niettegenstaande 'n bedrieglijke schijn is het nog altijd
de oude katholieke traditie, die er de sluitsteen van is.
HERSHEIMER.

- Een traditie die aan 't verdwijnen is!
LUGERES.

- Een traditie die zich niet opdringt, maar die de tijd heeft gehad tot in de diepste
lagen door te dringen, de gedaante van duistere maar machtige instikten aan te nemen.
Wij dragen ons oude geloof in ons bloed, het zit in onze zenuwen gekristaliseerd en
het blijft leven in onze gebruiken. Zelfs diegenen onder ons, die het willen verwerpen,
blijven er zich onbewust naar gedragen. Wij beheeren het kapitaal van wijsheid, dat
onze voorouders ons hebben nagelaten.
HERSHEIMER.

- Een nalatenschap, die bezwijkt onder de servituden.
LUGERES.

- Maar rijk niettemin. Als hier niets meer verandert, dan is dat, omdat onze
proefnemingen zijn afgeloopen. Al onze sociale regelen zijn door 'n duizendjarige
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ondervinding bepaald. Zelfs onze vooroordeelen hebben hunne proeven doorstaan.
Zij blijven duren, omdat er geen beter zijn...
CALVIN.

- Omdat u de kracht ontbreekt nog verder te zoeken.
LUGERES.

- Ik wil niet aandringen. De ervaring kan niet onderwezen worden, die moet je opdoen,
(tot de commis)

Kom, beste vriend, laten we even de controleur opzoeken.
CALVIN
(verspert hem den weg).

- Om wat te doen meneer?
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LUGERES
(glimlachend).

- Wel om te trachten uw telescoop los te krijgen.
CALVIN.

- Waarna u dan zult besluiten?
LUGERES
(steeds glimlachend).

- Oh, geen erg pretentieus besluit: alleen maar, dat in de kleine dagelijksche
moeilijkheden, die de hoofdinhoud vormen van het bestaan, 'n beetje takt, 'n beetje
handigheid en - vergeef me m'n beroepshoogmoed - 'n beetje diplomatie meer waard
zijn dan al uw mooie principes.
(Calvin heeft bedenkelijk het hoofd geschud.)

Is u 't niet met mij eens?
CALVIN.

- No, sir! En om het u te bewijzen, bedank ik u, maar ik verzoek u niet te willen
tusschenkomen... Ik zal de zaak zelf in orde brengen... Ik zal even nadenken om 'n...
Amerikaansche oplossing te vinden!
(Met 'n korte groet in het rond verdwijnt hij, nadenkend met de handen op den rug.)

LUGERES
(haalt bijna onmerkbaar de schouders op, dan tot sir Eric en Kimura).

- Intusschen zal ik toch maar even tot bij den kontroleur loopen, dat is veiliger. Loopt
u 'n eind met mij mee?
(Zij stemmen in. Groet tot Hersheimer, aanmerkelijk meer vormelijk, dan in 't eerste bedrijf. Als ze
net verdwijnen komt Priscilla op.)

PRISCILLA.

- U ziet er erg bezorgd uit, Professor?
HERSHEIMER.

- Ik?
(werpt het van zich af).

Hoe maakt u het vanmorgen?
PRISCILLA
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(na 'n kleine pauze, zonder te antwoorden).

- Hebt u meneer de Lugères gezien?
HERSHEIMER
(kijkt haar strak aan).

- Welke?
PRISCILLA
(houdt z'n blik uit).

- De jonge.
HERSHEIMER.

- Hij is dadelijk na 't ontbijt met Miss Caltrop weggegaan
(met 'n handgebaar wijst hij de richting aan).

Oh maar...
(Phyllis en Guy komen precies terug. Ook Priscilla heeft ze gezien, ze is uiterst nerveus geworden.)

HERSHEIMER
(biedt haar hoffelijk den arm).

- Wil u niet 'n eindje loopen voor de lunch?
(Priscilla heeft dadelijk z'n arm genomen, ze loopen Phyllis en Guy voorbij. Groet.)

GUY en PHYLLIS
(komen nu naar voren - er weegt 'n gêne tusschen hen. Hij loopt heen en weer en zweept met z'n stick
langs z'n beenen; zij, haar handen op haar heupen, onder haar mantel, wiegt jongensachtig heen en
weer. Nu loopen ze samen naar 'n prieel. Plotseling).

PHYLLIS.

- Guy?
(hij blijft staan en wacht; zij doet al meteens haar mantel open en staat nu met uitgespreide armen
als 'n vastgespijkerde vleermuis in 'n donker, nauw aansluitend maillot.)

GUY
(versteend, blijft onbeweeglijk).

PHYLLIS.

- Papa wil niet hebben dat ik avondjaponnen
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draag. Hij houdt er niet van. Dan heb ik dit maar uitgedacht... als vergoeding. Vindt
u 't aardig?
GUY
(met kurkdrooge mond).

- Heel aardig...
PHYLLIS.

- Dat was ik u verschuldigd, vindt u niet?
GUY.

- Ja toch...
PHYLLIS.

- Vin-je me aardig?
GUY.

- ...
PHYLLIS
(plagerig).

- Pardon, vindt u me niet leelijk?
GUY
(treedt rillend op haar toe).

- Je bent...
(maar het meisje heeft zich dadelijk weer in haar mantel gewikkeld en zet hem onmiddellijk stop).

PHYLLIS.

- Wil u wel eens niet zoo dadelijk jij tegen me zeggen. U zou al dadelijk te ver gaan.
U is 'n veel te aardige jongen... Vergeet niet, wij zijn overeengekomen, dat ik u het
hof zou maken...
(neemt z'n arm).

Kom, geef me 'n arm wil je? 'n heel klein beetje vertrouwelijk mag je wel zijn - als
'n gentleman. Ziet u, ik dans niet, maar ik wil u toch wel 'n kans gunnen. Fair play...
(en daar Guy nog altijd verbouwereerd blijft).

Oh, u vindt dat er geen voldoende publiek is?
(Ze schatert het uit.)

Daar heb je nu, jullie schuchterheid!... Kom, ik zal u helpen... Geef me 'n zoen.
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(Guy nadert en geeft haar 'n gentlemenlljke zoen).

'n Verliefde zoen!...
GUY
('n beetje gepikeerd).

- Op kommando?
PHYLLIS.

- Doe maar alsof. U hebt het zoo dikwijls voor niets gedaan, voor 't bloote plezier.
Doe het nu eens om mij te leeren. Ik leer graag... Wil u niet?... Durft u niet?...
(Guy geeft haar 'n tamelijk wantrouwige zoen; zij laat haar lip hangen.)

Is dat alles?
(Deze keer heeft Guy haar omstrengeld en zij heeft eenlge moeite om uit z'n vurige omarming los te
raken. Ze ziet er heel rozig van en onderste boven).

PHYLLIS
(op adem komend).

- Thank you.
(Ze gaat 'n stap achteruit en houdt Guy vriendelijk op afstand).

Neen, neen... De rest kan ik al raden, nu... Later... meer... dat is voorzichtiger!
(Droomerig)

It's quite exciting.
(Met 'n rilling.)

Ik geloof... dat ik... hoe zegt u dat ook... temperament heb.
GUY
(met 'n glimlach).

- Ziet u nu wel. Hebt u dat werkelijk gevoeld?
PHYLLIS
(met 'n licht verwijt in haar stem).

- Oh Guy? Ik heb toch niet gezegd: ik voel; ik heb gezegd: ik geloof...
('n Pauze).

Laten we gaan zitten. Kom wat bij me zitten vrijen. 't Is toch zoo, niet? Ik heb het
toch goed gezegd he?
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GUY.

- Uitstekend. Maar, ik dacht toch, dat u het was, die...
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PHYLLIS.

- Ik ken de woorden wel... maar ik ben bang, dat ik ze slecht zal uitspreken... Leer
het me eerst.
GUY
(Legt z'n arm om haar midden).

- I love you...
PHYLLIS.

- Ja, dat ken ik, dat ken ik...
GUY
(die zich weer laat vangen, heel vlug).

- Ik hou van u.
PHYLLIS.

- Natuurlijk.
GUY
(gepikeerd, doei 'n stap achteruit).

PHYLLIS.

- Natuurlijk. Dat moest u toch zeggen. Brengt ons dat nu 'n stap verder?
GUY
(protesteert).

- 'k Zweer u...
PHYLLIS
(legt haar hand op z'n mond).

- Neen, zweer liever niet. Dat bewijst niks méér... Ik twijfel niet of u is oprecht. Maar
ik zou liever zeker zijn voor mijzelf...
GUY.

- Nou dan... En u?
PHYLLIS.

- Ik?... Dat is iets anders...
(Langzaam detailleerend).
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Ik houd van uw naam... van de manier waarop u zich kleedt... ik houd van uw stem,
van uw oogen... van uw... van uw persoon.
(Guy wil haar tegen zich aandrukken, maar zij duwt hem vriendelijk van zich af).

Wacht even... ik heb nog niet gedaan... ik houd van...
GUY.

- Van wat nog?
PHYLLIS.

- Als ik het gevonden heb, zal ik het weten...
(Op 'n anderen toon).

Maar u, waarom zou u van mij houden?
GUY
(vurig).

- 'k Weet niet...
PHYLLIS.

- Dan vrees ik, dat het deze keer ernstiger is...
(Staat op.)

Willen we niet nog 'n beetje wandelen?
GUY
(tracht haar terug te houden).

- Phyllis!...
PHYLLIS.

- Wil je jij tegen me zeggen, je mag... Je ziet, ik doe m'n best.
(Guy is opgestaan en wil haar opnieuw omhelzen. Ze belet het hem zoetjes).

Jij zeggen is toch nog niet heelemaal dat...
(Guy kan z'n teleurstelling niet verbergen.)

Kom, niet pruilen, he... Je bent zoo'n heerlijke jongen... Toe, ik beklaag je. Most
sincirely
(Ze geeft hem 'n vlugge zoen, dan bloost ze over haar stoutmoedigheid, dan gelukkig over de
afleiding).

Oh, kom nu gauw, daar is Daddy; ik zal u voorstellen... Hij zal zoo vreeselijk tevreden
zijn... Hullo, Daddy...
CALVIN
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(in de verte, tamelijk weerbarstig).

- Hullo!
(Hij verschijnt en ziet er bekommerd uit).

Hebt u hier ook 'n gentleman van de toldienst gezien?
PHYLLIS
(heeft haar vader bij 'n mouw beet en Guy bij 'n hand en tracht de twee mannen tegenover elkaar te
plaatsen.)

Ik stel u de simpathiekste jongen voor...
(Calvin maakt 'n vaag gebaar, zonder stil te staan, maar Phyllis dringt aan.)

Meneer Guy de Lugeres.
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CALVIN
(blijft pal staan).

- Oh!
(Hij staart Guy vlak in 't gezicht.)

Draagt uw vader ook 'n monocle, sir?
GUY
(verbaasd, knikt bevestigend).

CALVIN.

- En het is 'n diplomaat? 'n Minister?
GUY.

- Gevolmachtigd minister. Jawel...
CALVIN
(zet nadenkelijk z'n weg voort, zooals hij opgekomen is).

- Oh, I am sorry...
(Draait hem vierkant den rug toe.)

PHYLLIS
(met gesmoorde stem).

- Daddy...
CALVIN.

- Good bye...
PHYLLIS
(stampt met den voet).

- I say, Daddy.
CALVIN
(voortgaande).

- I see...
PHYLLIS
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(woedend).

- Daddy! Daddy! We zijn verloofd!...
CALVIN
(in de verte).

- Indeed?
PHYLLIS
(wil nog iets schreeuwen, maar ze barst in tranen uit en zinkt in 'n leunstoel, krampachtig huilend.)

GUY
(verbijsterd).

- Kom nou, kom nou... Phyllis...
PHYLLIS.

- Ik ben al te ongelukkig... al te ongelukkig.
GUY.

- En waarom dat?
PHYLLIS.

- Heb je dan niet gehoord, dat ik hem gezegd heb, dat we verloofd zijn?
GUY
(die 'n glimlach niet kan onderdrukken).

- Heb je d'r zoo'n spijt van?
PHYLLIS
(houdt ineens op met weenen).

- Dus, dan zijn we werkelijk...
GUY.

- Je hebt het toch gezegd!
PHYLLIS.

- Oh!
(Ze wil hem toelachen, zich aan hem overgeven, maar ze wordt opnieuw door krampachtige
snikken overvallen.)

Oh, het is al te vreeselijk!...
GUY
(gefroisseerd).
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- Zooals u 't goed vindt, mejuffrouw.
PHYLLIS
(trekt hem naar zich toe, streelt hem blozend het haar).

- Guy... Oh, Guy... Je begrijpt het niet... Ik was al van het eerste oogenblik af aan
besloten... maar ik had zoo graag gewild dat het om mijnentwil was, en nu zou het
om Daddy zijn...
GUY.

- Praktisch?...
PHYLLIS.

- Ik hou van jou...
GUY
(geeft haar 'n lange zoen).

PHYLLIS
(maakt zich vrij, gejaagd).

- Trouwens dat is allemaal je eigen schuld. Zie je wel. Ik weet heelemaal niet meer
wat je doet!
(Wraakzuchtig.)

Maar toch, Daddy is 'n al te groote egoist! Ik zal me wreken...
(Geestdriftig.)

En om te beginnen, gaan we trouwen.
GUY.

- Dat hoop ik tenminste.
PHYLLIS.

- Heusch?... Werkelijk waar? Is het heusch
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waar?... Oh...
(Ze verbergt haar hoofd op Guy's schouder en laat zich daar koesteren. - Pauze. - Plotseling schrikken
ze en vliegen uiteen: Lugeres en z'n gezelschap hebben hen verrast. In hare ontzetting heeft Phyllis
haar mantel laten opengaan.)

GUY.

- Mijn vader...! Mag ik u even m'n meisje voorstellen: Miss Phyllis...
(hij houdt in ineens afgekoeld door de stramme houding van de ouwe edelman).

LUGERES.

- Oho, is u al zoo ver bij uw verlooving? M'n kompliment. Ik ben benieuwd hoe u
d'r zal uitzien op de dag van uw huwelijk.
GUY
(wordt doodsbleek.)

PHYLLIS
(merkt het).

- Laat mij met de oude gentleman spreken.
(Gaat voor Lugeres staan, wiens gezicht altijd even strak blijft.)

U is niet erg aanmoedigend. Kom laat ik u eerst 'n zoen geven...
LUGERES.

- Mejuffer!
PHYLLIS.

- Om u in 'n betere stemming te brengen.
LUGERES.

- Dat is niet het goede middel.
PHYLLIS.

- Zou u zoo weinig gevoelig zijn voor galanterie?
LUGERES.

- In het Fransch heeft dat woord 'n onaangename zin.
PHYLLIS.

- Dat komt ervan, als je niet alles weet. Maar ik zal leeren, ik beloof het u...
LUGERES
(reeds minder strak).
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- Doet u zich niet zooveel moeite. - Vooral niet voor mij.
PHYLLIS.

- Hebt u dan zoo'n hekel aan me? En waarom?
LUGERES.

- Een welopgevoede jonge dame loopt niet rond in 'n badkostuum.
PHYLLIS
(verbaasd).

- Is het dat? Oh maar! en op het strand dan?
LUGERES.

- Op het strand heeft 'n badkostuum een reden van bestaan.
PHYLLIS.

- Maar hier ook. Maar ja, u kunt niet weten... als ik het had kunnen voorzien...
(Ernstig.)

U hebt me gisteren gezien?
LUGERES
(tracht zich te herinneren).

PHYLLIS.

- Met 'n japon, dicht tot hier... Zoo ben ik altijd... Daddy wil niet hebben, dat ik
avondjaponnen draag.
(Ze doet haar mantel open.)

Rechtuit gesproken, hoe ben ik het minst gekleed: zoo, of in 'n decolleté?
(Sir Eric, Kimura en Lugeres zelf moeten even glimlachen).

PHYLLIS
(gaat op haar voordeel in).

- En dat was ik toch aan 'n verloofde verschuldigd? Nu dan... U is niet meer
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zoo vreeselijk boos op me?... U is niet meer boos?... Heelemaal niet?...
LUGERES
(overwonnen).

- Dat ben ik nooit geweest.
PHYLLIS
(triomfantelijk tot Guy).

- Hoor je dat, hoe prachtig hij liegt: hij is oprecht!
(Ze vliegt Lugères aan de hals en deze laat gewillig begaan.)

LUGERES
(reikt z'n zoon de hand).

- Vergeef me, Guy, en laten we maar allemaal vrede sluiten. Ze is verrukkelijk. Einde
goed alles goed. U zal me wel meer dan eens 'n ouwe brompot vinden: ik ben 'n ouwe
heer, zeer ouderwets...
SIR ERIC.

- Wees nou niet al te nederig, oud Frankrijk!
KIMURA.

- Oud Europa!
PHYLLIS.

- Daar ben ik dol op... u zal me heel dikwijls de les moeten lezen. Het zal vreeselijk
prettig zijn.
LUGERES.

- Hm...
PHYLLIS.

- Want ik zal, wel te verstaan, niet naar u luisteren!
LUGERES.

- Mooi... mooi zoo!
PHYLLIS.

- Maar nu is het mijn beurt om u op het zondebankje te zetten. Hebt u niet 'n beetje
met Daddy gekibbeld?
LUGERES.

- Oh, niet de moeite waard... Laten we d'r niet over praten. Trouwens, dat komt
allemaal wel voor mekaar. Dat neem ik op mij.
PHYLLIS.
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- Dat is wel het minste wat ik van u verlangen mag.
LUGERES
(met 'n buiging).

- Om mijn ongelijk weer goed te maken.
(Groeten, handdrukken, ‘good-bye’, Phyllis neemt Guy's arm en terwijl ze weggaat.)

PHYLLIS.

- Hij is prachtig, je papa. Zoo brutaal! En zoo'n paar lekkere ondeugende oogen.
GUY
(maar half tevreden).

- Vin-je dat zoo prettig?
PHYLLIS.

- Kom nou, op zijn leeftijd... Oh, als hij jonger was...
(Zij drukt zich welsprekend tegen hem aan en zij verdwijnen).

SIR ERIC.

- Vreemd niet, dat kleine ding. Ze brengt je, in hare ongekunstelde naïfheid, dieper
in beroering dan 'n odalisque. Maar wat jammer van die kortgeknipte haren, die
rechte heupen
(hij teekent 'n silhouette in de lucht)

en die knaapachtige lijn. Al probeeren zij 't nog zoo goed weg te moffelen: ze zijn
heidensch, heidensch tot in het merg van hun beenen. In die ranke silhouette schuilt
de heele Bacchantische verdorvenheid.
(Hij werpt 'n laatste blik in de richting van de verdwenen Phyllis).

Hun Eugenics, of hoe ze al die rommel van ze verder mogen heeten, leidt regelrecht
naar het
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verdwijnen van de geslachtsgrenzen van den mensch. Het is de natuurlijke
ontwikkelingsgang. Sodoma is nooit heel ver van Babel vandaan. Alle zuiver
materieele kulturen zijn in de geslachtsverwarring ondergegaan. Ook zij komen er
toe. Zij hebben de echtscheiding vergemakkelijkt om de veelwijverij te wettigen. Zij
hebben de garçonnen uitgevonden om hun heimelijke driften te kamoufleeren. Onder
de dekking van moderne allures brengen ze de terugkeer van de ergste ondeugden
van de oudheid.
KIMURA.

- Nee heusch, u draagt ze niet in uw hart!
SIR ERIC.

- Nee!
LUGERES.

- Vooral niet de Hersheimers. Dat zijn de parvenus van het intellect. De wetenschap
zooals zij die begrijpen is de ergste vijand van de geest. Zij hebben het rechtstreeks
op de niveleering van de individuen gemunt. Neen, neen. Ik geloof, dat er in mij nog
'n beetje ras steekt en die nalatenschap wil ik niet voor de honden gooien. Ons laten
verdrinken in de massa, dank je wel! U zult me paradoksaal vinden: maar voor mij
zijn de Hersheimers in hun Rolls-Royce net zoo'n Barbaren als hun voorouders het
waren op hun siggel-wielige strijdwagens.
(Sir Eric en Kimura hebben stilzwijgend geluisterd, zij schudden nadenkelijk het hoofd.)

Trouwens, hoevelen onder hen liggen nog in het duister van hun onderbewustzijn
vast aan het oude Westersche atavisme. Voorloopig zijn ze 't allemaal nog eens,
omdat groeien nog altijd hun eenige gedachte is. Maar de dag komt ook, waar het er
voor hen op aan zal komen te blijven duren, waarop ze zullen hebben te kiezen
tusschen de sprong in het onbekende of de voortzetting van het verleden. En dan...
is het de vraag of ze nog zoo goed overeen zullen komen. Voor dat ze ons
koloniseeren, m'n waarde Kimura, zullen ze eerst nog 'n nieuw klein
Secessie-geschilletje te vereffenen hebben.
(Sedert 'n paar oogenblikken is de Commis binnengekomen. Eerbiedig wacht hij op 'n afstand totdat
het gesprek zal afgeloopen zijn.)

LUGERES
(bemerkt hem).

- Ha, daar is u terug, vriend? Is u op de hoogte? Hier hebt ge de ontschepingstoelating
van uw kontroleur. Daarmee is alles in orde.
COMMIS.

- Jawel, meneer de Minister.
LUGERES.

- U legt nieuwe plomben aan en we praten er niet meer van.
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COMMIS.

- Als ik het lood hier vastmaak, dan hindert het niets voor de behandeling van het
apparaat. Dan scheur ik de konstateering uit het boek, steek de toelating van de
kontroleur in de plaats, en we zijn in regel!
LUGERES.

- Uitstekend. U hebt schitterend begrepen. Tot genoegen, vriend, en besten dank.
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COMMIS.

- Spreek er niet van, meneer de Minister, niet de moeite waard.
SIR ERIC.

- Wacht u niet op Mr. Caltrop?
LUGERES.

- Waarom? Ik ben maar bang, dat ik hem onaangenaam ben.
KIMURA.

- Jammer.
(Zij verdwijnen - intusschen heeft de commis met 'n handige beweging het nieuwe lood aangelegd.
Hij zal juist weggaan als Calvin optreedt, die hem tegenhoudt.)

CALVIN
(vastbesloten).

- Geef me even uw boekje.
COMMIS.

- Het register?
(Hij geeft hem het boek, dat Calvin doorbladert totdat hij de bladzijde heeft gevonden waar de
konstateering opgeschreven is bij het begin van het bedrijf. Rustig, voor de ontzet toeziende commis,
scheurt de Amerikaan de konstateering uit het boek en legt die voor hem neer op de tafel; dan haalt
hij 'n bankbiljet uit z'n brieventasch, schuift dat in de plaats van het uitgescheurde blad, doet het boek
dicht en geeft het aan den commis. De commis, die zichzelf weer gauw hervat heeft, heeft de gedachte
van Calvin begrepen en even rustig gaat hij fijntjes aan 't glimlachen, want hij denkt aan het lood,
dat hij precies heeft aangelegd en dat de konstateering voortaan overbodig maakt; hij doet het register
open en onderzoekt het bankbiljet.)

COMMIS.

- Twintig...
CALVIN.

- Dollars. Akkoord?
COMMIS.

- Heelemaal.
(Hij scharrelt handig de konstateering weg, bergt ze op zak, slaat zijn register open, neemt er
het bankbiljet uit en reikt Calvin de toelating van de kontrôleur aan.)

Als U permitteert, Meneer. M. de Lugères heeft me zoo pas een papiertje overhandigd,
waarvan U wel graag kennis zult nemen?
(Hij staat, met zijn register open, voor Calvin, wachtend).

Als U er niets tegen op hebt, zullen we dat hier tusschen steken...
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CALVIN
(lezend en zich rekenschap gevend).

- Aoh! Damn!
DOEK.
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Derde bedrijf
Nacht. Mooie starrenhemel; zelfde dekor als voor twee. Op het achterplan daalt 'n weg langs
de helling van het gebergte. Hij is onzichtbaar, maar zijn verloop is te volgen door de lichten
van de auto's die er op rijden. Op zekere plaatsen - de wendingen - vertragen de auto's telkens
hunne vaart, en spreiden de lantaarns hunne lichten als vurige waaiers voor zich uit. In de
verte het geluid van claxons en hoorns. Bij 't opgaan van het doek zitten Calvin en Lady Nora
bij de telescoop. Lugères en Kimura zitten in 'n prieeltje 'n café-glacé te gebruiken en slaan
de andre gade...

LADY NORA
(doorzoekt de hemel. Zij slaakt kleine kreetjes, die nochtans bij Calvin op verre na niet die geestdrift
teweeg brengen, die men had kannen verwachten).

CALVIN
(heeft veeleer 'n bekommerd en terneergedrukt uitzicht).

LADY NORA.

- Verbazend... Wonderlijk! Hoe de grenzen van onzen horizont terugschuiven...
CALVIN.

- Ik zou graag willen, dat u uw gewaarwordingen nauwkeuriger omschreef.
LADY NORA
(lyrisch).

- Het is alsof de wanden van ons bestaan al meteens doorschijnend werden...
CALVIN.

- Jawel, jawel... maar dan?
LADY NORA
(verbaasd over z'n lakonisch koele toon, bekijkt hem. Met 'n handgebaar noodigt hij haar uit verder
te kijken).

LUGERES.

- Zie je nu waartoe ze met al hun onderzoeken geraken? Ze gooien hun twijfel in de
lucht en jagen hem dan achterna... Dat alles is zoo oud als de wereld...
(Haalt schouders op.)

De groote waanwijsheid bestaat juist daarin, het wezen der dingen door hun
mechanisme te willen verklaren. Al heeft die goeie papa Caltrop zich nog zoo
schitterend uitgerust, hij zal net zoo wijs blijven, na als voor. Als hij z'n hersens zal
hebben moegemarteld, zal hij doodeenvoudig tegenover het vraagteeken staan. Hij
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zal het in het veld van zijn kijker vinden, zooals de spelonkbewoner het voor zijn
primitieve oogen zag verrijzen. Hij zal er alleen in geslaagd zijn het te verschuiven:
de wetenschap verklaart niemendal, ze maakt alleen maar alles ingewikkelder.
LADY NORA
(met 'n lichte huivering).

- Het is in-
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drukwekkend.
(Het apparaat loslatend.)

Bijna pijnlijk. Men voelt zich zoo klein, zoo broos.
(In 'n vlaag van bewondering.)

Maar welk 'n orde in die verscheidenheid!... Welk 'n harmonie in die ruimte, welk
'n architecture!
CALVIN
(zonder te antwoorden neemt de telescoop van haar over en doorzoekt op zijn beurt het firmament).

LUGERES.

- Wat al nuttelooze drukte! Waarom het bestaan zoo kwellen? De heele geschiedenis
van den geest is niets anders dan dit: er zijn er altijd geweest, die tevreden waren
met wat ze wisten en anderen, die volstrekt wilden begrijpen. Het wil mij voorkomen,
dat de nieuwsgierigsten niet de wijsten zijn geweest...
KIMURA.

- Wat is u sceptisch!
LUGERES.

- Omdat ik geloof. Het geloof is de laatste toevlucht van het scepticisme. Het geloof
houdt alleen de niet te kontroleeren hypothesen over. De eenige die buiten het bereik
van onze vergissingen staan.
(Vastbesloten.)

Er is maar één keus: ofwel van het niet te kontroleerene uitgaan ofwel erbij aanlanden.
Er is geen middenweg. Het mysterie aan het begin of aan het einde. En altijd even
ondoordringbaar. Hier, zoowel als ginder schiet de rede tekort: Kwestie van
overtuiging, maar laten we in godsnaam de kwestie vierkant aanpakken. Laten we
geloven of ontkennen. Zonder diskussie. De twijfel? Uit de tijd. Ik heb nooit begrepen,
welk prestige er in stak. Hij is niets anders dan 'n tuchteloos geloof, een ontkenning
zonder orde of grootheid.
(Wijst op Calvin en Lady Nora.)

Die dààr zoeken? Verloren moeite. Laat ze d'r jandorie liever voor opgooien!
CALVIN
(heeft de telescoop losgelaten).

- Jawel... Wij voelen ons klein, nietig, verpletterd, verloren in de oneindigheid. Maar
dan? U vindt me zonderling? 't Is maar, mylady, dat ik niet weet... Ik weet heusch
niet meer...
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(Hij geeft haar weer de telescoop over.)

Hier... zoekt u maar? peil het onmeetlijke, doorvorsch het onbekende...
(De apokalyptische Calvin van het eerste bedrijf laat zich nog even hooren.)

Doordring u van het oneindige, verzadig u... Gij zult voor mij beslissen... Gij zult
m'n twijfel opheffen... Ik stel u aan tot hoogste rechter over mijn lot...
KIMURA.

- Toch is het uit de onrust van diegenen, die gezocht hebben, dat alle vrije gedachte
en alle wetenschap gegroeid is: zij zijn het, die de vooruitgang hebben gemaakt...
LUGERES.

- Laten we de methode beoordeelen volgens de resultaten... Ik weet waar de vrije
rede onze revolutie heeft gebracht; ik zie waar de wetenschap het bolsjewisme
heenleidt. Het is fataal: alle pogingen om het individu vrij te

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

289
maken eindigen in de dictatuur van de massa. Is u d'r zoo zeker van, dat dat 'n
vooruitgang is?
KIMURA.

- Er is 'n schijn van waarheid aan wat u daar zegt. Maar niets meer dan 'n schijn. De
voorbijgaande excessen zijn de prijs voor blijvende verbeteringen... U kunt toch niet
ontkennen, dat de beschaving van eeuw tot eeuw is vooruitgegaan?
LUGERES.

- Daar hebt u de groote paradoxe van onze tijd aangeraakt. Zeker, de beschaving gaat
vooruit. Maar weet u waarom? Omdat het oude dogma onwrikbaar stand houdt. Het
is de erfgenaam van de vrije gedachte zooals het dat vroeger van de hervormende
gedachte is geweest. De proefnemingen volgen elkander op, en het dogma doet er
telkens nieuwe ervaringen mee op. Het ankert ons vast in het verleden, maar houdt
ons naar de toekomst gericht. Vooral echter stelt het ieder individu op als 'n
weerstandscel tegen de overrompeling van de massa. Het dogma is het ware bolwerk
van het Westen.
(Een poosje.)

Willen we even een wandeling doen onder de starren? Het lijkt wel of onze vriend
Caltrop ze langzamerhand in de steek laat voor lager-bij-degrondsche bekommeringen.
Laten we hem niet storen!
(Ze wandelen weg.)

LADY NORA
(komt heel bewogen uit haar starren-onderzoek).

- Werkelijk ik voel mij tenvolle in den greep van het bovennatuurlijke. Ik begrijp
uw gemis aan geestdrift niet. Tenzij... u hebt dat schouwspel reeds zoo dikwijls
bekeken: misschien wordt de indruk kleiner door de gewoonte?
CALVIN.

- Integendeel. Steeds grooter zou die indruk moeten worden. En mijn ontreddering
toont maar al te duidelijk, dat mijn telescoop geweldige indrukken geven kan, maar
tenslotte niet heel veel bewijst...
(hoofdschuddend).

Onder ons mijn telescoop... humbug! Ik weet niet goed, hoe ik het u bekennen moet...
Het is als 't ware 'n biecht die ik moet spreken. Ik meen dat ik er het recht toe heb...
eenigszins dan toch... U is de eenige, die mij van den beginne eenige simpathie hebt
betoond... Maar u vindt me zeker onbescheiden?...
LADY NORA.

- U is niet onbescheiden, want het gaat immers om u...
CALVIN.
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- Nooit is men meer onbescheiden, dan juist dan... Iemand z'n vertrouwen opdringen
is dat niet alsof men in z'n diepste zelf binnenbrak, alsof men 'n aangeboren simpathie
bij haar vooronderstelde? Als 'n affiniteit? (Lady Nora wordt onrustig.) Bij m'n
aankomst mylady hebt u 'n woord gezegd dat mij diep getroffen heeft
(pauze).

Het is iemand, die verdriet heeft gehad, hebt u van mij gezegd... Wist u dat dan?
Neen? Hoe hebt u het dan kunnen raden?
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LADY NORA
(aarzelend).

- Lieve Hemel... vrouwelijke intuitie...
(nog aarzeliger)

ik zelf...
CALVIN.

- Natuurlijk...
(met vriendelijke kordaatheid).

Ook u, mylady, heeft het leven niet alles gegeven wat u ervan verwacht hadt?
(pauze).

Dat is het: in den grond verwijt men aan de menschen nooit iets anders dan wat men
hun benijdt. Hij heeft gelijk, die ouwe gentleman Lugères. Hij begrijpt het leven veel
beter dan wij. Laten wij oprecht zijn: wat zochten wij daarboven...? Het geluk?...
(hij schuift dichter bij).

We zochten misschien wel 'n beetje ver...
(zeer dicht bij Lady Nora nu.)

Het geluk... het geluk
(hij buigt over haar heen om haar iets toe te vertrouwen en zwijgt al meteens.)

Mmmm... me dunkt, mylady, u houdt van parfum?
LADY NORA
(bijna ongerust).

- Houdt u niet van het mijne?
(Zij wil opschuiven.)

CALVIN
(houdt haar vaderlijk terug).

- Toch... toch... Maar 't is alweer 'n bekentenis. Ik heb altijd Phyllis verboden...
LADY NORA.

- Oh? en waarom?
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CALVIN
(tamelijk verlegen).

- Uit principe... Ik meende... dat dat de zinnen prikkelde...
LADY NORA
(zedig).

- Oh...
CALVIN.

- Het is alweer de oude gentleman die het gezegd heeft: zekere dingen kun je alleen
bij ondervinding leeren...
(wilt 'n kompliment maken.)

Het is heel verdraaglijk.
LADY NORA
(koket).

- Werkelijk?
CALVIN.

- Ik konstateer het...
(alweer verlegen).

Hij is werkelijk zeer slim die oude gentleman. Hij noemt dat geloof ik ‘savoir vivre’.
Het is 'n kostbare gaaf: want het leven - is niet, - dient toch in de eerste plaats om
geleefd te worden?
LADY NORA
(melancholiek).

- Daar zou het in de eerste plaats voor moeten dienen... om te leven...
CALVIN
(rondweg).

- Ik hed 50 jaar noodig gehad om tot die ontdekking te komen, maar het is nooit te
laat... Een gelegenheid... Een parfum... uw parfum...
LADY NORA
(om haar figuur te redden, grijpt weer naar de telescoop).

CALVIN.
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- 'n Heele reeks dingen beginnen me nu eerst duidelijk te worden. Hoe vreemd is
toch het noodlot. Voor twaalf jaar heb ik m'n vrouw verloren. Dan is het
(wijst op de telescoop)

dat ik 'n toevlucht heb gezocht in den hemel...
(Vol verwachting.)

Misschien wel 'n beetje voortijdig?
LADY NORA
(glimlacht).

CALVIN.

- Ik begin nu te vreezen, dat dit apparaat me... niet al die waarachtige bevredigingen
heeft gebracht,
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die ik misschien had kunnen vinden indien ik elders had gezocht...
LADY NORA
(is zenuwachtig de horizon aan 't doorvorschen. Al meteens slaakt ze 'n kreetje en springt op. Op de
weg, op een van die plaatsen waar de autolichten het veld bestrijken heeft zij 'n in elkaar gestrengeld
paar ontdekt, dat tegen 'n stilstaande auto is aangeleund. Zij richt de kijker opnieuw... en herkent
Guy en Phyllis: zij laat de telescoop haastig los).

PHYLLIS.

- Wat ben jij 'n ijdeltuit! Hoe ik je bij onze eerste kennismaking vond? Pfe!
(en daar hij reeds ongerust wordt).

Neen, ik wil je niet plagen. Het was me net of 'k 'n jonge god uit de oudheid zag.
GUY.

- 's Jongens!
PHYLLIS.

- Vat je dat als 'n kompliment op? Het is niet eens 'n vergelijking. It is a hint: 'n jonge
god, dat is toch oud weet je... zoo oud...
CALVIN.

- Wat scheelt er?
LADY NORA
(gegeneerd).

- Niets... niets bijzonders...
CALVIN.

- Mag ik even...
(hij richt op zijn beurt de telescoop en ziet natuurlijk niets meer, maar als 'n nieuwe auto
aanrolt met helbrandende lichten)

Oh!...
(Naarmate hij duidelijker begint te zien)

Maar, maar dat is...
GUY
(plagerig).

- Wel jij - ik wou het je niet zeggen, maar nu moet je 't maar weten, jij bent begonnen
- jij maakt op mij den indruk... van 'n mechanische vlinder...
PHYLLIS.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

- Mechanisch? Waarom mechanisch?
GUY. - Omdat dat het begrip opwekt, ik zou haast zeggen, van 'n technische
volmaaktheid... Van iets nieuws... erg nieuw... heelemaal nieuw...
PHYLLIS
(lachend).

- Eigenlijk is datgene, wat ons tot elkaar heeft aangetrokken precies hetzelfde wat
onze goeie papa's in ruzie heeft gebracht?
CALVIN
(eenigszins onderste boven).

- Oh... mylady... ik vraag u wel excuus... In uw bijzijn! Zij hadden toch wel kunnen...
(plotseling.)

Hebt u ze herkend?
LADY NORA
(slaat de oogen neder).

- Ik vrees van wel...
CALVIN.

- Welnu... Neen... Het spijt me niet... Gelooft u aan de voorzienigheid?
LADY NORA.

- Zeker doe ik dat.
CALVIN.

- Laten we dus niet twijfelen aan wat zij ons leert... Hare wegen zijn ondoordringbaar,
maar veilig... Laten we zonder vrees vooruit gaan...
LADY NORA.

- Is dat niet 'n beetje gewaagd?
CALVIN
(protesteert).

- Niet met mij. Ik ben 'n man
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van principes
(verbetert zich zelf, onmiddellijk)

- of liever, dat was ik...
(Lady Nora geruststellend, die min of meer gealarmeerd lijkt.)

Ik geloof nu, dat het met de principes gesteld is, gelijk met de dollars. Je moet
beginnen met er te hebben, maar om ervan te genieten moet je niet aarzelen ze van
je weg te gooien... Wijselijk natuurlijk. Ik hoop dat ik u niet chokeer? Ik vermoed,
dat u zeer licht gekrenkt bent...
LADY NORA
(tegemoet-komend).

- In Schotland. Hier ben ik in villegiatuur.
CALVIN
(neemt de hand van Lady Nora, die hem die zonder veel weerstand overlaat).

- Waarom zouden wij weigeren te begrijpen? Hier zijn twee wezens, die het raadsel
van het noodlot probeeren te doorgronden
(Hij maakt 'n breed gebaar naar de hemel).

En de voorzienigheid antwoordt met...
('n nieuwe auto komt aan op de gunstige plaats en hij duwt met 'n vlugge beweging de telescoop naar
Lady Nora toe.)

LADY NORA
(zedig).

- Ik weet al.
CALVIN.

- Zedeles?
LADY NORA
(met 'n glimlachje).

- Van 'n zoo weinig zedelijke aanblik?
CALVIN.

- Het zijn de eenige waar 'n zedeles uit te trekken valt...
(de gedachtengang voortzettend.)
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Me dunkt, het is duidelijk. De voorzienigheid kan ons niet beter te kennen geven dat
wij voorloopig de hemel hebben te zoeken...
LADY NORA.

- Op aarde?
CALVIN.

- We zullen hem vinden, liefste Nora...
LADY NORA.

- Ik denk het wel, beste Calvin.
CALVIN
(buigt en zet Lady Nora teederlijk in 'n leunstoel. Korte pauze. Zij lachen elkander toe).

- Voelt u zich lekker, liefste Nora?
LADY NORA.

- Zalig.
CALVIN
(geeft haar 'n vormelijke handkus; maar plotseling springt hij op. Lugères, Kimura en Sir Eric komen
op).

LADY NORA.

- Ik... ik zal nu maar gaan, mij love...
CALVIN
(zonder eenige verbazing te laten blijken).

- Ik begrijp...
LADY NORA.

- Ik moet probeeren het Eric duidelijk te maken...
CALVIN
(drukt haar de hand en begeleidt haar tot aan het einde van het terras).

- Mijn hart...
LADY NORA
(tamelijk ontroerd komt naar beneden; zij wordt door Lugères en Kimura begroet).

- Zult u het me niet kwalijk nemen? Ik neem Eric even met me mee...
(Zij verzoekt Eric haar te volgen. Lugères en Kimura loopen, na 'n kleine aarzeling, naar het terrasje
toe. Aan den voet ervan blijven ze staan.)
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LUGERES. - Een beetje te vroeg?
CALVIN
(nog tamelijk zenuwachtig; begrijpt eerst niet; dan herinnet hij zich).

- Neen, heelemaal niet... Volstrekt niet...
(komt hen tegemoet.)

Integendeel... U komt precies op 't goeie oogenblik... Raadt wie we daareven bespeurd
hebben, ginds? Phyllis en de jonge mister de Lugères... Erg intiem... Ik vaar recht
door zee - straight! - Is het met uwe instemming?
LUGERES.- Wel...
CALVIN.

- We staan voor het voldongen feit.
LUGERES.

- Zoo goed als...
CALVIN.

- Dan zijn ze geëngageerd? I'm glad.
LUGERES.

- Zeer gelukkig.
(Ze drukken elkaar de hand.)

CALVIN
(zuchtend).

- Hoe gaat dat alles eenvoudig, als men jong is.
LUGERES.

- Omdat men niet redeneert. Men bemint. 't Is veiliger. Lieden als wij denken aan de
toekomst. Jongelui maken de toekomst. Onze kinderen hebben ons getoond, wat ze
zal zijn, of we 't goed vinden of niet: een versmelting.
CALVIN
(droomerig).

- Een versmelting. Nou... ten slotte... ik vind dat comfortabel...
(Plots.)

Dear sir... ik... ik heb het genoegen... ik heb de eer... ik kondig u nog een versmelting
aan. Ik vrees dat ik geëngageerd ben met Lady Nora Gwenwaren.
LUGERES.
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- Van harte gefeliciteerd.
CALVIN.

- Thank you.
(Hij zakt neer op zijn stoel, down.)

LUGERES.

- U hebt toch geen spijt?
CALVIN.

- Nee. Overigens, men komt er altijd toe er spijt van te hebben, dat men spijt heeft
gehad.
(bezorgd)

Maar U moet toch ook mijn toestand delikaat vinden, onder meer dan één oogpunt.
- Toch wel, toch wel! En daar u nu toch ingelicht bent...
LUGERES
(met 'n glimlach).

- Bijna medeplichtig...
CALVIN.

-...zult U me misschien toelaten 'n beroep te doen op uw ondervinding.
LUGERES.

- Dat noem ik wreed. In zulke zaken beteekent ondervinding hebben, zoveel als op
rust gesteld zijn!
CALVIN
(hartelijk lachend).)

- Dat heeft ook zijn eigenaardige voordeelen.
LUGERES.

- Voor de anderen, ongetwijfeld. Nu, tot uw dienst.
CALVIN
(weer bezorgd).

- Ik ben geen twintig jaar meer, mijn verloofde evenmin, maar ik voornamelijk. U
hebt daarnet Phyllis en de jonge mister de Lugères gezien... wat
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een gemak! Ik benijd ze. Kunt u zich ons in hun plaats voorstellen?
LUGERES.

- Niet precies, maar...
CALVIN.

- Ik heb de gewoonte niet meer. - En Phyllis? Hoe zal zij het nieuws opnemen?
Heusch, ik ben bang haar tegemoet te treden. Ik moet toch in een zekere zin haar
toestemming krijgen...
LUGERES.

- Komaan! Verloofd bent U sedert een uur, maar vader bent u al twintig jaar lang.
Dat wordt toch maar zo niet weggecijferd. Een beetje koeragie, sa. Trouwens, daar
zijn onze toeristen. U zal zien, het loopt allemaal op wieltjes.
PHYLLIS
(blozend en eenigszins buiten adem).

- Oh, Daddy, wat hebben we 'n pracht van 'n wandelrit gemaakt in het licht van onze
lantaarns!
CALVIN.

- Ik weet het.
LUGERES.

- Wij weten het. U vraagt zich af: hoe dat? Mr Caltrop zal u dat verklaren. Geef me
nu maar 'n zoen. Nu is het mijn beurt om u zoo'n voorstel te doen. Zet maar niet zoo'n
groote oogen op. Jawel, uw Daddy vindt het goed...
PHYLLIS.

- Werkelijk?
(Zij geeft Lugères 'n hartelijke zoen.)

CALVIN
(intusschen tot Guy).

- Neemt u me niet kwalijk mister De Lugères... ik ben soms vreeselijk verstrooid...
Zoo bijvoorbeeld, van morgen...
(hij heeft de tijd niet om uit te spreken, daar Phyllis hem om den hals vliegt.)

PHYLLIS.

- Oh Daddy, Daddy!
CALVIN
(maakt zich los, ernstig).
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- Ben je gelukkig? Heel gelukkig? He... Ook ik...
PHYLLIS
(ontroerd).

- Maar dat spreekt toch vanzelf...
CALVIN.

- Ik ben zoo gelukkig... dat ik meende, dat ik persoonlijk... ook deel mocht hebben...
aan dat geluk...
LUGERES
(daar Phyllis niet begrijpt).

- Wat zou u d'r wel van zeggen, als uw Daddy uw voorbeeld volgde?
PHYLLIS
(naar Calvin gewend).)

- Neen?
CALVIN.

- Ik hoop... dat het jou ook gelukkig maakt?
PHYLLIS
(zooals Calvin in het tweede bedrijf, maakt rechtsomkeer en gaat zonder 'n woord te zeggen, weg).

CALVIN
(verbaasd).

- Phyllis!...
(met gesmoorde stem)

Phyllis, dear!...
(hij zinkt in 'n leunstoel).

LUGERES
(verbluft).

- Maar... Hebt u ooit van uw leven!
(tot Guy)

Kom nou, Guy, breng dat eens gauw in orde!... Breng haar terug en 'n beetje vlug,
voor den drommel!
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(tusschen z'n tanden)

Die kleine snotneus, wie zou zoo iets hebben gedacht!
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CALVIN. - Oh, m'n voorgevoel! mijn voorgevoel!...
LUGERES
(levendig).

- Jawel, jawel, al onze dwaasheden noemen we achteraf voorgevoelens... Maar daar
zullen we 't toch niet bij laten, he!?... U zult ze es 'n flinke schudding geven, wil ik
hopen!
CALVIN.

- Ik ben mooi af: m'n heel stel principes... getelescopeerd!
LUGERES.

- Nee asjeblieft, haal nu niet weer uw principes boven water!
CALVIN
(altijd even slap).

- Het was anders zoo gemakkelijk, die principes. Op den duur wordt dat in zekeren
zin de opinie, die de wereld over je heeft. Ik droeg er me naar... ik kende de vrede,
ik was gerust... Nu voel ik me heelemaal verloren...
LUGERES
(met gekruiste armen).

- Kijk me eens even in de oogen... Neen flinker! Zoo! En laat ons nu eens de Mr.
Caltrop op z'n best te zien krijgen! De sardines, Boston, de telescoop al wat je maar
wil: daar komen al uwe invités... U zult toch wel niet op het laatste oogenblik
terugwijken?
(daar Calvin weer moed schijnt te krijgen)

Mooi zoo! Laat me nu eens zien hoe u dat laatste eind in prachtstijl zult afleggen!
De oude man sterft af: laat hij het dan ten minste mooi doen!
CALVIN
(heeft zich hervat. Hij begroet Hersheimer, Kimura, Sir Eric, Rio-Santo, Priscilla, die in 'n vroolijk
groepje optreden. Diep ernstig).

- Ik dank u ladies and gentleman, dat u gekomen bent.
(Hij noodigt ze uit het terrasje te bestijgen.)

Wilt u gaan zitten...
(hij wijst hun 'n plaats aan).

Wil u zoo vriendelijk zijn, sir Eric? Aan u de eer
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(hij brengt hem bij de telescoop, toont hem even, hoe die te behandelen is, dan, tot de
aanwezigen, terwijl sir Eric kijkt).

Ik zou u willen verzoeken u niet te overhaasten, uwe gewaarwordingen nauwkeurig
te ontleden... Deelt elkaar uwe indrukken mede... Opdat de proefneming beslissend
zou zijn, is het vooral noodig, dat u zich in de juiste stemming bevindt, dat u
doordrongen zou zijn van de noodige atmosfeer.
SIR ERIC
(flegmatischer dan ooit, staat op, nadat hij het apparaat rustig heeft behandeld).

CALVIN.

- Geen kommentaar?
SIR ERIC.

- No.
HERSHEIMER
(is op zijn beurt voor de telescoop gaan zitten. Hij tuurt diep-ernstig, dan dogmatisch).

Wat u vooral moet treffen is de bewogen stabiliteit, het dynamische evenwicht, de
harmonieuse onwrikbaarheid van dat heele systeem. De ouden hebben dat reeds
voorvoeld. Zij spraken reeds van de muziek der hemelsche lichamen...
PRISCILLA.

- Kijk, dat wist ik niet... Dat zijn dan
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geluidsgolven die ik dolgraag zou willen opvangen... Is hier bij toeval 'n
opvangdraad?...
(en daar Hersheimer haar 'n harde blik toewerpt, over gracieus)

U weet, al wat muziek is...
HERSHEIMER
(verlaat z'n post, en vierkant).)

- Het is onbetwistbaar, dat deze wonderbare regeling niet te denken is zonder 'n
maathoudend beginsel... Ik geef daarvan akte aan Mr. Caltrop.
CALTROP
(maakt 'n lichte buiging).

RIO-SANTO
(die na Hersheimer gekomen is weet niet goed, hoe hij daardoor moet kijken; hij draait en keert het
apparaat, de rook van z'n sigaar raakt in z'n oogen, hij wischt ze af, hoest, loopt weer naar z'n plaats,
al brabbelend.)

Het doet zeer aan de oogen...
KIMURA
(die hem taktvol ter hulp was gekomen, zegt, alleer hij gaat kijken).

- Wij komen ergens vandaan, wij gaan ergens heen. Waar vandaan? Waarheen? Wie
zal het ons zeggen?
(maakt zich gereed om te kijken).

De ouden stelden zich ook voor dat de zielen der afgestorvenen in de ruimte zweefden
tusschen de sterren...
PRISCILLA.

- Wat dat betreft: aan ruimte zal het daar wel niet te kort schieten!
KIMURA
(beleedigd, dringt niet aan, gaat onbewogen weer op z'n plaats zitten).

PRISCILLA
(die vroolijk naar de telescoop geloopen heeft richt hem rechts en links, omhoog, omlaag met kleine
grillige schokjes; tenslotte alsof ze bang was, kijkt ze vragend naar Hersheimer).

HERSHEIMER
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(geflatteerd).)

- Nietwaar? Voelt u daar niet duidelijk 'n ingrijpende kracht die alles regelt?......
PRISCILLA.

- En met zooveel smaak! Het is gewoon verrukkelijk! Jammer dat die lichtjes niet 'n
beetje lager hangen, wat zou dat 'n prachtverlichting zijn, voor 'n avondbal! Stel u
voor, wat 'n effekt dat zou maken; als dat in 'n vijver weerspiegeld werd...
(zij keert lenig naar haar plaats terug, onder de woedende blik van Hersheimer. Al de anderen, zelfs
Calvin glimlachen.)

CALVIN
(tot Hersheimer, die klaar tot den aanval opgesprongen is).

- Blijft u kalm professor
(met 'n lakonisch gebaar geeft hij de telescoop over aan Lugères).

LUGERES
(houdt op goed zichtbare wijze z'n hand voor het objektief).

- Ik zal niet kijken. Ik wil onze ontreddering niet nog grooter maken.
(tot Kimura)

Waarachtig, het moderne Babel is niet meer de verwarring van de talen, maar de
verwarring van de gedachten! Noemt u dat gerust vooruitgang, als u er lust toe hebt.
(daar Hersheimer zich opnieuw teweer wil stellen)

Nou ja? Het was toch onze bedoeling te filosofeeren; en wij zijn er alleen in geslaagd
de wijsheid der
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ouden weer op te roepen. Voor ons zelf: niets. De allereenvoudigste problemen
brengen ons in de war. Wij kunnen niet meer denken; wij zijn te geleerd. Onze
voorouders zouden het beter hebben gedaan. We verliezen onze tijd.
CALVIN.

- Eh...
PRISCILLA.

- En of! Kom nou professor: genoeg raadseltjes...
(sedert 'n paar oogenblikken hoort men dof de muziek van de jazz. Daar op dit oogenblik
iemand de vensterdeur opent, hoort men ze duidelijker.)

U hebt daar net over Goddelijke muziek gesproken, daar hebt u ze! de eenige!
(als door de duivel bezeten)

Kom: ik voer u mee...
HERSHEIMER
(na 'n schijn van weerstand laat hij zich meeslepen, niet zonder eerst over z'n schouder heen 'n
veelzeggende blik naar Calvin te hebben geworpen).

CALVIN
(met de handen in z'n zakken volgt hem met 'n even welsprekende blik).

LUGERES
(zachtjes tot Kimura).

- Heb ik u niet gezegd, dat ze 't niet altijd zoo goed eens zouden blijven met elkaar,
de Caltrops en de Hersheimers...
(wendt zich tot Calvin, vriendelijk)

Hebt u gezien, wat 'n door elkaar-hollen, wat 'n geroezemoes?
(Rio-Santo heeft zich ook uit de voeten gemaakt).

CALVIN
(schudt het hoofd; en maakt aanstalten om weg te gaan).

LUGERES
(vriendelijk).

- U wilt ons toch niet verlaten?
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CALVIN.

- Ik kom terug. Ik ga even m'n kruiers halen... Ik pak weer in.
(nadenkend)

'n Schitterende opslossing is dat wel niet...
LUGERES.

- Maar 'n uitstekend besluit is 't wel. All right: 'n beetje zenuw, handelend optreden!
(hij loopt vriendschappelijk 'n eindje met hem mee; keert terug en blijft bij de telescoop staan).

Nu zijn wij de eenigen, die die arme telescoop trouw gebleven zijn... Goeie hemel
wat ziet die d'r verlaten uit, als 'n wees... Het heeft hun niet veel moeite gekost hun
stokpaardje op te geven... Ze hebben het al vergeten! Die goeie Calvin zal weer
braafjes in het spoor van de traditie gaan loopen... en Hersheimer zit in de handen
van de mooie Priscilla... Daarin juist steekt de ondeugendheid van het leven: in
dezelfde mate als het ons in het ongelijk stelt geeft het ons de allermooiste redenen
om het niet gewaar te worden
('t Is of het hem spijt het apparaat dat hij machinaal aan het strelen was te moeten verlaten.)

Ik begon er stilaan sympathie voor te voelen, voor dat aardige ding. Oh, als al onze
teleurstellingen zoo'n flinke karkas hadden... wat zou d'r al 'n stapel om ons heen
staan - vooral sedert de oorlog!... Die heeft alles omver gegooid, door elkaar gehaald,
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onderste boven gekeerd... onze hoop, onze passies, onze begoochelingen, onze
begeerten, onze geestdrift, onze illusie's, ze heeft alles ontbonden, toegescherpt,
opengescheurd; ze heeft heel de vuile droesem naar de oppervlakte gejaagd. En alle
helderheid bevlekt. Er is niets meer tegenwoordig dan 'n grenzeloze verwarring, 'n
reusachtige doorelkander wervelen... Er zit niets anders op dan te wachten. Het krijgt
wel allemaal weer vasten vorm. Langzaam, elke dag 'n beetje meer, herrijst de oude
orde. Onweerstaanbaar bevestigt zich dwars door de monsterachtige chaos heen het
oude dogma...
KIMURA.

- Mag ik nog even 'n eenigszins... direkte vraag stellen? U, die zelf het dogma zoo
aanprijst, hebt u het altijd opgevolgd?
LUGERES.

- Ik ben jong geweest, m'n waarde, en in de jeugd is gezond zijn bijna hetzelfde als
geestelijk ziek zijn.
KIMURA.

- Dan is U van meening dat uw dogma's prakties niet na te leven zijn?
LUGERES.

- Zachtjes aan!... Laat me asjeblieft geen ketterijen verkondigen. Ik heb alleen maar
willen zeggen, dat zij iemand niet de volmaaktheid verleenen: zij leggen hem alleen
maar op, dat hij die zal betrachten. En ik stel me voor, dat dat al niet zoo kwaad is?
KIMURA.

- Maar ik zie niet in waarin dan praktisch hunne superioriteit ligt. De anderen hebben
tenminste de voldoening, hun principes tot het uiterste te volgen...
LUGERES.

- Dat geloof ik, als zij hun principes niet meer volgen, dan laten hun principes zich
door hen op sleeptouw nemen. Prachtige anarchie! Een mensch moet nooit te veel
vertrouwen stellen in zich-zelf... En daarin zit hem nu het voordeel van 'n diep
getrokken spoor: je raakt eruit weg, maar het neemt je weer beet. Daarin en daarin
alleen, zit 'm de practische superioriteit van het oude dogma. Het blijft, altijd eenigzins als de uitwijkplaatsen op onze boulevards; je treedt ze met de voeten, maar
ze zijn veilig. Ik heb het u toch gezegd, alleen deze twee krachten staan nog tevenover
elkaar: de massa en het dogma. Overal staat ze op, de massa. In Azie, opgezweept
door de bolsjewistische geestdrijverij; in Amerika, door de kapitalistische zelfzucht.
Ze stijgt als 'n zee, zij omsingelt ons, zij overstroomt ons... Langzamerhand, precies
als in den tijd van de groote invallen van de Barbaren, dringt zij ons op Rome terug.
(Hij stopt: Guy en Phyllis komen op, met 'n mooie bloemtuil in de hand.)

PHYLLIS
(tegenover het strenge gezicht van Lugères).

- Daddy... Waar is hij?
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LUGERES
(ophelderend).

- Mooi zoo!...
(gebaar om te zeggen dat Calvin weg is).

PHYLLIS
(schrikt).

- Waarom?
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LUGERES
(zacht).)

Het hart in...
PHYLLIS
(gejaagd).

- Maar... is hij nou niet verschrikkelijk!... Heeft hij dan niet begrepen? Arme Daddy...
Ik wou me alleen maar 'n beetje wreken...
LUGERES.

- Ziet u wel... Dat zijn geen dingen waar ge mee spelen moet... Zonder het te weten
sticht je onheil...
(als hij het ontdane gezicht van Phyllis ziet)

Troost u nu maar: het wordt wel weer goed gemaakt... Maar onthoud, dat menschen
brooze dingen zijn...
(tot zijn vrienden)

U wilt me wel even ekskuseeren? Kom: laten we op zoek gaan naar Daddy!
(neemt haar arm, opgewekt)

Op zoek naar het geluk! met z'n beidjes: dat is me in lang niet meer gebeurd...
(ze hebben nauwelijks 'n paar passen gedaan, als Calvin hen tegemoet treedt).

CALVIN
(is pal blijven staan. Een gebaar; zijn kruiers hebben als automaten achter hunne kisten post gevat).

LUGERES
(duwt Phyllis, die eveneens was blijven staan, naar hem toe).

- Vooruit! Vraag vergiffenis...
PHYLLIS
(vliegt aan de hals van Calvin, lachend en huilend tegelijk).

- Daddy! Stoute, stoute Daddy!
CALVIN
(met toegesnoerde keel).
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- Ik, ik begrijp niet...
LUGERES.

- Niet noodig... Wees gelukkig!
PHYLLIS
('n beetje gekalmeerd, toont de bloementuil).

- Dat was voor... voor...
(met 'n vraagtoon in haar stem)

Lady Nora?
GUY.

- Wist jij dat?
LUGERES
(glimlachend).

- Welneen. Maar dat bewijst dat Kipling geen ongelijk had, toen hij schreef, dat de
intuitie van 'n vrouw veel zekerder was, dan de zekerheid van 'n man.
CALVIN
(bemerkt 'n kelner).

- Waiter... Champie! Hier, daar...
(groot gebaar)

overal!
(Zwaait de bloementuil rond.)

Kom! Laten we haar 'n verrassing doen: we gaan haar deze brengen
(hij sleept Phyllis met zich mee.)

GUY
(is blijven staan, en noodigt Sir Eric uit).

SIR ERIC
(schraapt z'n keel).

- Eh... Dadelijk...
LUGERES.

- Mooi zoo, we komen dadelijk bij u.
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GUY
(holt Calvin en Phyllis achterna).

SIR ERIC
(haalt 'n cigaret te voorschijn en terwijl hij ze aansteekt maakt hij er gebruik van om Lugères voor
'n oogenblik den rug toe te draaien - precies de tijd om z'n blijkbare emotie te boven te komen).

LUGERES
(doet aan de kruiers teeken weer in de pakken, wat zij met vlugge bewegingen ook doen).

KIMURA
(die zich opnieuw aan 'n zijde had teruggetrokken komt langzaam uit de schaduw te voorschijn met
op-
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geheven wijsvinger: een nieuwe vleug exotische muziek is over het tooneel gezweefd).

- Hoor!
LUGERES.

- Zit u weer op uw stokpaardje? U is waarachtig onverbeterlijk! Neen m'n waarde,
wat daar klinkt is nog niet onze doodsklok, dat is nog 'n verre echo van de granaten.
De mensch heeft altijd gedanst op het gebulder van het kanon: de ‘Carmagnole’ of
‘the Charleston’, het komt op hetzelfde neer. Ik geef toe: we hebben het een beetje
erg te pakken, maar gelooft u, dat dit de eerste keer is, dat we ons erfdeel aantasten?
We zullen d'r alleen maar weer eens later spijt van hebben... Het is niet voor niets,
dat de groote boete-doening in aantocht is. De verloren zoon is op z'n terugtocht...
KIMURA.

- Maar het is niet zeker, dat hij in de oude, stukgeschoten huiselijke haard nog terug
zal willen. Hij dwaalt rond. Z'n blik zoekt in de verte. Uwe denkers, uwe kunstenaars,
de eenen na de anderen landen bij ons aan, gelokt door de roep van het Oosten...
LUGERES
(glimlachend).

- Ze zullen terugkeeren...
(Ernstig.)

We hebben 'n flater begaan, maar dan ook 'n geweldige flater! Wij hebben ons eerst
geboorterecht verkocht... Voor goud! Voor koren, voor benzine - de schotel lenzen,
wat?
(Lugères doet aan de kelner, die met bekers opkomt, teeken ze neer te zetten. Kelner verdwijnt.)

Toch is er iets, wat me troost. De jongere broer uit Amerika zal de schotel niet kunnen
verteeren: te zwaar voor z'n jonge maag! Als u 't me niet kwalijk neemt: het zal er
weer uitmoeten...
SIR ERIC.

- Zoo dood, als u denkt, is het oude Europa nog niet!
KIMURA.

- Misschien...
(Hij staat 'n oogenblik onbeweeglijk als 'n boedha - houdt dan plotseling de hand over de
beker, die Lugères naar hem toeschuift.)

Dank u - ik doe niet mee...
(reikt Lugères en Sir Eric de hand.)

Goeden avond...
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SIR ERIC.

- Night...
LUGERES.

- Goedennacht...
KIMURA
(altijd even diskreet wijkt uit om de kruiers met de kisten door te laten. Als de twee Europeanen hem
hebben zien weggaan hebben zij langzaam hun glas genomen. Zij doen 'n gebaar alsof ze op afstand
met elkaar aanstieten. Zij drinken met kleine teugjes, glimlachen elkaar toe terwijl het doek valt.)

EINDE.
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Afscheid
Als de sirenen van de boten afscheid seinen
en hun geschubde staart de slanke flanken schuurt
en soms het anker licht
in 't lichten van de avendhaven
daarin de boot de steven richt
naar een herinnering van overgave
En als de boot gestrand is in 't zicht der haven
en - schoon gehavend wordt vlot gebracht door schrale hersenschimmen
wier schraalheid bij het huilen der sirenen
nog schraler wordt in 't worden van een woord
als zandig strand waarop de boten stranden
dan draait de wijzer zij van uwe klok
van ongeduld naar schuld op klokslag middernacht
en denkt: ik heb de stalen tijd verguld
Maar als de eenzaamheid van uw herinnering
nog schraler wordt dan 't seinen der sirenen
dan blijft alleen het wuiven na het afscheid
zoals het wuiven van een wimpel in de wind.
Gaston BURSSENS.
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De duivel in menschevleesch(1)
't Is woman that seduces all mankind: by her we first were thaugt the
weedling arts.
Gay: The Beggars opera Act 1, sc. 1.
LANGS de blanke bane, landewaards weg, op den hoek van het bosch, een herberg,
in vogelvlucht nog geen hanegekraai verre schier van de kom van het dorp en amper
een boogschote van den grooten steenweg. Eenerzijds, dus, dichte genoeg voor de
plaatsenaars, belust op leute en plezier, waar niet iedereen precies zijnen neus hoeft
in te steken, en, die, 's avonds, bij 't naar huis gaan, in de kleine uurtjes, liever een
korten weg hebben dan een langen en liever vasten grond onder den voet voelen dan
een landsche slijkstrate, waar 'n mensch wel om den hals zou komen, vooral als 'r
donker is gelijk in een oven en de last van den drank zwaar om dragen. Dichte, ook,
ter zelver tijde voor de boerejongens en de landelijke jonkheid, waarop er vooral
gemunt is en gerekend. Maar, anderzins, verre genoeg van plaatse en den grooten
steenweg om beschut te schijnen door zijn eigen eenzaamheid en beschermd tegen
ongewenschte gapers, die, over den kalen weg, van verre bespeurd kunnen zijn, lang
vooraleer ze zelve iets hebben kunnen bespieden. Immers, geen huis

(1) Brokstuk uit het hoofdstuk ‘De Klefkant’ van het epos in proza: ‘T' onzent in 't Westland’,
door Herwin Eeckel (Doctor H. Allaeys van Antwerpen), bekroond met den ‘Vijfjaarlijkschen
Prijs voor Letterkunde van West-Vlaanderen’ en dat in druk verschijnt met Kerstmis 1929.
(Uitgave: ‘De Standaard’.)
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'n staat daaromtrent, verre of naar, geen enkel. Dus, geen vensters ook, waar de
gordijntjes oogen hebben, somtemets, die kijken kunnen en loeren wat er in gaat, en
uit, bij den gebuur, en den tijd nagaan en het uur, dat de laatste man den zak opgeeft
over nachte! En geen boomen ook, waarachter 's avonds een kapmantel gerust kan
op loer staan, in heiligen ijver tegen het verderf, oftewel uit hoop van een fooike,
om, uit meêwarigheid, zoo gezeid, 's anderdaags, een moederherte te gaan doorsteken
met de mare, dat haar oudsten daar weêrom zat gisteren avond in dat slempkot, of
was het de jongste nog eens?
Geen miszit, waarachtig, voor de neering dat er drie deuren aan die herberge zijn:
een langs voor, aan de breede bane; een op zijds aan den gevel, uitgevende op den
zandweg, die langs den zoom van het bosch scheert; en een langs achter, die leidt
naar een wegelingske, dat noesch door het bosch zelve kronkelt. Zoo dat er middel
genoeg is om binnen te gaan op zijds of langs achter voor deze, die den dag schuwen
en het licht, of om buiten te geraken langs het bosch, als de wind schuw zit langs de
bane.
Een herberg, dus, men zou zeggen, die er gelijk gezet staat om te zijn wat ze wezen
wil, te weten: een kotje - het eenige van heel het dorp: dat mag gezeid zijn te zijner
eere, - en, bovendien, maar een landsch kotje, dat nog altijd beter is, en veel beter dat ook mag getuigd - dan zijn weêrzinwekkende naam zou laten vermoeden
somtemets. Boven den opperlucht van de voordeur, op een berdelen uithangbord,
staat een omgekeerde biekorf verbeeld, met een manneke er boven, dat wijdbeende
in de lucht hangt te sperrelen en tot over zijn schouders in den korf zit in den honing,
is te denken. En, daar onder staat te lezen, zwart op wit:
‘In den zoeten inval,
bij Peê Smagghe.’
Peê, inderdaad, is de baas, bij name althans en bij wet, maar 't is Mete, zijn wijf, die
de broek draagt: moeder geweest van zestien kinderen, waarvan er elf op 't kerkhof
liggen! Ons Heere moet ook zijn deel hebben!
Van de vijf overlevenden is Zulma de oudste; nog geen achttien, ten volle; maar,
ze is ouder dan haar elde en rijper dan haar jaren; een poezelige, flinke boeredeerne,
die door Mete wijs gemaakt werd en geleerd - zonder vele woorden; immers, dat
leert schier van 's zelfs, als ge maar rap zijt van begrijpen en de knepe zitten hebt in
't warme bloed, - en gewezen hoeveel de peper de once gaat, geleerd en gewezen
werd hoe ge de doening moet doen draaien, met de jonk-
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heden, zoo dat het geld in de lade rinkelt van den toog, en hoe het aan boord geleid
om, op den koop toe, nog een grooten slag te slaan met een rijken boerezoon,
eensdaags, en het kot, en den name, en heel het nest uit den nood te helpen voor
goed!
De overschot van den overgebleven kweek, snotneuzen en verstekelingen al te
samen, die, als het niet 'n betert, noch rap 'n gaat beteren, het er op aan leggen om
tot galgenaas te bedijgen in geen tijd, wordt door het wijf onverbiddelijk uit de herberg
geweerd. Overdage gaan ze naar schole, somtemets, als 't past, en het slecht weer is,
en er niets anders te verrichten 'n valt. Maken, echter, liever ‘hagebusschen’; vendelen
liever, achter strate; djolen, liever, in 't bosch; moorschen, liever, in den meersch, al
naar 't gevalt of in hun zin komt. Maar. thuis zijn ze kort gehouden, gelijk kiekens
in een keete, krijgen meer slagen dan eten, krijgen meer snakken en snauwen dan
zoete woorden, krijgen meer vloeken naar den kop dan moederlijk vermaan. Maar,
ze zijn kort van geheugen, en, hebben een vel gelijk welster zoo taai: jong zijn, niet
waar, en de slagen gewoon en gewend, en er tegen kunnen, en van geen klein geruchte
verveerd zijn, zoodat het leed algauw vergeten is en de pandoeringen, telkens, en dat
de zotternij en de leute weêr de bovenhand halen, in een ommedraai! Echter, als ze
's avonds somtemets - en dat gebeurt bijna elken avond - overgelaten aan hen zelven,
weêr eens aan 't vechten gaan en aan 't fijkfakken, en het, op een einde, al te bont
gaan maken in den achterkeuken, komt Mete, in een dulligheid, de deur open smijten
en ze uiteen slaan met de poke of met den vuist, - wat al ver het zelfde moet wezen,
- zoo dat de bende keuteljacht, nokkig en noesch, uiteen stuift en de vlage ontvlucht
in eenen wip en in een sprong, naar zolder en naar bedde!
Want de neering, daar naast, 'n mag, opperwaart-uit, niet gestoord worden door
een hoop geruchtemakers: Zulma en de herberge gaan voor en zijn alleen van tel ‘In
den zoeten inval.’
Trouwens Mete, die de doening keert en kavelt met een ijzeren vuist, zonder den
schijn te willen hebben, weet wat ze wil; zoo dat heel het huishouden dansen mag,
en moet, zoo zij het bestiert en bestaakt, vader en dochter incluis!
De oude Peê kan gerust bij dage, in de weke, wat op zijn land gaan futteren; maar
's avonds, tegen dat de klanten gaan komen, en den heelen Zondag, moet hij op wacht
staan thuis, in de herberge, en op dienst. Eerder een sul, in den schijn toch, en die
maar half van de wereld meer 'n weet, zou men zeggen, zit hij in de herberg, achter
stove, pijpen te rooken, de gezette lieden aan de lijn te houden en aan den klap.
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ook al een pintje meê te drinken of een druppel klaren, op den poef natuurlijk. 't
Helpt al leven, is 't niet? En een mensch 'n mag, den dag van vandage, in zijn eigen
licht niet staan, noch in zijn eigen lucht! Eigenlijk is hij door 't wijf gemaand, Peê,
een wakker oog in 't zeil te houden, en te zorgen voor de eer en de reputatie van huis
en dochter! En, gebeurt het soms, bij laten avonde, als 't zotte rijst en de zattigheid,
en dat er, ievers, jonkheden dreigen handgemeen te worden, uit minnenijd om Zulma,
en gereed staan om te vechten, gelijk kemphanen in een matte, dan is Peê er seffens
bij en er tusschen, 'lijk gezet, om de strijders te wege te scheiden met een sullig,
sussende woord: ‘“Gheu!... Gheu!... da 'k zeggen wille, suikernulliges!... Zijn me
dat al manieren?... Alla, toe, fraai zijn en brave! Zijn we al geen gezworen kameraden,
zeg?... Alla! da 'k zeggen wille... Gheu! Gheu! Menschen spreken menschen, en een
pintje gedronken in vrede en in vriendschap, enne... Vivan de leute en 't plezier, en,
achter ons haar een gersfakke! Dat is koopmanschepe, suikernulliges!...”
En, als 't weêrom effen is en vrede, kijkt de duts om een goelijk oogske naar Mete,
die achter den toog troont gelijk een Madoone. En Mete is tevreden, dan. Mete,
eigenlijk, is inwendig goed gemutst, maar ze 'n gebaart het niet, en er meê gelijk
gemokkeld. Dat ze vechtensgereed stonden, zoo meent ze, die jonkheden, bewijst
dat Zulma goed haar spel speelt, en dat de kerels in de koeke bijten! Gelijk ze daar
zit, achter den toog, de pinten bier te schenken en 't geld binnen te ravelen in de lâ,
met een oog dat alles ziet zonder kijken en dat alles wikt zonder wegen, zit en opgezet
is en gepint, schijnt het nog een djent wijf, of daaromtrent, ondanks haar jaren en
haar menigen dracht, ondanks haar doorgezakten boezem en haar ingevallen lijf. De
steunders en de staken dienen toch voor entwat in de wereld, zeker? En die de
stroodutsen uitvond en de hooistressen en de kafzakken en al die andere opvullingen,
van zand tot aan zeegras, wist wel wat hij deed en waar het ging te passe komen of
kon! Maar, ge'n moogt ze 's morgens niet zien, als ze over den vloer dweilt, met haar
bloote voeten in haar kloefen en 't haar in haar tanden. Dan gelijkt ze een sloore en
een slonse, Mete; dan is ze gelijk een slet en een slepe; en een limpe 'n heeft er niets
aan! Ge 'n zoudt ze, waarentig, met geen tange pakken, dan!
De fleure, echter, van het huis - en meer dan een zotgemaakte jonkheid zou zeggen:
de fleure van geheel de streke en van nog een parochie er bij, - dat is Zulma,
ongetwijfeld! de fleure, en ook de zonne van 't huis, en ook de aantrek van wijds en
zijds!
Bezie ze me daar eens gaan over de strate, door plaatse,
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t'halven den voornoen, met het zonneke spelende door de krinkelende krulletjes, die
zachtekes, onder de getemperde schaduw van haren breeden hoed, biggelen langs
bei haar bolle kaken!... Lang van leest is ze, maar streusch van bouw - een prachtstuk!
- en, daarbij, vast in den voet, met een tred, die lijzig en los, toch bij elken stap
bevestigt, in zijn gemeten beslistheid, dat ze weet wat ze wil, en dat ze 't meent! Daar
is iets in dien gevulden vorm van dien weelderigen boezem, daar is iets in die ronde
molligheid van schouder en van arm, iets in dien sterken strek van bil en van been,
dat denken doet aan marmer en porphier. Maar de hardheid van het marmer in levende
lijve is vastheid geworden; en de killigheid van het steen is hier warme, wonnige
vleesch bedegen, dat bibbert onder elken aderslag! Met de oogen half neêrgeslagen
stapt zij voort; doch, daar schieten gelijk schichten van flikkerende stralen, telkens
ze maar even kijken gaat, dwars door haar neêrgeslagene zwarte twee wimpers!
Deftig is zij van uitzicht, en wil het zijn, en wil het schijnen, buiten huize vooral. Al
haar macht, dus, al haar toekomst, ligt al dien kant, en zij weet het! Ingehouden is
zij van voeren, maar uitdagend van vorm: een levende tegenstelling! Zedig is zij
bijna, of zou men zeggen toch bij een eerste oogslag, ingetogen half, ingetoomd
zeker: een gebreidelde furie! Die kijken kan ziet het zoo goed dat haar woeste wil
de weerde van haar weeldrigheid weet te vertiendubbelen! Maar hij, die kijken kan,
ziet ook, in elkeen van de golvende trillingen, die in haar heupen spelen en in haar
boezem, het bewustzijn dat aller oogen op haar gelijmd staan, gelijk op een
verschijning, tot de kwezels toe, die sissende tusschen de tanden: ‘Ah! gij duivel in
menschevleesch’, geneigd zijn, halveling, een kruiske te slaan, 'lijk om dien duivel
te verjagen, als ze voorbij gaat, en tot de ouderlingen toe, die anders afgestorven
reeds zijn voor deze wereld, of zoo goed, over de halve deur gelegen, vergeten, als
ze voorbijstapt, aan hun pijpke te trekken, en smekken klare van ding en klare van
deugd, zoo dat de aandoening, verwekt door zooveel levende pracht, langs hun
pijpesteert zeevert in druppelende kwijlsel!
Ook, bewust van haar macht en zeker van haar spel, gaat ze elken Zondag, Zulma,
- waar gij ze, met het eerste gedacht, niet 'n zoudt verwacht hebben, - zonder eens
of ooit te missen, naar de hoogmisse, langs den vrouwenkant, vlak voor den
predikstoel zitten, in 't zicht van elkendeel! En, zoo doende, ze weet het, die
doorslepene fodse, dat ze, telkens dan, twee vliegen met eenen slag kan slaan, om
niet te zeggen drie. Ze weet het zoo wel, dat als ze daar zit op de eereplaats binst het
sermoen, onder de oogen zelve van den predikant, dat ze 't kapelaantje hiermeê in
zijn garen jaagt, hij

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

307
die zoo gebeten is op haar, 't en is van gisteren niet dat ze 't voelt, omdat ze met daar
te zitten den schijn aanneemt of zat zij ten troon gedurende heel het sermoen en ter
aanbidding van elk en eenieder! Maar, ze weet ook dat, als 't kapelaantje, die door
haar gebaringen niet te bedodden 'n is, noch te bedriegen, in zijn vuur is gedreven,
door haar tergende verschijning daar, en dondert, van op den stoel der waarheid, over
het zesde gebod en het negende, zij dan heelemaal den schijn heeft, of gerust kan
aannemen toch, in de oogen van de menschen, dat al die strenge vermaningen en dat
al die scherpe verwijten over haar hoofd waaien, of gold het een ander en niet haar,
die daar zoo zedig zit, en zoo stille, en zoo ingetogen, men zou zweren, met haar
herte verheven tot God!
En, ze weet het zoo goed ook, die looze leepege, hoe dat haar zitten daar, elken
Zondag, recht voor den predikstoel, meer dan wat anders vermogen kan de klaps te
vernietigen, en de kwaadsprekerij van een gansche weke bij de boerinnen, daar achter
en rondom haar, waar tusschen de moeder moet zitten, zeker, van dezen - wien 'n
weet zij nog niet, van eigen de rijksten, als 't kan, en den weelderigsten, - dien ze
hoopt te kunnen vangen in haar netten en te brengen aan den voet van het altaar.
En, ondertusschen, ze weet het ook nog, zoo goed en minstens zoo veel, die listige
luizege, als ze met opzet elken Zondag die plaatse kiest, daar, vlak voor den
predikstoel, dat dan al de jonkheden in de kerke, naar den priester gekeerd gedurende
geheel den tijd van 't sermoen, gelijmd met hun oogen moeten staan op haar, willens
nillens bijna, star ende strak, en, onder den drang van de laaiende drift door haar
uitdagende verschijning verwekt, hen geven gaan reeds in hun herte, en hen vergooien
gaan reeds in hun begeerte, aan haar, die daar troont onder hun eigene kijkers, zoo
stille en toch zoo bekoorlijk, met niets er aan dat roert noch 'n poert, tenzij misschien
een stukje zon, dat ze nu en dan te vangen weet uit gindschen brandvenster, daar, en
spelen doet, traagjes, en lijzekes, en zachtekes, op de guldene sneê van haar
kerkeboek!
Maar, 't is t'huis, dat ge ze zien zoudt moeten, bij moeder, bij Mete, ‘In den zoeten
inval’, als ze opgezet is en gesmukt om de klanten, zoo gezeid, te ontvangen en de
jonkheid te gemoeten! Dat ze haar lippen verft, en haar kaken, met een tikje rood,
opdat het wit van haar lachende tanden te beter tot zijn recht zou kunnen komen; dat
ze haar wenkbrauwen verlengt, tend ze beide malkaar genaken schier in een
schaduwkrul, of lag er een dunne, donzige streepke vluwe boven op de brug van haar
fijngesneden neuze geleund;
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dat ze den ondersten wimper van elk oog op een balke zwartsel laat rusten, opdat
haar uitdagende kijkers, gelijk gezet in een donkere schaduwlijste, te meer schitteren
zouden, en te meer schetteren, van het laaiende vuur, dat er achter brandt, wie, wie
dien het verwonderen zal? Is het niet, immers, altijd alzoo geweest bij de zwakke
kunne, als ze vangen wilde of visschen, om die mannelijke prooi? En is het niet waar,
misschien, dat, als er een vrouw op de wereld kwam voor den eersten keer, nog nesch
geschapen uit de handen van den Schepper schier, het eerste wat ze deed en het eerste
waaraan ze dacht, was haar gezichte te gaan bepoeieren en te gaan besmukken? 'k
Wille wel: dat 'n staat wellicht niet in de Genesis. Doch, dat 'n wordt ook niet
tegengesproken, dat gedacht, in het boek der schepping. En, 'k zou er bijna mijn
laatsten duit op durven verwedden dat moeder Eva, vooraleer ze, aan dien duts van
dien Adam, dien appel ging bieden om er in te bijten, dat ze er eerst voor gezorgd
had een handsvol moerbezien of twee op haar lippen te gaan smeieren en te gaan
smeren; dat ze den rand van haar oogen gezwart had met bessen van klakkeboschhout,
en, op den koop toe, om 't koopmanschap bij voorbaat te bedingen, nog een bloeiende
roos in haar haar had gevestigd met een doornpriem, om des te beter dien schamelijken
Tisten zijn oogen uit te steken en te bedodden!... Ei mij!... Ja... en 't zal nog wel een
deel erger geweest zijn na den val! Want, de knepen van deze, die ze heeten de zoete
kunne en het zwakke geslacht, zijn ontelbaar gelijk de sterren aan de kappe van den
hemel en ontelbaar gelijk de zandkorrels aan den oever van de zee! Immers, dan wist
die eerste vrouw haar naaktheid te bedekken met een kleed van loover; en de
schuchterheid was, van dien dag, uitgevonden en geboren, het eerste der vrouwelijke
uitvindsels en het meest doeltreffende der vrouwelijke lokmiddelen!
En, daar 'n is niemand, denk ik toch, die zou durven beweren dat zulke bijbelsche
verbeeldingen door de voorgeschiedenis zouden worden tegengesproken. Wel
integendeel. Alles wijst er naar, dat het wel degelijk alzoo is gebeurd, in het Aardsch
Paradijs. Die nieuwere wetenschap van de voorgeschiedenis is, trouwens, nog jong
en is pas geboren; en ze is pas aan 't begin van haar ontginningen en aan 't begin van
haar ontdekkingen. Doch, kijk eens, ze hebben reeds tanden gevonden in de oeroude
grafheuvels, tanden met gaatjes doorboord, die ze geregen hadden tot een krans, om
rond den hals te hangen op het bloote, blanke vel van de vrouwlieden! Zie-je wel!
Daarachter, kwamen dan, in het bronzen en in het ijzeren tijdvak, de ringen en de
armbanden, een zekerheid, dit, van de eeuwenoude vrouwelijke behaagzucht en
med'eenen van het even eeuwenoude mannelijke achterdenken! Die rin-
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gen, immers, en die banden moesten, zoo leert ons de voorgeschiedenis, moesten
eertijds dienen, zoo gezeid, om de vrouwen vast te ketenen, opdat ze niet op den loop
'n zouden kunnen gaan en vluchten naar ander vermaak en naar ander verzet! En,
kijkt hoe het sindsdien is gestaan en gelegen! Kijkt hoe die looze list van die zwakke
kunne die slavenketens heeft weten te betooveren, bij zooverre dat het nu, Heere,
mijnen tijd! de mannen zelve zijn, die ze hebben doen smeden, zij zelve, in goud en
in zilver, die ketenen, en ze hebben doen bezetten met de schoonste peerlen uit de
zee en doen beslaan met de rijkste edelgesteenten en betaald, natuurlijk, met het
zweet huns aanschijns, om ze naderhand, zij zelve, aan te bieden aan 't zwakke
geslacht, op een beddeke van fluweelene zijde, gesloten in een schrijn van het
kostelijkste hout, tend het die damen en die deernen believen zou haar er mede te
tooien en de mannen er mede te bedwelmen en ze lam te leggen voor hun voeten als
een schabelleke en ze tam te maken als een speelding voor haar eigen willekeurige
en haar eigene wisselende grillen! Ei mij, en dat zegge 'k ik: dat de wereld van vader
Adams tijd nooit anders geweest 'n is dan een vieze parochie en dat hij een vieze
parochie zal sterven! Dat de mannen, van vader Adams tijd af, nooit anders geweest
'n zijn dan groote jannen, hoog in den krop, hoog in de kele en hoog in de wapens
en baas bedegen van den al, uitgeweerd het vrouwvolk, daar ze altijd duimtje hebben
moeten voor leggen en zullen blijven leggen, tot in der eeuwigheid, et in saecula
saeculorum.
Een mensch 'n moest dan ook niet verwonderd zijn, als ge dat alles eens gezeten
overweegt, dat de Heilige Vaders, telkens ze op 't vrouwvolk nog maar 'n denken en
op die vrouwelijke lokmiddelen, dat ze in zoo'n heilige en des te meer heftige
gramschap gaan schieten. Hoort ze maar een donderen en leelijk doen. Hoort
Sinte-Cypriaan bulderen in zijn verbolgenheid: ‘Uitzinnige dat ge daar zijt, zoo tiert
hij, wat wilt gij, kranke schepselen, nog gaan veranderen aan het werk van den
Schepper, of nog gaan verbeteren aan het beeld van uwen God? Verwacht er U aan,
dat, op den dag der verrijzenis, gelijk ge daar staat versneden en versnuft, daar staat
opgezet en gepint en getillematooid, dat God U niet 'n zal herkennen, neen Hij, noch
willen herkennen ook! Verwacht U er aan dat Hij, in razende gramschap ontstoken,
U zal wegjagen en U zal wegschoppen met den Goddelijken vloek over uw hoofden
geslingerd: Vade retro Satanae!... Weg... weg, gij hellebrakken, weg van hier! Dit is
niet mijn werk! Dit is niet gemaakt te mijner gelijkenis!...’
En, hoort nu eens Tertulianus leelijk doen tegen het vrouwvolk en hun zottigheden.
Tertulianus, 'k vermoedde dat dit
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wel een krijgsman zal geweest zijn in zijnen tijd; ge ziet dat gelijk aan de
krijgsbeelden, waarmeê hij zijn gedachten kleedt; ge voelt dat gelijk aan de woede,
waarmede hij zijn verbogenheid uitspuwt, of had hij tien jaren gediend, en meer, en
geleefd minstens ook zoo lang, midden kazernevolk. ‘Zijt gij niet verlegen, zoo roept
hij uit, gij, verdonderd!, en zijt gij niet beschaamd, gij, bliksemsche vrouwvolk, van
daar alzoo te loopen half gekleed, half naakt, of zoo goed? Voor den Schepper 'n is
dat niet noodig, dat al ten toon te stellen; want Hij is daarover genoeg ingelicht, over
zijn werk, zou 't meenen; maar voor de menschen...
Voorwaar, voorwaar, ik zeg het U, gij vrouwen en moeders moet gedekt gaan met
een doek van hoofde te voeten: daar 'n is immers niemand, van welken ouderdom
en van welken stand hij ook weze, die niet in nijpende gevaar 'n verkeert verloren te
gaan als hij, met de oogen, het vrouwvolk beziet en dus bezit! Dat doek weze, voor
de vrouwen, een borstweering voor hun zeegbaarheid, weze een schild voor hun
schuchterheid, weze een veste voor de zwakheid van hun geslacht, weze een scherm
waarachter zij schuilen kunnen om niet gezien te zijn door de mannen en tevens om
zelve de mannen niet te zien. Want, 'k zou het, verdonderd! nog vergeten te zeggen:
de oogslag der mannen is even noodlottig voor de vrouwen, als de blik van de
vrouwen gevaarlijk is voor de mannen. En, enne... ik zou, voorwaar, nog zoo veel
moeten zeggen...’
Maar, ja... maar... Ei mij! Mete t' onzent zou daar fijn gerust in geweest zijn in
hetgeen Sinte Cypriaan zou gezeid hebben of gedonderd, en al de Cypers van de
heele wereld, had ze ooit van zulken Cyper of Cypriaan gehoord of geweten! Neering
gaat voor teering, zou ze gezeid hebben, en een mensch moet al zien hoe dat hij aan
de kost komt en aan de knorre voor zijn zelven en heel zijn kot en heel zijn kweek;
en een mensch moet uitgeslapen zijn, den dag van vandage, om aan de kluiten te
geraken, en zijn troef weigerlijk doen woekeren, in steê van hem ten ondomme te
verkwisten! En een moeder moet het al fijn gaan uit meten en ten nauwsten na gaan
cijferen, om haar dochter nog aan den man te kunnen brengen, een met duiten, wel
te verstaan, en vele! En, opdat het zou gelijk staan op de schale, van weêrskanten,
waar dat hij, de man, in de eene schale zijn geld legt, moet uw dochter, om 't
evenwicht te halen en de koopmanschap te kunnen bedingen, haar goed leggen, al 't
goed dat ze heeft, haar fijn totje met haar fijn snotje, en 't herte er bij! En dat is markt,
zoo-je ziet, 'k wille wel, markt en maling, hoe da' je 't draait! En op de markt zet een
koopman zijn ware ten besten gezien, om de koopers aan te trekken
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en de bieders aan te lokken, wat zou hij anders gaan doen? Dus...
En Zulma dan, Zulma t' onzent wist het ook maar al te wel, en ze voelde het maar
al te goed zinderen tot in het diepste van al haar vezels wat Tertulianus, al 'n wist zij
van geen Tertulianus, naar het hoofd van het vrouwvolk slingert, zonder dat ze
alevenwel ooit vernam dat er, van zijn leven, ooit zulk een vent had bestaan, die
Tertulianus hiet, laat varen gesproken. Weten? Maar 't was precies omdat ze 't wist,
precies omdat ze 't voelde, tot in de toppen van haar vingers en tot in de toppen van
haar teen, hoe ze 't mannevolk kon bekooren en de jongheid kon verleiden, en kon
doen draaien rond haar vinger, zeven in een trek, dat ze deed wat ze wist en dat ze
deed wat ze voelde nuttig te zijn of noodig, om ze lam, allen, en tam te leggen, die
jongheden, en ze te vangen in de netten, gesponnen door haar lippen en gespannen
door haar oogen, verre van er verlegen voor te zijn of beschaamd, of een Tertulianus
noodig te hebben om het haar te leeren of te verwijten.
Tertulianus?... Ei mij! ge hadt ze moeten zien, Zulma, doende daar aan haar spel
op een Zondag avond, als haar kotje volgestampt zat met mannevolk en met
jonkheden, hoe ze daar, onder het waakzaam oog van dien sul van dien Peê, die
bijlange zoo 'n duts niet 'n was, noch zoo onnoozel, als dat zijn klakke stond of zijn
oogen, en onder den speurenden loer van Mete, haar moeder, hoe ze daar kort gerokt
en kort gesnakt, en kort gekleed en kort gekeerd, met de weeldrigheid van haar warme
lijf geteekend door haar witte kleed, met de blinkende, brandende kijkers in haar
kop, en een roode rooze in haar haar, waareerde en dreef door de bende met een
schenkblad vol pinten, onder 't schetterlicht van de lampe, en snijdend door de
tabakwalmen gelijk een verschijning door de wolken! Maar, ze wist dadelijk, Zulma,
en met een eersten oogslag, duidelijk onderscheid te maken tusschen al deze, die in
't kotje kwamen. Ze wist wie er kwam - en dat was meer dan het meerendeel, enkel
en alleen, voor den jeun en voor de jolligheid, belust op leute en op lachen, en verzind
op zang en zotternij; wie er kwam om te drinken en te schinken, te zwetsen en te
zwielen, te gekken en te gielen, en zijn bradheid uit te brielen in wild geweld en
zottemarterij gelijk kachtels in een klaverwei! En ze was er bij, gelijk gezet, zoo med'
een, om ze hun zin te geven, allen, en toef te doen! Immers, hoe meer zotten hoe
meer leute; hoe meer leute hoe meer neering; en moeder's lâ is diepe, en duivels zak
'n is nooit vol! En ze dierf ze stout in hun wezen staren, de die: 't en kon toch geen
kwaad! En ze dierf ze kijken, de die, tot in 't kalk van hun oogen: daar 'n was toch
geen gevaar bij!
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En ze dierf ze te woorde staan en ze schetterbekkend en gibberend in hun garen jagen,
de die, op afstand, wel te weten, met een tafel tusschen, of een toog! En, was er toch
een, zot van wijle en zat van zinnen, die voor de grap ze zocht in zijn grepe te krijgen,
daar ze tusschen de bende dreef met haar schenkblad boven de hoofden, en zijn arm
rond haar leest zocht te slaan, ze zag het zoo med' een, van over zijds en, rap gelijk
een katte, wist ze den wildeman te ontwijken! En, gebeurde 't toch, dat er een verraads
en al van achter, daar ze tusschen stoelen en tafels wringen moest, zijn poot zocht te
leggen op haar witten, warmen arm of zijn hand te slaan rond haar blanken, blooten
hals, met den zelfden asem kreeg hij een klets op zijn vingers dat ze er van tintelden
of een lap tegen zijn kake dat het klonk, maar ze wist, terzelvertijde, met een
bekoorlijken glimlach, het zeer en de verrassing te milderen, en klaar te zeggen in
haar kijkers, dat ze 't zoo erg niet 'n meende, als ze maar wisten hun handen te weeren
en thuis te blijven met hun pooten!
Doch, ze wist ook, en ze voelde 't, met een eersten en een enkelen oogslag, wien ze
bekoren zou kunnen en wien 't bekoren zou weerd zijn, en met wien ze trouwen zou
willen, had ze 't maar voor te willen, en wien ze, dus, moest zien te lijmen aan haar
spel en te limperen naar haar zin met zalvende zoetheid en met bedwelmende
liefelijkheid, tend hij gevangen zou zitten in haar garen en vernesteld in haar net. En,
daar ze te vorings den uitslag van dat spel niet 'n kon voorzeggen noch 'n kon voorzien,
moest ze wel zien te visschen in veler water, en wel zien er een stuk of zeven, ten
minsten, aan haar koorde te hebben, in minnentijd, tot ze er toch een zou krijgen,
een uit den hoop, kon ze den besten en den rijksten niet opdoen, en, moest ze ziften
aan haar zand en haar zinders, dat er toch, ten minsten, een grof genoeg zou zijn om
te blijven haperen en plakken, opdat ze niet wepel 'n zou blijven loopen, met al haar
poeier ten ondomme verschoten en met al haar bekoorlijkheden nutteloos bekaaid.
Ook, ge hadt ze moeten aan den gang zien als ze haar netten aan 't spannen was. Hoe
ze met haar bleeken, blanken arme, onverwachts, zou men gemeend hebben, en
onvrijwillig, aaien ging in 't voorbij gaan tegen den eene zijn kake, en, een stap of
twee verder, met haar brandende vingers den anderen een handje ging geven, met
een duwke dat 'n dreelke was en duidelijke tale sprak met stommen-ambacht woorden,
zoo dat het bloed door beide hun herte sloeg, gelijk met een kerthamer gedreven.
En, ge hadt ze moeten zien beloven aan den eenen met haar oogen, wat ze aan den
anderen toezei met haar lippen, tend, ten langsten laatsten, de duivel
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uit zijn kot ging springen en die minnaars, verhit door den drank en verheet door de
drift, en brullend van minnenijd en brieschend van minneweelde, om een kaarteblad,
om een woord, om een niet, zoo gezeid, maar eigenlijk om haar, vechtensgereed
stonden, en gevochten ook zouden hebben, dat het haar er bij stoof, hadde Peê er
niet dadelijk tusschen gestaan om ze te scheiden, te stillen en te sussen!
En, ge hadt het moeten zien, hoe ze dan 's avonds late, als 't tijd was van gaan en
dat Mete, die nu toch het vetste er van afgeschept had en geschreept, het kotje wilde
sluiten, hoe ze dan deze, dien den laatsten man den zak opgaven, gelijk ze zeggen,
en die blijven zitten waren, gelijk aan hun zate genageld door haar gebiedenden blik
en gelijk aan hun zetel gebonden door haar bindende bekoorlijkheid, zat half en
bezopen, slap 'lijk een looden God en met slunsen van beenen, tot in het portaal
gevolgd werden door Zulma zelve, de eene voor, de andere na, en huiswaarts gezonden
met woorden van moederlijke meêwarigheid over dien verteederden slappeling, na
veel beloven en weinig geven, met een dreelke en een streelke, en het woord
afgedwongen, dat ze zeker en vaste zouden weêrekeeren op een avond in de weke,
als er geen volk 'n was, te weten, elk op 'nen verschilligen avond!
Maar, dat er toch volk was, - volk was er, immers, altijd, elken avond in de weke,
zij het nu ook min dan 's Zondags - dat was nu, waarlijk, een tegenslag en dat was
nu waarlijk, een spijtig toeval, zoo zeiden toch haar oogen en zoo fezelden toch haar
lippen, met twee woorden in eens, aan den sukkelaar, in 't voorbijgaan toen ze rond
hem droei, of hem diende, daar hij met een aaike of een laaike van amper een stonde,
de eenzaamheid en de verlatenheid van een halve stekke, of een geheele, moest zien
te vergoeden en te vergelden. Inwendig, echter, was ze blijde dat er volk was, telkens,
elken avond. Dat volk, dat was haar schutte en haar bescherming tegen al te vele
voorvarenheid, vooraleer het ijzer warm was en smedens gereed! Dat volk, in de
weke, dat hielp al den stroom onderhouden naar de lâ, den stroom van geld te weten;
want moeder moest ook leven na den Zondag en heel het kot er bij. Dat volk hielp,
zonder het te willen noch te weten, de schroeve aandraaien en den wind aanblazen
in den heeten oven. En Zulma had het van Mete gehoord dat, hoe meer een ketel
gevuld is, hoe nader het springen hij ook staat; van Mete gehoord en geleerd, hoe
meer de drift aangevuurd is door uitstel en door verbei, hoe wilder de minnaar ook
loopt, bereid tot alles, en tot alles in staat, op een einde, het zotste eerst en het
onmogelijkste meest!...
Hoe lang, eindelijk, dat spel nog gaat duren, daar, met
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Zulma, en hoe lang die mooie meid, daar, nog schermen gaat kunnen met dat mes,
dat snijdt gelijk een vliem, langs zeven kanten te gelijk, en waar ze haar zelven eerst
en meest kan meê kwetsen, zeven keeren daags en meer? Hoe lang? Tot ze er een
opdoet, zeggen de eene, en tot ze er een bij den poot heeft en voor goed, een van de
rijke boerzonen, die ze zot genoeg heeft gemaakt en genoeg bezeten, door haar looze
toeren, en razend genoeg heeft gemaakt, door haar listige voeren, tend hij, in een
vlage van minnenijd, zijn hoed in den wind gaat smijten met zijn eer en zijn reputatie,
en al wat weerde heeft, met zijn eigen zelven er bij, aan haar gaat vergooien, om met
haar te trouwen!
Tot ze, zoo zeggen de anderen, die ook niet nuchter meer 'n zijn, noch nesch, en,
des, ook wat van de wereld weten, tot ze vaart, Zulma, gelijk de motte in de
keersevlamme, die te lange de vlamme heeft getergd, tend ze zelve haar vel gaat
schoeperen en haar vleugels gaat verbranden; en tend ze zelve in de vuile valt, eens,
en een aap gaat vangen!
Jamaar, - en dat niet te vergeten, - ze 'n is van gisteren niet, Zulma; en Mete, haar
moeder, die er bij staat, is zelfs van eergisteren en door alle watertjes gewasschen,
zonder nog van Peê te gewagen, die er dan ook nog steeds bij gaat en blijft!
Want, is Peê een sul, of hij gebaart het, Mete is een tange, en Zulma is een Eva's
kind, en een doortrapte, maar, ze 'n deelt het van geen vreemde! Onder huns gedrieën,
spelen ze t' onzent het tooneelstuk: ‘De duivel in menschevleesch’, in een herberg,
op den hoek van 't bosch!
En de speelman zit er nog altijd op 't dak!
Herwin EECKEL.
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Het landhuis, naar Li-pai-po
Nacht klimt uit d'aarde. Het gebergt' wordt blauw.
Hol aan den rotsigen grond slaan onze schreden.
De ronde maan reist mee, scherpt onze schâuw.
Een trouw gezel, Prins, is de maan ons heden!
Staag in den hellen, gouden brand
stijgt tot ons op ter gaarden rand.
Wij naadren, hand in hand, het paviljoen.
Een slanke knaap komt sierlijk ons begroeten.
De rij van ons gewaad zingt langs het groen,
en gansch onhoorbaar treden thans ons voeten.
't Verrukt mij, hier met U te zijn,
m'n Prins! Ho, knaap, reik fluks den wijn!
Dees stonde en is de wijn niet langer wijn,
doch wonne! - Hoor, d'onstuimge voorjaarswinden! O, Prins, wij beiden gaan als goden zijn:
goddelijk dronken zal de zon ons vinden!
Een nieuwe tweelingster glanst bloot. Lacht, Prins! Ver liggen aarde en nood.
Jan H. EEKHOUT.
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Rubens als diplomaat
FROMENTIN die in zijn ‘Maîtres d'autrefois’ ook het probleem van Rubens politiek
leven aanroert stelt de vraag:
Rubens fut-il un fin politique? waarop hij zelf antwoordt: ‘Sa politique me paraît être d'avoir nettement fidèlement et exactement compris
et transmis les désirs ou les volontés de ses maîtres, d'avoir plu par sa grande mine,
charmé tous ceux qu'il approchait par son esprit, sa culture, sa conversation, son
caractère, d'en avoir séduit par l'infatigable présence d'esprit de son génie de peintre.
On n'aperçoit pas très bien lequel a le plus de crédit de Pierre Paul Rubens pictor,
ou du chevalier Rubens, le plénipotentiaire accrédité; mais il y a tout lieu de croire
que l'artiste venait singulièrement en aide au diplomate. Il réussissait en toutes choses
à la satisfaction de ceux qu'il servait de sa parole et de son talent.’
Een grondiger onderzoek zou wellicht tot een andere conclusie geleid hebben en
Fromentin zou hebben ingezien dat hij Rubens als politicus en diplomaat onderschat.
Want zijn loopbaan als zoodanig is geenzins geimproviseerd.
Alles bewijst integendeel dat hij van inborst en van aanleg aan al de noodige
vereischten voldeed om een schitterend diplomaat te worden.
Dit kan men opmaken uit zijn welgelukken in sommige zeer kiesche zendingen
(de vrede met Engeland b.v.) die niet slaagden door louter toeval, maar door de
geslepenheid zijner diplomatische zetten.(1)

(1) Zijn nederlagen zelfs mogen, gezien de onbehendigheid van Spanje, als schitterende proeven
gelden.
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Voorwaar hij was een getrouwe dienaar van zijn éénige meesteresse (Isabella) doch
niet hij werd door haar geleid maar in menige omstandigheden zij door hem. En in
tegenspraak met hetgeen Fromentin aanvoert, is het in feite de schilder die den
diplomaat veel te danken heeft, maar de diplomaat werd in zijn vlucht dikwijls
gekortwiekt door den schilder.
Maar ter zake: Hij is een politicus van nature uit:
Het was geen louter toeval dat Rubens als een der eerste diplomaten van zijn tijd
mag beschouwd worden. Het sukses dat hem op dit gebied te beurt viel, sukses, dat
de ijdelheid van menigen beroepsdiplomaat zou gevleid hebben, mag niet slechts
beschouwd worden als zijn ‘violon d'Ingres’. Alles wel beschouwd zou Rubens'
violon d'Ingres veeleer zijn schilderkunst wezen. In zijn erfelijkheid vindt men niets
dat zijn uitbundige productiviteit op kunstgebied kan verklaren.(2) Voor degenen die
als wij aan de fataliteit van de erfelijkheid gelooven, als aan een axioma, lijdt het
geen twijfel dat, moest Rubens' volledige stamboom in alle bijzonderheden gekend
zijn, men aldaar alvast den oorsprong van zijn genie terug zou vinden. Daarentegen
is het duidelijk, dat zijn wonderbare begaafdheid op wetenschappelijk en op
diplomatisch gebied heel natuurlijk spruiten uit het samengroeien van de moederlijke
en vaderlijke eigenschappen.
Praktisch, zakelijk en ordelijk, zelf haar goederen beredderend, in volle
zwangerschap de zware reis tusschen Keulen en Antwerpen ondernemend, teneinde
er haar verbeurde goederen te verdedigen zoo zien wij Maria Pijpelincks, Rubens'
heldhaftige moeder.

(2) Van vaderskant waren de Rubensen in de XIVe eeuw huidevetters; in de XVIe eeuw zijn zij
‘meerseniers’ en apothekers. De grootvader van onzen schilder was nog een apotheker,
Bartholomeus Rubens genaamd.
Jan Rubens, Pieter Paulus 'vader, den 13e Maart 1530 te Antwerpen geboren, moet wel
specialen aanleg gehad hebben voor geestelijken arbeid, om zijn stiefvader Jan de Landmeter,
die een kruidenier was, er toe gebracht te hebben zijn studie's in de rechten te bekostigen.
Van Jan Rubens' moeder, Barbara Arents, alias Spierinc weten wij niets.
De moeder van onzen schilder, Maria Pijpelincks, is in 1538 geboren dochter van Hendrik,
tapijtkoopman. Haar moeder heette Clara de Torion, alias Colijn. Over haar ook weten wij
niets. Dus onder de vier grootouders is naar ons weten geen schilder; en nochtans waren er
onder de vijf kinderen, die Maria Pijpelincks baarde, twee die schilder werden. Merkwaardig
is inderdaad het weinig bekende feit dat Pieter Paulus' oudste broer ook kunstschilder was
die vermoedelijk in Parijs werkte. (Men moet natuurlijk onderscheid maken tusschen beroep
en aanleg en dit laatste is moeilijker na te gaan.)

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

318
Wel bespraakt en subtiel advokaat, behoorlijk en bevallig, zoo vermaard als behendig,
zoodat de groote Zwijger zelf hem zijn persoonlijke zeer ingewikkelde zaken
toevertrouwde alsook die van zijn vrouw Anna van Saksen, zoo trad Jan Rubens op.
Geen wonder dat zijn zoon, Philippus denzelfden weg volgde als de vader, de rechten
studeerde en met veel bijval de philosophie en de fraaie letteren beoefende. Maar
oogstte hij bijval, de schittering van Jan Rubens' faam, zou toch nooit zijn naam
omglanzen, hoe zeer hij ook gewaardeerd werd. De ware drager van vaders' gaven,
die deze tot hunne hoogste volmaaktheid voerde is niet Philippus (die trouwens nooit
in de politiek noch in de diplomatie trad) maar Pieter Paulus, die wetenschap, politiek
en diplomatie beoefent met een virtuositeit die alleen door schitterende natuurlijke
gaven mogelijk wordt gemaakt. Welke zijn deze natuurlijke gaven? Wat zijn de
vereischten tot welslagen in een diplomatische carrière? Het geslepen subtiele
doorzicht, de welbespraaktheid, de voorzichtigheid, de vindingrijkheid, de
vastberadenheid, het initiatief en zwijgzaamheid. Uit de studie zal blijken dat Rubens
deze eigenschappen in hooge mate bezat. En daarbij nog rechtschapenheid en loyauteit
ofschoon deze gewoonlijk niet als noodzakelijke vereischten voor een diplomaat
worden beschouwd.
Ook de verschillende middens waarin hij verkeerde, waren niet weinig gunstig voor
de ontwikkeling van zijn natuurlijke gaven. Misschien verkoos hij deze, of werd hij
door deze verkozen omdat zij in overeenkomst waren met zijn natuurlijken aanleg.
Eerst komt het Hof van Margareta de Lalaing in Audenaerde waar de kleine Pieter
Paulus als hoveling werd geschaafd. Hij vervulde er het zoo gratievolle ‘ambt’ van
page. Dan zijn het de leerjaren in een waar centrum van cultuur en humanisme, het
atelier van den geleerden, aristocratischen Otto Venius (een edelman trouwens).
Eindelijk volgt zijn zevenjarig oponthoud aan het schitterend Hof van Mantua.
Het hertogdom Mantua vormde te dien tijde een minuscuul rijk, door machtige,
begeerende buren omringd.
Het mag een wonder van politieke behendigheid heeten dat door voortdurend
schipperen en evenwichtspolitiek de bezittende dynastie haar feudale macht wist te
handhaven. De politiek van deze miniatuur potentaten was een voortdurend op zijn
hoede zijn, een gedurig uitoefenen van de vindingrijkheid en alle occulte middelen
om zichzelf door de klippen heen te sturen. Hier kwam beter dan waar ook de leer
van Machiavel te pas. Vergeten wij niet dat Richelieu, Rubens'
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tegenstrever ook in een dergelijk midden was gevormd. Wat een leerschool voor een
toekomstig diplomaat!
Rubens woont in Mantua gedurende acht jaar, alle hofintriges bij. En al wordt hij er
ééns bijna zelf het slachtoffer van, hij blijft in alle omstandigheden een ingewijd zeer
wakker man, die men niet om den tuin leidt. Bij gelegenheid van zijn eerste reis naar
Spanje (1603), waarover wij later zullen spreken valt hij in de handen van Ferdinandus
de Medici (Vincentius' oom), die hem te hooren geeft, dat hij alles afweet van de
geheime zending, waarmee men Rubens heeft belast. Deze is daarover zeer verbaasd,
niet als provinciaal wien alles verwondering baart; want hij wist dat de mededingers
van Vincentius aan zijn hof een heel leger van spionnen onderhielden. Het verwondert
hem alleen dat zij zoo stipt hun opdracht vervullen. En daarover schrijft hij aan zijn
trouwen vriend Chieppio(2bis), privaat sekretaris van den hertog: ‘van verbazing bleef
ik als aan den grond genageld, want ik meende daarin te zien, het werk van geesten
of de uitstekende briefwisseling van de “overdragers” om niet te zeggen spioenen,
die aan het hof van onzen prins vertoeven. Mogelijk is het, voegt hij er ironisch bij,
dat mijn simpliciteit mij wonderen doet zien, in dingen die dagelijks aan het hof
gebeuren.’
Voorwaar, wij kunnen moeilijk aan de ‘simpliciteit’ van dezen jongen man van 26
jaar gelooven. Hij geeft ons den indruk van buitengewoon ingewijd te zijn in
hof-intrigues.
Bij dezelfde gelegenheid zien wij hoe hij, de leek, de zaken aanpakt. Gonzagua
begeerde den titel van opper-bevelhebber van de Spaansche vloot, die vacant was.
Te dien einde stuurt hij zijn gezant, Hiberti, naar Spanje, beladen met geschenken,
niet alleen voor den koning Philips III, maar vooral voor diens ‘favori’ den minister,
Graaf van Lermes. Rubens begeleidt dan niet alleen Hiberti, met de bedoeling, in
opdracht van Gonzagua, enkele vooraanstaande personnages aan het Spaansche Hof
te conterfeiten, maar hij is tevens met een andere zending gelast. Het blijkt wel dat
de hertog zijn gezant Hiberti, niet zoozeer vertrouwt, want Rubens heeft bevel
gekregen hem op den voet te volgen en overal tegenwoordig te zijn, waar het de
belangen van Vincentius geldt, bijv. bij de overhandiging van de geschenken. Dus
was in de oogen van den vorst de jonge Rubens betrouwbaarder dan Hiberti

(2bis) Brief van Rubens aan Chieppio. Pisa, 29 Maart 1603.
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(3)

. De reis was bijzonder bewogen vooral van Mantua naar Livorno waar het groepje
inscheepte. De ondervonden moeilijkheden waren veel meer het gevolg van de
nieuwsgierigheid der buren van den hertog, die graag hadden vernomen wat hij in
zijn schild voerde dan dat zij aan louter toeval konden worden toegeschreven.
Onder voorwendsel de waren te schatten steken de tolbeambten hun neus overal
in. In plaats van zich in rechte lijn van Mantua naar Genua te begeven, om daar in
te schepen voor Alicante verzeilt de karavaan naar Livorno, waar zij 6 maanden op
een schip konden wachten. Zoodoende vallen ze in de klauwen van Ferdinand de
Medici, die spijts alle hoffelijkheid, zeer nieuwsgierig blijkt en wellicht de geheime
drijfveer is geweest van dezen zonderlingen omweg. Maar al deze tegenspoed stelt
Rubens in de gelegenheid om zijn gaven te veropenbaren. Geduldig, voorzichtig,
gewetensvol en ordelijk waakt hij over de minste details van de onderneming. Vol
waardigheid als een deftig Antwerpsch zakenman, want hij handelt in naam van zijn
meester, betaalt hij alles zeer korrekt en geeft op den koop toe nog royale ‘fooitjes’.
Want hij is zooals hij bekent, heel zakelijk geworden en heeft zich heel en al
vereenzelvigd met de belangen van zijn meester. Wanneer het geld dat de hertog
hem voor de reis toevertrouwde, onvoldoende blijkt, betaalt hij uit eigen zak, 200
dukaten. Zoodoende geraakt hij zoodanig in verkort, dat hij verplicht is een leening
aan te gaan, om zich een nieuw pak te koopen want hij wenscht een goeden indruk
te maken bij zijn verschijning aan het Hof van Spanje. Hieruit blijkt wel dat hij een
degelijke uiterlijke verschijning op prijs stelt en verzorgt. Indien hij vertrouwd was
met al de knepen van het beroep, voor zichzelf deed hij nooit afbreuk aan den weg
van loyauteit en rechtschapenheid dien hij zich had voorgenomen te volgen.
Zoo gebeurde het dat tijdens de vier en twintig dagen lange en onaangename reis
door Spanje onder onophoudelijken regen, de schilderijen voor den Koning en den
graaf van Hermes bestemd, beschadigd geraakten.
Dit was des te erger, daar heel het welslagen van de onderneming, afhing van den
goeden indruk, welke die geschenken op den machtigen minister zouden maken. Er
bleef

(3) Hiberti schijnt niet persona grata geweest te zijn. Wat beteekent anders deze brief van
Vincentius aan Hibert. Mantua, 3 Mei 1603.
‘Deze geschenken, zegt Vincentius aan Hiberti, moet gij persoonlijk overhandigen - maar
in tegenwoordigheid en met behulp van Pieter Paulus, die volgens den wensch door ons
uitgedrukt, zal tegelijkertijd moeten geintroduceerd als zijnde opzettelijk met dit doel naar
Spanje gestuurd.’
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aan Rubens niets anders over dan er nieuwe te schilderen met behulp van Spaansche
schilders (want de tijd was gemeten) of de reeds bestaande te hermaken.
Bij de gedachte alleen aan een eventueele samenwerking met de gehate Spanjaarden
kookte zijn bloed, en men leze met welke minachting hij zich uitlaat over de
‘ongelooflijke onbekwaamheid en luiheid van deze schilders’. Hij, de naarstige
Vlaming, afstammeling van een trotsch schildersras roept uit: ‘God hoede mij hun
in om het even wat te gelijken!(4)
Hij neemt dus alléén de taak op zich de schade te herstellen, en nederig restaureert
hij copieën naar groote meesters welke de hertog niet aan hem maar aan den Italiaan
Facchetti had besteld. (Feit waarover Rubens hem later een voorzichtig verwijt zal
toesturen). Hij, Rubens de plichtbewuste en gewetensvolle man vernedert zich een
door een ander gemaakte copie, te herstellen. Ik kan niet nalaten hem hier te
vergelijken met de zeer moderne figuur van een der Strindbergsche helden, Axel
Borg, die door bekrompen oversten, ijverzuchtig op zijn superioriteit gedoemd word
tot de nederigste bezigheden. En toch nog gelegenheid vindt zijn superioriteit te
uiten.
Zoekt men naar de geheime redenen, welke Vincentius er toe aanzetten, Rubens,
den nederigen schilder, wiens naam hem zelfs onbekend is (Mio Giovanni Pittore
‘Pietro Paolo’, zoo wordt hij steeds genoemd) te verkiezen boven alle groote
beroepsdiplomaten die hem omringen, voor een zending waarvan zijn eigen carrière
zal afhangen, dan is men zeer verwonderd dat het slechts is ter wille van een
bescheiden eigenschap: ‘de rechtschapenheid.’
Zou bij zich herinnerd hebben wat Machiavel over die dienaars der vorsten schrijft?
(In p. 117 ‘De Vorst’ door Machiavelli, uit het Italiaansch vertaald door S.I.
Felgersma: ‘wanneer de vorst ziet dat zijn dienaar meer aan zichzelf dan aan hem
denkt, en in al zijn daden op zijn eigen voordeelen bedacht is, kan hij nooit een goed
dienaar zijn en ge zult u nooit op hem kunnen verlaten.’ Andere redenen vinden wij
niet, want Gonzagua schijnt Rubens als schilder niet zoo bijzonder gewaardeerd te
hebben(5). Doch indien

(4) R. aan Chieppio-Valladolid, 24 Mei 1603.
(5) Hij gebruikte hem in het door Rubens minderwaardig geschatte genre: het portret. De
beweegredenen die Vincentius op dat gebied dreven, om Rubens boven anderen te verkiezen,
waren zelfs niet eens van artistieken doch alleen van finantieelen aard: ‘En vermits
bovenvermelde Pieter Paulus uitstekend slaagt in het schilderen van portretten, wenschen
wij wanneer er nog hofdames blijven, dat hij zijn talent zou benuttigen om mij portretten
van zijn hand te sturen, minder van prijs en misschien beter van kwaliteit.’ Buiten portretten
bezat de hertog geen enkel doek van Rubens in zijn beroemde gallerij, en wanneer in 1607
de schilder hem in de gelegenheid stelt, ze te verrijken (en dit voor matigen prijs) met een
prachtig werk van zijn hand, dan loopt hij een weigering op.
(Rubens aan Chieppio, 3 Februari 1603.)
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Rubens Vincentius niet wist te interesseeren op artistiek gebied, heeft hij als eerlijk
en loyaal mensch hem kunnen boeien. Aan het hof wil elkeen Vincentius de Gonzagua
of bedriegen of verraden. De Vlaming alleen is man van woord en eer. De minste
bijzonderheden van zijn zending bewijzen het overvloedig.
Hem omstraalt die faam van eer, eigen aan het ras, waarvoor Barclay(6) (Rubens'
tijdgenoot), de volgende bewoording vond, die verdient in gouden letters op de
poorten onzer steden te prijken: ‘L'esprit de ce peuple (de Nederlanden) n'est capable
ni patient de fraude. Ils estiment des autres la fidélité de laquelle ils sont dignes, mais
si leur simplicité est déçue, elle hait irrévocablement la perfidie.’
Bovendien staat zijn eerbaarheid zoo stevig bekend dat in latere jaren Dorchester
aan Cottington, den Engelschen gezant, zegt: ‘Rubens heeft in Engeland de faam
verworven van een te eerlijk man te zijn om bewust een onwaarheid te verkonden’(7).
En Karel I, Koning van Engeland, die hem met den titel van Ridder wil vereeren,
bevestigt deze onderscheiding met argumenten van bijna uitsluitend moreelen aard:
‘Hij heeft zich aan ons hof doen waardeeren door de wijsheid en de praktische kennis,
die zijn edelen geest en zijn roemrijk ras zoo schitterend verheffen’(8). Is zijn nobele
geest den adeltitel niet waard? En de rijkste kroon weegt niet op tegen den glorierijken
roem Vlaming te zijn. Rubens zelf bespaart aan de valschheid geen kritiek. Luister
hoe hij, gewoonlijk zoo gematigd, zich aan Olivarès over Richelieu uit: ‘Ik zou geen
gehoor geven aan de vijanden van Richelieu, indien ik tijdens de onderhandelingen
met Engeland, niet de ervaring had opgedaan, dat hij door zijn listigheid in de
toekomst onmogelijk nog iemand kan misleiden. En dit lijkt mij de ergste staatsreden,
die men zich indenken kan, vermits op “geloofbaarheid” alleen alle maatschappelijk
verkeer kan gegrondvest worden.’
Zoo dacht er de jonge ‘Flamingo’ over in Mantua en Rubens op rijpen leeftijd
blijft daaraan getrouw... Toen in 1618, Sir Dudley Carlton, Engelsche gezant, hem
voorstelt

(6) Barclay: Icon animorum.
(7) Dorchester aan Cottington, 1630.
(8) R. aan Olivares, 1 Augustus 1631.
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antiquiteiten te ruilen tegen schilderijen van zijn hand, dan verwaardigt hij zich deze
transactie te aanvaarden omdat: ‘Zijne Hoogheid loyaal handelt, want voegt hij er
bij, ik ben geen prins maar iemand die van zijn handenarbeid leeft.’ (CLXVIII) 12
Mei 1618. Waarop Dudley antwoordt: ‘Gij beweert geen prins te zijn, maar ik houd
u voor den prins der schilders en der mannen van eer.’
Het is ook langs dien weg, den weg der eerbaarheid, dat hij onder drang van de
wet der tegenstelling, het vertrouwen won van de Koningin-Moeder van Frankrijk,
de Italiaansche Maria de Medici, Vincentius' schoonzuster en evenals hij, een trouwe
aanhangster van het Machiavelisme. Peiresc getuigt daarvan in 1622 (CCXIV 1622)
‘La raynemère étant satisfaite comme elle l'est de votre candeur et de votre
honnesteté...’ Vergeten wij niet dat het reeds in 1607 in Vincentius' bedoeling lag
Rubens naar het Fransche hof te sturen, alwaar des schilders komst door de warme
aanbevelingen van Vincentius en zijn vrouw (ook een Medicis) aangekondigd werd.
Dat herinnert zich 20 jaar later in tijd van nood, de Koningin-moeder die zich tot
Rubens richt onder voorwendsel haar Galerij te versieren. In feite om een
vertrouwensman aan het hof van Brabant te hebben.
Indien deze kwaliteiten zulken levendigen indruk maakten op de Italiaansche vorsten,
welke moet dan de indruk geweest zijn op de nobele Isabella, gouvernante der
Nederlanden met alle deugden getooid en die hem gedurende de laatste 15 jaren bijna
als eenig man van vertrouwen naast zich duldt. Nochtans wordt zijn loyauteit niet
altijd geprezen, ja, zij wordt hem zelfs af en toe aangewreven.
In een verslag van de Junta te Madrid wordt aan Rubens zijn te groote oprechtheid,
verweten: ‘Wat de onderhandelingen van Rubens met Engeland betreft, deelt de
koning de meening van den Markies del Monte Colaris (1630). Hij oordeelt dat
zonder daarom aan de waarheid te kort te komen, zijn antwoord minder duidelijk
had kunnen wezen.’
Naast deze eigenschap moesten ook de buitengewone suggestieve kracht en de
aanminnigheid, die van Rubens uitgingen, beslissend inwerken op zijn hoedanigheid
als diplomaat. Dit blijkt uit vele getuigenissen van alle richtingen over zijn persoon!
‘Ik zou veel over hem kunnen verhalen, zegt Sandrart, en over zijn lovenswaardig
wezen. Maar ik zal alles samenvatten met te zeggen, dat zooals hij in zijn kunst
uitmunt, ik hem volmaakt gevonden heb in elk opzicht, en personen zoowel uit den
hoogsten als uit den nederigsten stand hem uitermate hebben gewaardeerd.’
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En Peiresc, de strenge Magistraat, de Méridionaal die zich niet laat lokken door ‘le
mirage’ zegt:
‘Passionné comme je le suis de votre talent supérieur et de votre caractère!’ (Peiresc
aan R., Parijs 11 Maart 1622, CCXLIV).
En tegenover Gevaert, den sekretaris van de stad Antwerpen, wien hij de
kennismaking met den schilder verschuldigd is, roept hij uit: ‘Je ne puis assez me
louer de son honnêteté, ni célebrer assez dignement l'éminence de sa vertu et de ses
grandes parties... non plus que l'excellence de sa main et la grande douceur de sa
conversation.’ (Peiresc aan Gevaert, 26 Februari 1622.)
En den 26 Februari 1622, schrijft hij insgelijks aan Burgemeester Rockox
(CCXLII): ‘Nous avons reçue un merveilleux contentement en la doulce conversation
d'un si grand personnage.’
Eindelijk Peiresc aan Aliante: (7 mars 1622, CCXLIII.) ‘Il est si doux de manières,
qu'on ne saurait rencontrer personne de plus aimable.’
Men ziet dat zijn natuurlijke bevalligheid algemeen erkend werd en dit is
ontegenzeggelijk een eigenschap van hoogere waarde in het uitoefenen van de
diplomatie, waar de bekoorlijkheid welke straalt uit dengene die met een zending
gelast is deze ten gunste valt. Deze innemende bekoorlijkheid treft meestal dieper
dan een overtuigende bewijsvoering, nochtans in dit geval moet zij gepaard geweest
zijn met eene schitterende bespraaktheid, wellicht een vaderlijk erfdeel.
Scoppius zegt van Pieter Paulus in zijn Hyperboles (1-10-1607). Sprekende over
den tijd, waar hij nog in Rome vertoefde: ‘Hij is een man van wien men niet weet,
wat men het meest in hem prijzen moet, of zijn behendigheid in het schilderen, waarin
hij volgens de meening der kenners de volmaaktheid bereikt heeft of de kennis der
fraaie letteren en deze vastheid en fijnheid van oordeel, gepaard met een buitengewone
bekoorlijkheid van woord en rede.’ En Gerbier, die hem bijzonder goed kent, vat
zijn uitzonderlijke eigenschappen van begaafd diplomaat - dit in verband met een
plan dat hij op het oog had om Rubens in Londen naast den officieelen gezant Coloma,
wiens diplomatische geschiktheid hij in twijfel trekt, te doen roepen - prachtig samen
in deze woorden:
(17-27 février 1630.) Gerbier aan Cottington:
‘Je souhaitterois que le Conde Duque n'eust pas seullement mandé à Rubens qu'il
demeurast s'il le creust nécessaire, mais qu'il luy eust expressément commendé de
la part du roy et qu'il luy eust envoyé calité équipollante pour être jointe avec Don
Carlos (Coloma) - car selon que je remarque la
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constatation de certains personnes icy qui font tout ce qui peuvent pour empercher
ceste affaire, il est plus que nécessaire d'aveoir de bons aides et le plus qu'il ce peut,
pour soutenir les faibles et reparé d'arguments efficatieux les subtiles objections des
uns et malicieuse, menées des aultres.’
Rubens heeft zich de Italiaansche methode in zake politiek eigen gemaakt. Hij
kende zijn Machiavel(9), en ducht niet de door Maurits van Nassau zoo gevreesde
‘schoone pretexten en Machiavelische streken!’
Dit verwijten hem trouwens de Spaansche ministers die oordeelden dat in een door
hem gestuurde politieke brief: ‘te veel Italiaansche absurditeiten, ongerijmdheden
en woordenkramerij stonden’ (Consult van den Raad van Staten, Madrid, 10 Oogst
1631.)
En reeds zeer vroeg was hij met deze vertrouwd!
Er is eens te meer sprake over zijn reis naar Spanje (1603). De beschadigde
schilderijen werden dus door Rubens gerestaureerd, en op dusdanige wijze dat de
graaf van Lermes (hetzij door gemis aan kunstkennis, hetzij omdat ze inderdaad zoo
schitterend bewerkt waren) deze kopijen voor originalen hield. Wat nu gedaan? Het
aan den graaf bekend maken, dat hij, Rubens, de maker van deze werken was, zou
natuurlijk de aandacht van geheel het Hof op zulken flinken schilder gevestigd
hebben! Doch dit was meteen de waarde verminderen van het geschenk van zijn
meester aan de Lermes, op gevaar af de onderneming spaak te doen loopen. Deze
handelwijze had bovendien den graaf van Lerems dubbel ontstemd door de bevestiging
van dezer onkunde inzake kunstkritiek. Daarentegen was het niet minder gevaarlijk
de kopijen voor origineelen te doen doorgaan in geval dat het bedrog zou worden
ontdekt! Hoe zal Rubens het dilemma oplossen? Geslepen, maar steeds eerlijk verteld
hij aan Chieppio hoe hij zich uit dien moeilijken toestand wist te redden:
(Rubens aan Chieppio, 17 July 1603.)
‘Ik werd door den graaf ontvangen, en maakte deel uit van de afvaardiging. Hij
toonde zich uitermate tevreden over de hoeveelheid en de uitmuntendheid der
schilderijen. De meeste gingen door, dank zij de goede retouches voor originalen,
zonder argwaan eenerzijds, zonder aandringen van onzen kant, om te doen gelooven
dat zij inderdaad echt waren!’

(9) Hij citeert meer dan eens Machiavel, zoo bijv. in den brief aan Peiresc 9 Oogst 1629, waar
hij het heeft over Drebbel die naar het schijnt het perpetuum mobile heeft uitgevonden.
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Zijne methode bestond daarin, de zaken die hij af te handelen had, alleen te verrichten,
buiten alle vreemde inmenging.
‘In afwachting, schrijft hij aan Brant (25 Oogst 1625), is het zeer wenschelijk dat
u ons nieuws zoudt mededeelen omtrent den gang van zaken - niet alleen om de onze
goed geluimd te houden, maar vooral om de inmenging van anderen uit te sluiten.’
Hij deelde misschien daaromtrent de meening van zijn vriend Gerbier die hem
schreef in Maart 1620: ‘Il fallait se garder d'embrouiller les affaires par d'autres
entremises, vu que trop de cuisiniers gâtent le potage.’
Op een tweede punt legde hij nadruk op de geheimhouding van de zaken.
‘Deux choses que vous recommandez très à propos. La première que l'affaire soit
traitée secrettement. La seconde, qu'on serre la porte à toute autre ouverture.’ (Gerbier
aan Rubens, 9 Maart 1629.)
Hij was gewoon de volledige diplomatieke briefwisseling zorgvuldig bij zich te
bewaren en onder geen enkel voorwendsel, zelf niet op Koninklijk bevel, ontdeed
hij er zich van!
Op 1 Mei 1628, gedurende de vredesonderhandelingen met Engeland, had de
Koning van Spanje graag inzage genomen van de geheime correspondentie tusschen
Gerbier, officieuse gezant voor Engeland en Rubens. Hij hoopt ze te onderscheppen
via Isabella: ‘Ik wensch dat uwe Doorluchtigheid een bode sture aan Rubens, om
hem de originalen en “gechiffreerde” brieven te vragen, die hij daaromtrent ontvangen
heeft. Mogelijk bevinden zich daarin woorden of feiten waarop Rubens niet gelet
heeft. Bovendien is het niet uitgesloten dat hij naar goeddunken er een en ander
bijgevoegd of uitgelaten heeft en het is noodzakelijk de basis te kennen waarop deze
onderhandeling gevoerd is’
Doch Rubens wil niets hooren, en zijn vorstin die blijkbaar zijn meening deelt
antwoord den koning op 31 Mei 1628:
‘Rubens verklaart zich bereid gevolg aan dit order te geven, doch voegt er aan toe:
dat buiten hem niemand die brieven zou verstaan, terwille van de daarin gebruikte
uitdrukkingen en dat die brieven bovendien gedeeltelijk over private aangelegenheden
handelen.’
En Isabella, Rubens' alter ego, voegt er bij: ‘Wat mij betreft, ik twijfel geenzins
daaraan dat Rubens stipt mededeelde wat Gerbier hem voorstelde.’
Die gansche correspondentie tusschen Gerbier en Rubens is trouwens steeds in 't
dubbel. Een van de twee draagt een officieel karakter en is in het Fransch opgesteld
met de bedoeling aan hun wederzijdsche meesters medegedeeld te wor-
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den (Buckingham en Karel I van Engeland voor Gerbier, en Spinola en Isabella voor
Rubens), de andere officieus in het Vlaamsch en zeer vrij opgesteld.(10)
Men vergelijke beide volgende brieven op denzelfden dag verzonden door Rubens
aan Gerbier. Er is sprake van het verraad van Spanje! Terwijl Rubens in naam van
de Infante in Holland onderhandelt voor den vrede tusschen Spanje en Engeland,
spande Spanje mét Frankrijk samen, en bereidt met dit land eenen aanval tegen
Engeland.
Don Diego Messia is het, die door Spanje gelast werd, de Infante in te lichten over
het offensief verbond dat zoo pas werd gesloten.
Fransche brief (Rubens aan Gerbier, 1627, 18 December).
‘La venue du Seigneur Dan Diego Messia nous at éclaircy du concert des Roys
d'Espagne et de France, pour la défense de leurs royaumes.’
Dus koel en objectief verslag over den toestand.
Vlaamsche brief.
‘Ich bidde UE believe te ghelooven dat ich doen al wat ich can ende dat ich vinde
mijn meesters seer gheappassionneerd inde sacche, haer vindende gepiqueerd ende
gheaffrunteert van Olivares!’
Deze brief geeft lucht aan een diepe ontgoocheling en een ernstige
verontwaardiging tegenover minister Olivares, die schuld heeft aan de mislukking
van de onderhandelingen van Rubens en van zijn Vorstin.
Ook met Peiresc voerde hij een bijna dubbele correspondentie(11). Daaruit blijkt
hoe voorzichtig men moet zijn in de beoordeeling van Rubens, naar zijne politieke
briefwisseling. Indien hij niets anders dan de waarheid schrijft, schrijft hij op verre
na niet de hééle waarheid. Men leze Peiresc:
‘Quand vous aurez quelque chose de particulier à m'écrire sur ce sujet, veuillez
de grâce le faire sur un billet

(10) Rubens aan Spinola (17 December 1627.)
‘Heden ontving ik een antwoord van Gerbier en van Scaglia - Hierbij gevoegd dezen laatsten.
Wat de brief van Gerbier betreft, ik bewaar hem, omdat hij in het Vlaamsch is opgesteld!’
R. aan Spinola (30 Maart 1628.)
‘Ik ontvang daar even een pak brieven van Gerbier met drie brieven van zijn hand. Ik stuur
u den in het Fransch opgestelden brief. Wat de twee anderen betreft, die in het Vlaamsch
geschreven zijn. Ik vat ze hier samen... (volgt daarop een lang verhaal) en R. eindigt: Ziehier
de inhoud van een brief van Gerbier dien hij in het Vlaamsch schreef en gedagteekent 18
February.’ (Jammer dat de Vlaamsche brieven verdwenen zijn!!)
(11) P. aan Rubens, 15 Sept. 1622, CCLXXXIX.
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séparé de la lettre, billet qu'on peut brûler après l'avoir lu, comme je vous prie de le
faire avec celui-ci, ce qui ne m'empêcherait pas de lui communiquer votre lettre (à
la reine).’
In denzelfden bovenvermelden brief aan Gerbier maakt Rubens gewag van zijn
overredend talent:
‘Men heeft hem (don Messia) doen tasten met de hand de perfidie der Francoisen
- dat sij selven met onze simpliciteyt ghecken... Deze proposten ende redenen heeft
selver Rubens dickwijls int lanch ende breedt aen Don Diego gheremonstreert met
groote herticheyt ende liberteyt ende ook niet sonder effect.’
Schrandere psycholoog, zegde hij. (R. aan Sir Carlton, 28 Mei 1618, CLXXXVII):
‘Het gebeurt dikwijls in groote vergaderingen, dat na zich individueel gunstig
geuit te hebben omtrent eene zaak, die heeren verzameld zijnde, allen te zamen het
tegenovergestelde doen van hetgene zij afzonderlijk besloten hebben!’
Hij laat zich niet met woorden paaien: Karel I had hem een belofte afgelegd
aangaande den vrede. Denzelfden dag nog, keert Rubens bij den Koning terug.
‘Ik keerde denzelfden dag bij den Koning terug, in schijn ontevreden, en onder
voorwendsel van mijn gebrekkig geheugen - hem smeekend mij te herhalen wat hij
reeds gezegd had, zooals hij het duidelijk deed voor twee getuigen.’
Al deze eigenschappen: doorzicht, schranderheid, eerbaarheid, welbespraaktheid,
gingen ook, naar het schijnt, gepaard, met een bijzonderen aanleg om zaken te
beredderen. Daarvan getuigt Cottington, gezant van Engeland aan Olivares (20 Juli
1629, DCVIII).
‘Men keurt hier algemeen zeer goed het feit Rubens naar Engeland te hebben
gestuurd. Niet alleen omdat hij zeer behendig is om zaken te leiden, maar vooral
omdat hij het vertrouwen heeft veroverd van elkeen en vooral van den Koning, mijnen
meester!’
Sedert zijn verblijf aan het hof van Mantua kent Rubens al de menschelijke
zwakheden en weet dat de corruptie overal heerscht. Sprekende over den resident
van Denemarken in Holland, schrijft hij aan Isabella (26 Jan. 1628): ‘Naar het kleine
vermogen van den Koning zijn meester, te oordeelen, acht ik dat hij de waarheid
zegt en dat hij eerlijk handelt.’ (Londen, 22 Juli 1926, Rubens aan Olivares.) ‘Alle
voornaamste heeren leiden een uiterst kwistig leven, zoodanig dat zij diep in de
schuld zitten - en ziedaar waarom de publieke en private belangen hier met klinkende
munt betaald worden. En ik vernam uit betrouwbare bron
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dat Richelieu zeer vrijgevig is en langs dien weg partijgangers weet aan te werven.’
Wat Rubens zelf betreft hij blijft onomkoopbaar. Het bewijs daarvan leveren de
volgende feiten: Richelieu houdt niet van Rubens. De reden daarvan is gemakkelijk
te gissen. Rubens heeft de Koningin-Moeder bekoord; wat meer is, hij is de eenige
(dat zullen we later bewijzen) die genoeg doorzicht heeft om de listige plannen van
den sluwen minister te doorzien.
Richelieu heeft het op Vlaanderen gemunt; dat weet Rubens, Richelieu zal de
onverzoenlijke tegenstrever blijven, dien de Vlaming steeds op zijn politieken weg
zal vinden. ‘De Franschen’, schrijft hij aan Isabella, ‘hebben als Staatsleus: den
oorlog in Vlaanderen steeds levendig te houden.’ (15 Maart 1625, CCCLXXI).
En de goede Peiresc, die echo's van deze antipathie opgevangen heeft en die
verlangt dat de heele wereld onvoorwaardelijk zijnen held, Rubens, zou bewonderen,
meent het middel gevonden te hebben: om den vrede te doen heerschen.
‘In mijn laatsten brief vergat ik U te schrijven dat toen ik zekeren dag met mijnheer
de Pastoor praatte over de moeilijkheden die de kardinaal de Richelieu berokkend
had aan mijnheer Brosse (architekt van het Palais du Luxembourg met welker
versiering Rubens gelast was), en die plots ophielden, zoodra de kardinaal het
Graafschap van Limours aangeworven had, alwaar M. Brosse meermalen reisde en
teekeningen leverde van een bouw door hem uit te voeren in het kasteel. En mijnheer
de Pastoor voegt er aan toe dat indien gij hem (Richelieu) een schilderijtje van van
uw hand zoudt aanbieden de zaken lichter van stapel zouden loopen.’(12) Men ziet
het. Zijn Excellentie laat zich omkoopen. Wat erger is, hij schept zelf moeilijkheden
om van zijn onderdanen giften af te dwingen. Doch Rubens gaat op deze wenschen
niet in. Dit valt des te meer op dat Rubens zoo pas had vernomen door den Heer
gezant van Vlaanderen te Parijs, dat Richelieu het er op aan stuurt, hem de bestelling
van de 2e gallerij Medicis te ontnemen en deze toe te vertrouwen aan een onbekend
schilder Josefin. Doch om zijn ‘perfidie’ te verschalken wendt Richelieu zelf de
eerste stappen tot Rubens die den 12en Februari 1624 aan Valavez schrijft: ‘Ik was
ten uiterste verbaasd toen ik door u vernam, dat de Heer kardinaal twee schilderijen
van mijn hand besteld heeft.’ En hij voegt er bij: ‘Ik ben wel gedwongen te gelooven
dat er niets waar was van al hetgeen wat de Heer Gezant van Vlaanderen daaromtrent
geschre-

(12) P. aan Rubens, 4 Mei 1623.
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ven heeft.’ En den 26en Februari 1626 komt hij weer terug op ditzelfde incident.
‘Ik betwijfel geenszins dat de geruchten omtrent de gallerij onwaar zijn, vermits
Mijnheer de Kardinaal mij voor zijn privaat gebruik benuttigt, en dit zou hij stellig
niet, indien er een belangrijke verandering gekomen was, in de zaken die nog te
verhandelen en met mij af te sluiten zijn.’
En nochtans had Mijnheer de Gezant van Vlaanderen, waarheid gesproken. De
archieven hebben den Kardinaal verraden. Een brief van Richelieu aan de
Koningin-Moeder is aan het licht gekomen. Deze brief luidt als volgt:
‘Madame, j'ay creu que votre Majesté n'aurait pas désagréable que je lui die que
j'estime qu'il serait à propos qu'elle fit peindre la galerie de son palais par Josefin.’
Richelieu moest den diplomaat Rubens wel duchten om hem te verwijderen van
het Luxembourg wanneer hij nochtans den schilder zoo hoog prees (bewondering
die hij misschien slechts veinsde).(13)
De corruptie was ook gewone munt in de Spaansche politiek en Rubens kent ze
goed, keurt het systeem niet af voor de anderen maar maakt er zelf nooit gebruik
van; voor eigen rekening misprijst hij het. Gedurende de vredesonderhandelingen
van Isabella en Holland (waarbij Rubens optreedt namens de Infante, en Brant,
Rubens verwant, namens de Staten) drukt de Prins van Oranje zijn verontwaardiging
uit dat al de gesprekken tusschen beide partijen stelselmatig overgedragen worden
aan Frankrijk.
Wie is de verrader? Rubens verdenkt de eigen sekretaris van den Prins, een zekeren
Junus. ‘Dat hij een zeer omkoopbaar mensch is, en dat hij met beide handen aanneemt,
doch dat mijn oom niet de man is om hem om te koopen, omdat zijn eerbaarheid ten
zeerste deze handelswijze zou afkeuren.
‘Ik heb het des niettegenstaande wenschelijk geacht hare Hoogheid daarvoor te
waarschuwen. Dat zij naar goeddunken handele.’(14) Hij, Rubens, en de zijnen zullen
zich aan omkooperij niet bezoedelen.(15)

(13) Peiresc aan Bagni: 16 Juni 1623.
‘De cardinaal is gisteren avond toegekomen en kon zich niet verzadigen de schilderijen (van
de galerij Medicis) te bekijken en te bewonderen.’
(14) Brief van R. aan Pecquis, 30 September 1623.
(15) Blijkbaar lag het vroeger niet in de zeden van de Nederlanden. Waarom zou anders Philip
IV aan Isabella zijn verbazing te kennen geven over het feit dat
‘Het schijnt dat men nu in de Nederlanden de gewoonte heeft aangenomen drinkgeld uit te
deelen. Het schijnt dat klein en groot zich daaraan bezondigen. Men vertelt dat de provicies
gunstpenningen betalen om bevrijd te worden van het inkwartieren der soldeniers!!!...’
(Madrid, 20 December 1631.)
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Dat Isabella er zelf geen afkeer voor had wordt door Rubens bewezen in een brief
aan Dupuy, 17 Sept. 1626, waar hij met bijtende ironie het wedervaren vertelt van
een Predikheer Michel Ophovius, die den 1en Sept. 1626, ‘bisschop van 's
Hertogenbosch gewijd werd. Het is dezelfde die gevangen genomen werd te Heusden
en in den Haag en die groot gevaar liep er zijn leven bij te laten omdat hij getracht
had den gouverneur van Heusden, Mr. van Kessel, om te koopen.’ En sarcastisch
voegt hij er aan toe: ‘Het was voor hem een voordeelig koopje, boeien tegen een
mijter te ruilen.’(16)
Ofschoon het heele politieke leven van Rubens, niets anders beteekent dan een
tweegevecht tusschen hem en Richelieu, blijft Rubens een fair tegenstrever ondanks
den haat, die gene hem toedraagt. Hij weigert een hekelschrift over Richelieu door
Scopas Ferrarione te lezen, dat hem Dupuy aanbevolen heeft: ‘Ik zend u Scopas
terug. Ik heb het niet gelezen. Ik wil niet bonas Horas, tam male collire en mij
bezondigen aan zulke buizelarijen die ik van nature veracht.’ Ofschoon steeds eerbaar
zal Rubens toch in alle omstandigheden ruim gebruik maken van alle mogelijkheden
van zijn subtielen en vindingrijken geest en van zijn overredend en overtuigend
woord. Grondig kenner van het menschelijk hart weet hij, dat men dikwijls op
denzelfden nagel moet kloppen om iets te bereiken. Op het beslissend uur waarop
hij eindelijk gelooft dat zijn geliefkoosde droom zal verwezenlijkt worden d.i. vrede
tusschen Noord- en Zuid- Nederland, ziet men hem steeds naast de Infante.
‘L'Infante prête tous leis jours l'oreille aux discours que lui faict sur ce sujet
Rubens’, schrijft de Fransche gezant.
Natuurlijk! Zijn invloed moet opwegen tegen die der gehate Franschen. ‘Ik ken
de Parijzenaars (schrijft hij aan Dupuy den 20en Januari 1628).’
‘Zij zullen den weerstand van hare Doorluchtigheid overmeesteren, beinvloedbaar
zooals de vrouwen zijn.’ Dit

(16) De jonge republiek was niet zacht voor de corrupteurs en Scaglia, gezant van Savoye, die
tracht een voor den vrede gunstige atmosfeer in Holland te scheppen, weet het wel, want hij
schrijft aan Rubens, 21 Februari 1626: ‘Men zou het mij gemakkelijk moeten maken en mij
veel tijd moeten geven om aldaar meerdere harde en zonderlinge koppen voor ons te winnen.’
Wat de Franschen betreft, schrijft Rubens, 10 Januari 1625, aan Isabella: ‘Men heeft hun
gunsten niet noodig en men hoeft ze niet om te koopen vermits men ze voor niets kan hebben.’
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opent ons ook horizonnen, want indien de Infante, ofschoon Clarisse, gevoelig was
voor de innemendheid dier Fransche hovelingen, zal zij ook niet onverschillig zijn
geweest aan Rubens, ‘qui est né pour plaire et délecter en tout ce qu'il faict ou dit,’
(zooals Peiresc schrijft aan Valavez, 29 Oogst 1627). Want als zeer gewichtige factor
voor het verklaren van zijn sukses in de diplomatie, mogen wij niet nalaten te
onderlijnen, buiten en misschien boven zijn intellektueele gaven, de charme die uit
zijn persoon straalde, want Rubens mocht doorgaan voor een mooie man! Wanneer
wij het schilderij uit de Munchener Pinakothek aanschouwen, een hymne aan het
echtelijk geluk, kan men daaromtrent geen twijfel koesteren. Hij is een prachtman,
zooals hij daar zit met aan z'n voeten de pittige Isabella Brant, die haar zacht handje
in de zijne heeft gelegd als blijk van zoet bezit. In zijn oogen glanst de onschuld
welke Maria de Medicis later zal bekoren, maar zijn blik is vast en open. Door
vrouwen ‘gepolijst’ zal hij steeds in zijn optreden iets bewaard hebben van den
hoffelijken en galanten ‘page’.
Sprekende van zijn broeder die sedert 2 jaren nutteloos zijn hof maakte aan de
dochter van den stadssecretaris de Mooij en die het nooit gewaagd zou hebben zijn
liefde te verklaren, zonder de hulp van Pieter-Paulus - den eleganten jongen hoveling
- ‘want, schreef deze aan zijn vroegeren arts Giovani di Fabri, ik weet bij ervaring
dat dergelijke zaken niet koelbloedig moeten behandeld worden, maar groote
toewijding vergen zooals mijn broeder het bewezen heeft, die van methode veranderde
na mijn aankomst, nadat hij zich tevergeefs verteerd had.’
Voorwaar de liefde-politiek en strategie schijnen hem geenszins vreemd te zijn
geweest.
Zijn aangeboren vindingrijkheid doet hem wegen ontdekken, daar waar
beroepsdiplomaten niet slagen. Tijdens de vredesonderhandelingen tusschen Engeland
en Spanje, die Rubens namens dit laatste land voert, vervolgt hij een geheim en
persoonlijk doel.: Vrede tusschen Noord en Zuid-Nederland. Doch hieraan zijn
moeilijkheden verbonden, d.s. zooals Buckingham aan Gerbier schrijft 1629: ‘Het
is dat Spanje weigert den titel van vrije Staten aan de Vereenigde provinciën te
erkennen.’ Maar Holland is thans de bondgenoot van Engeland, en de uitweg welke
Rubens voorstelt is Holland aan de Vredesonderhandelingen te laten deel nemen niet
onder de benaming van vereenigde Staten, maar onder den titel van Engelands
Bondgenoot. En deze uitvlucht had zulke bijval dat men er later steeds zijn toevlucht
toe nam.
Dr J. GABRIELS.
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De blauwe lantaarn
IN het getemperd licht door het blauwe parelmoer van die lampkap beginnen voor
mij weer de menschen en beelden van een oude herinnering te leven, de herinnering
die mij, zoo dunkt me, het sterkst van al is bijgebleven. Telkens doemt zij het eerst
uit de donkerte op als een kern waarrond zich al de akeligheid van het verleden
samentrekt.
Ken je het Weldadigheidspleintje? Dat ingesloten pleintje in het schipperskwartier?
Je kunt het alleenlijk bereiken langs de St-Laurentiusstraat. De Oostzijde, gevormd
door de verlenging van de St-Laurentiusstraat, is ingenomen door een bewaarschool
in gelden baksteen. De helheid van den gevel doet des te beter de vuilnis en mizerie
uitkomen die er aan kleeft. Aan de bewaarschool grenst een oude-vrouwenverblijf
dat den ganschen noordkant omvat, terwijl de beide andere zijden van het vierkantig
pleintje door werkmanswoningen bezet zijn.
Die huizen, in den volksmond ‘huiskens van den arme’, en het oude-vrouwenhuis
zijn opgetrokken in rooden baksteen, die na jaren zijn oorspronkelijke kleur verloor.
Nu maken ze samen een zwartgrauw geheel uit, waaruit u hier en daar, op enkele
vensterbanken, geraniums in groengeschilderde bakken als armoedige pogingen tot
verheffing en verheerlijking van het leven tegenstralen.
Langs den boord van het middenplaveisel staan jonge, reeds kwijnende olmen,
die nauwelijks tot hoogte reiken van de gelegenheid in groenbeschilderd ijzer, die
te midden het pleintje de rol vervult van een triestig gedenkteeken.
Ik wil niet trachten te verklaren, waarom ik, nu een maand geleden, het pleintje
weer bezocht. Dat zou tot bespiegelingen leiden die zeker niet zouden pleiten in het
voordeel van mijn gezond verstand. Maar een mensch leeft nu eenmaal met zijn
herinneringen en ze laten ons niet altijd met vrede. Ik zal het je zoo zeggen: ik moest
het pleintje terugzien, ik
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moest... Die dwang veropenbaarde zich tamelijk onverwachts, toen ik 's avonds door
de Wiegstraat slenterde. Bij den hoek van de St-Laurentiusstraat bleef ik stilstaan
voor een treurig verlicht vischwinkeltje. Iets scheen mijn aandacht getroffen te hebben,
iets dat ik niet bepalen kon. Het winkeltje was leeg en kaal: het leek me of er pas
geschuurd was. Op de akelige witte marmerplaat voor het raam lagen links enkele
pietermannen. Zeker gedurende een minuut moest ik de visschen bekijken. Hun
gelaat (ja, laat ik dat woord maar gebruiken, juist omdat het voor menschen bestemd
is, want deze visschen hebben iets menschelijks) het bracht in mij een indruk van
onnoemelijke deernis teweeg. Ze lagen evenwijdig naast elkaar, de bek half geopend.
O! dat bleek gelaat van stervende oude luidjes... Die stom-starende oogen, zelfs niet
meer bestemd tot het abstrakt opvangen van het licht... In gedachten zag ik het
rythmisch doorstroomen van water (bek in, kiemen uit), en de visschen begonnen
een beetje te leven als hijgende asthmalijders. Toen ik wist dat ik geheel van
medelijden vervuld was, moest ik plots denken aan Moeder Lenders. Waarom moest
ik precies aan haar denken? Ik heb haar nochtans niet gezien op haar sterfbed.
Dan ben ik naar het Weldadigheidspleintje gegaan. Het zag er deerlijk uit.
Pasgeleden had het een weinig gemotregend op het bestoven gaanpad dat nu, lijk de
rijweg, bedekt was met een zwart papje, dat misselijk blonk in het licht van een paar
triestige petroollampen. De eene diende tot quasiverlichting van een foorkraam,
waarin een meisje met groen en treurig gelaat zat te wachten op een kooper van haar
koudgeworden wafels en smoutbollen. Ze verontrustte zich echter niet opmerkelijk
over het wegblijven van den kooper. In de straling van de andere lamp bemerkte ik
de drijvende paardjes van een kleinen molen. Ze leken elk afzonderlijk - het waren
alle dezelfde - de zuivere styleering van de droefgeestigheid; de draaiende beweging
van het orgelmolentje, dat er telkens een ander en toch telkens hetzelfde weer
aanvoerde, verhoogde de treurnis van de paardjes die berustend een weinig den kop
lieten hangen, gedrukt door het noodolt van hun eeuwigen rit.
Het viel me nu in dat diezelfde paardjes vanaf mijn negende jaar tot nu toe hadden
voortgereden; dat ze toen, als nu, mijn levensweg gekruist hadden. En hoewel ik wist
dat het dezelfde, lieve, blijde paardjes waren van vroeger, vond ik ze nu toch zoo
diep ellendig geworden.
De rest van het pleintje, waarin ik nog de massa's van enkele barakken en van de
gebouwen onderscheidde, lag toegedrukt onder den eenigen vleugel van de duisternis.
Echter, ...ik wandelde het foortje rechtsom, en dan eerst staarde

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 24 [19]

335
ik in het blauwe, griezelig licht, waarin ik de vage vlucht van droeve herinneringen
herkende. Dan, in de kern van dat licht - de blauwglazen gaslantaarn - zag ik plots
de herinnering, die eene, ...zoo duidelijk.
Die blauwe lantaarn zit met een muuranker vast in den hoek die het
oude-vrouwenhuis vormt met de voormalige woning van de familie Lenders. Mijn
gruwzame herinnering scheen me de beteekenis, de diepere oorzaak van dat fletse
licht geworden.
In het licht, in de blauwe atmosfeer van dien lantaarn, is voor mij de vervolging,
de angst, de waanzin van die herinnering geboren.
Niet altijd heb ik het pleintje gezien met hetzelfde schuwe oog. Er is een tijd
geweest dat ik genoot van zijn goedhartig, vertrouwelijk uitzicht, die tijd namelijk
waarin armoede en ellende zich nog zonder medelijden aan mijn kinderblik
vertoonden. Toen kon ik ze nog omscheppen in een zekere geheimzinnige gezelligheid
die niet tot den kring van mijn dagelijksche gewoonten behoorde.
Ik heb de familie Lenders een enkele laatste maal bezocht tijdens de oorlog van
'14-'18. Ik zie hun bleeke hongergezichten weer aan het avondmaal in het licht van
de staande petroollamp: Moeder Lenders en de beide dochters Marie en Louiza.
Karel, de zoon, was niet thuis op dit uur. Hij kwam zijn maaltijden onregelmatig
gebruiken. Sinds een paar jaren was hij zijn vader gevolgd in het spoor van de
dronkenschap. Vader Lenders zelf was vóór enkele maanden overleden aan
maagkanker. En Moeder... die zag er nog zoo krachtig uit, die sprak zoo stout
temidden de oorlogsellende en altijd met den ruwen humor dien ik nog kende uit
haar vertellingen van vroeger: Primitieve mengeling van Vlaamsche mystiek en
plompe scherts. Ze had op haar leeftijd - toen in de vijftig - pikzwart haar.
- Als grijsheid met verdriet iets te maken heeft, bemerkte ze lachend, dan moest
ik op mijn twintig jaar al wit lijk een duif zijn geweest.
Dat is de eenige sobere, stille klacht, die ik ooit van haar heb gehoord. Ze wist
nog niet, toen ze daar aan tafel zat met de dochters, en haar hanger stilde aan gestoofde
koolrapen, dat ze binnen weken tijds door dezelfde ziekte waaraan haar man was
gestorven ten grave gesleept zou worden. Marie, de jongste, toen twee en twintig,
zag er nog krachtig en blozend uit, maar het aangezicht van Louiza - ze was vijf jaar
ouder dan haar zuster - zag wit, melkwit, en het wit van haar oogen dooraderd en
geel, had in het avondlicht geen glans meer. Over een jaar ging ze trouwen. Ze wist
och arme niet, wat ik in de schreiende moeheid van haar oogen kon
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lezen - ik zag het eigenlijk niet, maar ik had alleen het vaag begrip van haar rampzalig
levensverloop - dat ze een dreinend waskleurig kindje zou krijgen en dat het spoedig
in het weeshuis sterven zou.
Bij de herinnering aan zoeter, gaver, kinderlijker oogenblikken in deze huiskamer,
had ik mijn hoofd op de kale, troostelooze tafel willen leggen en schreien, schreien
om al wat hier gestorven of stervend was, want het waren niet de menschen alleen de drinkende vader en drie teringachtige dochters die ik nooit gekend heb - die hier
gestorven waren; de doordringende, koude, vermemelende dood hing ook, geduldig
wachtend, om de antieke hangklok, waarvan ze eens, wanneer de wankelende of
piepende meubels meteen zouden instorten, de blikken slag van jaren vernietigen
zou.
Ik herinner me bijzonder van dit laatste bezoek de donker-groene deur die de
keuken, waar we ons bevonden, van de slaapkamer van Moeder (en Vader) Lenders
scheidde. Die deur stond op een kier en vertoonde een spleet van de donkerte in de
slaapkamer, die geheimzinnige donkerte, waarvoor ik - als jongeling van achttien
jaar toen - nog bang was. Ik was niet gaan zitten. Gedurende het gesprek hield Ik het
aangezicht een weinig naar die donkere spleet gekeerd. Het was wel in me opgekomen,
al pratend achteloos tot bij die deur te gaan en ze te sluiten.
Dat zou me een grootte geruststelling geweest zijn, maar een vage gestadige vrees
hield me er van terug.
Vóór ik je de reden van mijn vrees doe kennen, houd ik er aan te zeggen dat eens
nochtans het geheel van de indrukken, die het interieur me meedeelde, door een
atmosfeer van louter vertrouwelijkheid gedrenkt werd. Eerst later leerde ik deze
huiskamer, de woning, evenals het Weldadigheidspleintje beschouwen en verklaren
op een wijze die me voornamelijk geleerd werd, niet langzaam door den aanblik van
een zekere oorlogsellende, maar bijna plotseling, door een enkele gebeurtenis in het
huis van de familie Lenders, een vreeselijke gebeurtenis, zooals ik op negenjarigen
leeftijd niet kon vermoeden er ooit een te beleven.
Hoe heb ik toen als knaap de wereld, de menschen toch anders, zoo onbegrijpelijk
anders gezien! Bij dieper terugkeeren in herinneringen herkent mem zichzelf ook
niet meer. Ik moet er aan twijfelen waarachtig of ikzelf - zooals ik geneigd ben mezelf
onveranderlijk in te denken - de knaap ben geweest, die zekere avond van het jaar
1907 met de familie Lenders en in gezelschap van mijn neef Hendrik aan tafel was
gezeten in de woning van het Weldadigheidspleintje. Hendrik was het tienjarig
zoontje van mijn zuster Lena en mijn schoonbroeder Pol, de oudste zoon van Vader
en
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Moeder Lenders. Hij was het petekind van de beide grootouders. Hij troonde me
dagelijks mee - en niet tegen mijn wil - naar het Weldadigheidspleintje. We vonden
er die armelijke, maar ook zoo vriendelijke gezelligheid van groote menschen die
ons kinderlijk konden bejegenen, een omgang die we, bij den dagelijkschen kost die
onze verhouding tot onze ouders vormde, als een uitstekend nagerecht wisten te
waardeenen. Moeder Lenders vertelde ons bijna dagelijks, en zoo dat we de zekerheid
hadden alsof ze dat alles zelf beleefd had. Ze slaagde er in - want misschien was ze
op vijftigjarigen leeftijd, niettegenstaande de mizerie, nog kind gebleven - ons zoo
in de gedroomde werkelijkheid te verplaatsen, dat de terugkeer tot het bestaande mij
telkens was lijk het ontwaken in een ontgoochelende koelte. De zusters en Karel
speelden kaart met ons op een wijze waarvan ik nu nog de lieve naieveteit als
waarachtig erken. Met Vader Lenders was onze omgang minder druk: we spraken
weinig met hem, maar we voelden hem als een toegeeflijk, vriendelijk mensch. In
die sympathie was hij voor goed gevestigd door zijn gewoonte ons beiden, telkens
als hij 's avonds thuis kwam opvolgentlijk tot haast bij de zoldering op te heffen met
de woorden: Ha! dag mannekens... Dat was dan genoeg tot den volgenden avond.
Vader Lenders was een buitengewoon sterk en hooggebouwd man, van beroep maar dat begrip is eerst later tot mij gekomen - beerruimer bij den
stadsreinigheidsdienst. Dat bracht een uniform mee: een pet van zeeofficier (meenden
we), een jas met ‘zilveren’ knoopen, en laarzen die tot over de knie reikten. Deze
vooral verleenden Vader Lenders een kenmerk van ongenaakbare heldhaftigheid.
Ook zijn buitengewoon grof gezicht, maar vooral de reusachtige, gekloven handen,
die in kolossale antithese tot onze fijne plantaardigheid stonden, ze boezemden mij
een verwonderden eerbied in. Ik had wel eens gehoord van mijn ouders dat Vader
Lenders dronk, maar hun betuigingen van afschuw (die zatterik!... die arme moeder
Lenders zit er toch mee!... moesten ze zoo'n vent niet ophangen?) ze schenen me,
althans in die orde der dingen waarin ik me bewoog, niet toepasselijk op Vader
Lenders. Ik ondervond, de keeren dat hij me bij zijn avondbegroeting ophief, dat zijn
adem zoet en sterk geurde, maar dat maakte me in het geheel niet afkeerig van hem.
Iets, waarvan het belang me eerst later bewust werd, verhoogde bovenmate de
aangename gewaarwordingen die een avond bij Moeder Lenders meebracht. Dat
was: het armelijk interieur zelf, zijn ingeslopen warmte en de bijzondere geur van
menschen, muren, meubels, voedsel, het uitzicht, de onbewuste aanvoeling en
hanteering van het huis-
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gerief. Ik weet nog o.m. dat alle stoelen er zuchten of kreten van ouderdom slaakten.
Dat was niet het geval in onze woning, waar alles degelijk en netjes in den haak zat,
waar men zich lastig in mijn gewemel, in mijn slordigheid maakte. Ik ga niet beweren
dat er in de woning van Moeder Lenders geen zuiverheid heerschte, maar deze
zuiverheid had geen kleinburgerlijke bedoeling, ze mocht van uur tot uur verslijten,
en de stoelen mochten er kraken. Elk voorwerp ademde er de gezellige geur van het
verleden. Hoe rein en mysterievol scheen het me toe in dien tijd!... De ouderdom
had tafel en stoelen zoo verduldig gemaakt, en de waggelende kast met het versleten
werveltje scheen lijk vanzelf te openen wanneer we de speelkaarten namen.
Alleen, ...toen reeds had ik een bezwaar tegen de slaapkamer. Ik ging er ook binnen
tegen mijn zin: wanneer dat noodig bleek. Maar ik sprak mijn hekel niet uit. Dat zou
te belachelijk (geweest zijn. Want ik hield niet van die slaapkamer terwille van het
plaatje dat hing in den hoek tusschen den muur (en de kleerkast. Men kon gemakkelijk
door de slaapkamer gaan zonder er op te letten, maar ik, ik zag het telkens weerom,
telkens ik binnen was, kon ik me niet weerhouden het plaatje te bekijken.
Het is me onmogelijk min of meer precies te zeggen wat het voorstelde, hoe het
er uit zag. Ik voel dat mijn herinnering niet zuiver, onvermengd is gebleven, dat
lijnen en kleuren van het beeld vervaagd en verduisterd werden door latere indrukken.
De elementen van een beschrijving heden zouden, geloof ik, moeilijk samenvallen
met de elementen van een beschrijving toen. Alleen de duistere kern van mijn
voorstelling kan ik als werkelijkheid waarborgen. Zoo meen ik dat een somber bruin
- dat zelfde bruin dat ik in angstige droomen en soms tijdens de vertellingen, van
Moeder Lenders terugzag - het kleurengeheel van het plaatje beheerschte. Ook komt
me nog de gewaarwording toe van donkergroen: het groen van de flesch. Want ik
geloof dat een wankelend man met knikkende knieën een donkergroene flesch hield
boven zijn zat gebogen hoofd. Maar de voorstelling wordt al te klaar, en zoo kan ze,
zelfs in dien tijd, niet geweest zijn. Ik ben geneigd het aldus te verklaren: dat ik de
dracht, de beteekenis van het plaatje niet begreep, en er eenvoudig een symbolische
vertolking van mijn vizie aan toedichtte. In die vizie begon zich namelijk een eerste
vermoeden te mengen van den toestand in het huis van de familie Lenders. Ook is
het mogelijk dat ik het plaatje eerst interpreteerde na de ontmaskering van Vader
Lenders, van een nieuwen Vader Lenders dien ik nog niet kende. Althans (hoe of
wanneer?) er is tusschen het plaatje en Vader Lenders een innige verwantschap
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ontstaan, en 't is lang's den band van die verwantschap dat ik dien waren toestand in
het gezin op het spoot ben gekomen.
Ik vraag me nu af hoe het plaatje, daar in huis is gekomen. Die vraag heeft me
dikwijls gekweld, maar er was niemand aan wie ik ophelderingen kon vragen. Ik zou
veel willen ruilen voor de ontsluiering van dat mysterie, dat wel een mysterie zal
blijven. Ontstaan, ontwikkeling, verval, het gansche leven van de familie Lenders,
lijkt er me sterk mee verbonden. Als ik me weer indenk in hert oogenblik waarop ik
eens den man op het plaatje zag leven, dan vraag ik me kinderlijk en bijgelopvig af,
of het niet was bezield door een geest van verderf en verwoesting.
Een lenteavond van het jaar 1908 waren we reeds (Hendrik en ik) om zes uur naar
het Weldadigheidspleintje gegaan. 't Was er kermis. Daar stonden dezelfde barakken,
schommels en het molentje die ik voor enkele weken heb weergezien. We waren
eerst binnengegaan in de woning bij Moeder Lenders. De andere leden van het gezin
waren van hun werk nog niet huiswaarts gekeerd. Alk altijd goedgehumeurd liet
Moeder ons verstaan:
- Ventjes, nu moet ge nog wat buiten gaan spelen. Ik ga schuren. Komt binnen
een half uurtje terug.
We liepen naar buiten over den rooden helklinkenden gangvloer van baksteen,
maar halverwege riep Moeder Lenders ans terug.
- Wacht..., misschien heb ik nog wat... voor de kermis...
Ik zie ze nog zoeken en met den vinger tasten in den versleten zwartlederen
geldbengel. Het leek me dat ze lang moest zoeken en dat ze daarbij een bekommerd
gezicht trok. Ten laatste kregen we onder ons beiden een tiencentiemenstuk en een
cent te deelen. De gift was niet briljant, maar we waardeerden ze, temeer omdat ze
niet thuishoorde in de gewoonten van Moeder Lenders. Wij hadden ons lang met de
vaststelling, dat Moeder Lenders arm was, op zuiver verstandelijke, egoïstische wijze
verzoend. Thuis had ik meermalen gehoord dat Vader Lenders zijn werkgeld
gewoonlijk langs een omweg naar huis bracht, en meer dan de helft in de kroegen
bleef kleven. Maar dat ging ons (Hendrik en ik) niet aan. Hoe kon dat nu in eenige
mate onzen weerzin opweken? Die kwellingen en grieven kenden we niet, en 't waren
onbegrijpelijke, menschen (vervelende, groote menschen) die er zich mee konden
inlaten.
Het moest al zeven uur zijn, toen we vanuit een schommel Vader Lenders zijn
woning zagen binnengaan. Ik had hem tevoren slechts een drietal malen op straat
ontmoet. Het
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was me opgevallen dat hij nu onzeker, min of meer in zigzag over het voetpad ging.
De schommel hing stil, en verzot op de, bijzondere begroeting van Vader Lenders
liepen we naar huis toe. Het eerste avondduister was reeds gevallen. Terwijl wij den
drempeltrap opliepen, zag ik den lantaarnopsteker het blauwe licht naast de huisdeur
aanmaken.
- Wacht... fluisterde Hendrik in den gang. We gaan hem verrassen. Kom hier in
de slaapkamer.
Hij opende de deur die uitkwam op den gang en trok me binnen. Geluidloos deed
hij de deur weer dicht. De keukendeur stond op een kier. Met ingehouden adem en
voorzichtige stappen - want het witte zand kraakte onder de voeten - ging Hendrik
toe op de deur. Ik volgde en hield mijn schuwen blik op het plaatje gevestigd. Uit
de keuken kwamen ons korte, brommende, bitse gezegden toe. Hendrik was nog een
paar meter van die deur verwijderd. We hoorden dan, dicht op elkaar, een knakkend
geluid en een heesche kreet. Hendrik en ik we bezagen elkaar, de oogen gesperd en
met gapenden mond. Hendrik ging aarzelend op de deur toe, greep den knop en
loerde binnen: Dan trok hij de deur verder open en stormde binnen, snikkend en
roepend: - Moemoe!... Moemoe!...
Ik wist niet wat er in de keuken omging. De deur stond half open, maar ik zag
niemand. Door welk gevoel gedreven waagde ik het verder te gaan? Onwillekeurig
keek ik terwijl naar het plaatje, en ik zag de beweging van den man: een zacht heen
en weer waggelen en het doorzakken en terug rechten van de beenen. De flesch
maakte een trage zwaaiende kringbeweging. Dan was ik tot bij de open deur gekomen
en ik zag... Ik begon over mijn heele lichaam te beven. Zachtjes duwde ik de
keukendeur weer op een kier. Het is onzeggelijk wat kracht en beheersching me
daartoe noodig waren. Geen tik van een seconde verliet me de vizie van dat
aangezicht. Daar binnen zat Moeder Lenders in den biezen armstoel, de handen en
het breiwerk in den schoot, lijk bij een vrouw die onder 't werk zich plots iets herinnert
en nadenkt. Het hoofd hing hellend naar een schouder toe. Het aangezicht was
vreeselijk bleek onder het zwarte haar, en uit haar neus en mond liep het bloed over
wang en kin.
Plots, lijk een bezetene liep ik terug naar de deur die uitgaf op den gang. Ik trok
en sleurde aan de knop, maar juist door mijn woestheid slaagde ik er niet in ze te
openen. In mijn doodsangst meende ik de deur op slot, en toen ik den sleutel in het
oog kreeg, draaide ik die om met blinde kracht, zonder te weten dat ik de deur nu
heelemaal niet zou open krijgen. Ik rukte en sleurde weer met beide handen aan
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den deurknop en begon wanhopig te schreien... Plots wendde ik het aangezicht in de
richting van de keuken. Ik zag hoe de gestalte van Vader Lenders, om zoo te zeggen,
de gansche deuropening versperde. Er was geen uitweg meer. Daarna bemerkte ik
alleen nog de natte glinstering van zijn stom-starende oogen... Dan niets meer...
Toen ik weer tot het bewustzijn kwam, lag ik gekleed op een bed. Louiza wreef
met het voorhoofd met een natten, zuurriekende doek. Ik merkte dat ik me bevond
in een van de bovenkamers van hetzelfde verschrikkelijk huis. Maar in de nabijheid
van Louiza wist ik me veilig. Ik voelde me beter worden. Ze bracht me tot aan de
voordeur. Nu was ik buiten, alleen. Vanuit den hoek, waar ik den huisdrempel verliet,
straalde het blauwe lantaarnlicht uit over het Weldadigheidspleintje.. Weer overviel
me de angst bij den aanblik vóór mij van die ruimte, verhelderd door den fletsen
schijn die me nu geheimzinnig bestemd leek tot het medeplichtig bestralen van
misdrijf en moord.
Op weg naar huis ontmoette ik mijn moeder. Zij was door Hendrik reeds op de
hoogte gebracht van de gebeurtenis. Ik herinner me niet dat we samen spraken over
Moeder en Vader Lenders. Het eenige wat ik nog weet is, dat ik me dicht, in
gepeinzen, tegen mijn moeder aandrong en dat ze, alles begrijpend, mijn hand dicht
onder haar borst naar zich toetrok.
RENE BERGHEN.
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Kronieken
Nederlandsche poëzie
Vijf jonge Dichters
Jan Vercammen: Eksode.
André Demedts: Jasmijnen.
Paul Rogghé: Uit 's Levens Koorts.
Pieter G. Buckinx: Wachtvuren.
Maurits de Doncker: Gedoof der vuren-as.
(Uitgaven Steenlandt, Kortrijk.)
DE jonge dichters uit Vlaanderen hebben in Steenlandt van Kortrijk een idealen
uitgever gevonden die er voor zorgt dat zijn poëtische kinderen zoo schoon mogelijk
voor den dag komen. De meest fraaie boekjes heeft hij keer op keer de wereld
ingezonden zóo dat met een uitgever als deze, Vlaanderen weldra het beloofde land
van de aankomende poëten zal kunnen worden genoemd. Hij verzorgt niet alleen
papier, druk en omslag, maar weet ook nog door de smaakvolle indeeling van zijn
boekjes, de voorstelling van elk vers tot iets voornaam te maken dat den lezer boeit
en aantrekt.
Voor het werk van Maurits de Doncker - was het om de zwakheid ervan te duiken?
- heeft hij zich bovendien nog gewend tot den uitstekenden houtsnijder die J. Fr.
Cantré is zóo dat wij in meer of min losse aansluiting bij den tekst de mooie
zwart-en-wit-kunst te genieten krijgen. Verzen, goede verzen althans, zijn
weeldedingen en zij moeten als kostbaarheden den lezer voorgelegd worden. Wanneer
men hierbij even in herinnering brengt de onoogelijke brochuurtjes van krant-papier
waarin de eerste verzen van Guido Gezelle verschenen, dan komt men tot de gelukkige
bevinding dat er sedertdien toch veel ten goede in Vlaanderen veranderd is.
De nieuwe dichters die ons door Steenlandt worden voorgesteld zijn zeer
verscheiden van aard en aanleg. Jan Vercammen is de lyrische enthousiast,
hartstochtelijk van geloof en levensblijheid; André Demedts de meer elegische natuur
die naar melancholie gaat neigen, vol gelatenheid en zelf-vergeten; G. Buckinx,
lyrieker ook, op zijn manier, maar met een grooter gebondenheid en zelfbeheersching.
Paul Rogghé schijnt wel de meest cerebraal-aangelegde in deze jonge
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bent. Maurits de Doncker is de rechtzinnige beleider die het best meent maar niet
altijd zijn zielsgebeuren tot poëzie weet op te voeren.
Er is doorgaans iets onweerstaanbaars innemend in deze verzenbundels. Wij
vernemen het nieuw geluid van jonge menschen die hun hart openen en van lief en
leed spreken in eenvoudige stille woorden.
Beteekent dit een terugkeer tot de romantiek? Wanneer dichters zich weer over
zich zelf gaan verteederen, durven bekennen dat zij ontroerd en verliefd zijn, er niet
aan denken cynisch met hunne gevoelens te spotten of koel-critisch er op te reageeren?
Deze romantiek is er in elk geval een van bijzonderen aard die niets van het tranerige
en sentimenteele van vroeger heeft overgehouden. Deze gevoelsmenschen hebben
waarachtig geloof en geestdrift die zij willen aanwenden tot groote daden.
Dichterszielen worden zoo zeldzaam-stille plaatsen in de gejaagde herrie van het
hedendaagsche materialistische leven. In het tumult dat hen omgeeft beluisteren zij
niet alleen het eigen hart, maar hebben heerlijke droomen van wereldgeluk en
algemeene broederliefde. Deze hier schijnen zelfs de hand aan 't werk te willen slaan.
Jan Vercammen daalt den drempel af van het ouderlijk huis en begint de ‘eksode’.
Hij heeft de roepstem gehoord van God die, zooals het Evangelie zegt, de kinderen
stelt tegen hunne ouders. Hij moet zijn weg gaan. Er is een edel hart dat hem wacht.
Weer zijn er twee werklieden meer op den akker des levens. De man en de vrouw
hebben elkaar gevonden: ‘het was of we elkaar door eeuwen en werelden hadden
gezocht’. Zij gaan samen hun tocht: ‘harten die ontwaken in de glanzende lentemorgen
des levens.’
Er is een jeugdig optimisme in de gemoedsgesteltenis van dezen dichter. Het is er
een die ja zegt tegenover het leven. Zijne verzen zijn uit diepten van geluk geboren.
Zij komen zuiver en eenvoudig in hem op: de direkte uiting van een ondervonden
stemming. De bevrediging is zoo volledig dat hij van zijn overvloed wil wegschenken
aan anderen:
Kom broeders en zit aan met je andere broeders
De tafel staat gedekt
Deel nu het feestmaal van 't geluk.

Het is uit die voldaanheid en die rust dat de simpele woorden van zijn schoonen
‘Avond wens’ ontluiken. Maar de in eenzaamheid en vrede genoten liefde doet hem
toch zijn roeping niet uit het oog verliezen die is te ‘gaan naar onze broeders en
zusters in Vlaanderen’.
Het schoonst wellicht uit dit boek is het stukje Envoi Het gevoel is hier tot volle
rijpheid gekomen. Avondgebed ook wijst op een buitengewone sereniteit van
levenshouding. Simpel lied is een stil kantiek voor de beminde. Het is geen passiezang
maar veeleer het sprookje van twee geliefden. Zoo geeft Vercammen aldoor de
onbeschroomde uitspraak van al het innigste in zijn jeugdleven ondervonden. Hij
blijft daarbij bewust van een hooger levensdoel. In de schoonste oogenblikken van
contemplatie bidt hij:
Geef me sterkte Heer
Opdat ik staan moge onder uwe goede arbeiders.

Wanneer hij in droomen neergebogen zit en denkt op zijn leed, dan richt de taak zich
aan hem op:
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Vlaanderen heeft zijn bekommernis.

Invloed van Paul van Ostayen uit den tijd van Het Sienjaal is mij soms opgevallen.
Vercammen die doorgaans zijn gevoel beheerscht en de ‘betekenis kent van het
mooie simpele woord’ laat zich soms toch verleiden tot hollen woordenpraal. Hij
verliest dan zijn eenvoud. Hij is er zich zelf gelukkiglijk van bewust. Strengere
zelfkritiek zou een stuk geweerd hebben als Pelgrimagie waar ons ‘literatuur’ wordt
geboden in den slechtsten zin van het woord, wanneer er spraak is van de ‘godgewijde
tempels des levens’ en van de ‘psalmen van hun raamkoleuren’. Een enkele maal
laat de beeldspraak ook te wenschen over. Zoo b.v. wanneer hij zegt:
de lucht wordt vol ivoor gegoten
uit purpere gestrande booten.

is de bedoeling duidelijk dat de lucht de kleur kreeg van ivoor en niet dat er van uit
een schip olifantstanden worden gelost.
Vercammen wijkt nooit af van het vrije vers. Zijn gevoel, zijn lyrisch-enthousiasme
kunnen er zich gemakkelijk in uitspreken.
Pieter G. Buckinx is in zijn Wachtvuren van een grooter gebondenheid. Hij heeft
dikwijls maat en rijm, niet zoozeer als loutere verfraaiingen van het vers of de
uitbeelding van gedacht en gevoel, maar als de noodzakelijke van zelf-komende
uitdrukking van de innerlijke ontroering. Soms klinkt er door zijn dichtwerk als een
verre echo van Karel van de Woestyne, van Ach. Mussche en ook wel soms van
Wies Moens.
Een mooi stukje van hem is dit:
...Ook hoor ik het angelusklokje
over een pover gehucht
en dat maakt mij klein en stil
want ik weet hoe in de deemstering
van deze avond
mijn moeder in de tuin naast de bloemen zit
en bidt.

Niet altijd nochtans is Buckinx even gelukkig. Hij laat zich ook soms onnadenkend
door woordenroes bedwelmen en dan wordt zijn beeldspraak gewaagd, zoo wanneer
hij het heeft over dien ‘wilden vogel die een heele stroof grift in de rots’.
In, Duizend en Een Nacht, verricht de groote vogel Rok wel wondere dingen maar
verzen schrijven met zijn bek in de rotsen, daartoe kwam hij toch nooit.
Paul Rogghé schijnt, zooals ik zei, de meest verstandelijk-aangelegde van dezen
jonge-dichters-groep. Zijn gedachten-gang is stroef. Hij heeft wijsgeerige bedoelingen
en schrijft diepzinnige verzen of die althans zoo willen zijn. Van lyrische gave, die
uitnemende hoedanigheid van alle jeugdontboezeming, kan bij hem bezwaarlijk
sprake zijn. Hij mist die zoetheid en die sterkte tevens die elk goed dichter eigen
zijn. Moeizaam vringt hij zijne gedachten in den ouden sonnettenvorm. Doch ondanks
maat en rijm is de ware dichtkunst dikwijls ver te zoeken.
Voor Maurits de Doncker schijnt het vooral op het goede inzicht aan te komen.
Hij schrijft heel nuchter:
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Het ‘niet te weeldrig en niet te schraal’ is typisch voor dezen jongen man die het dan
ook, begrijpelijker wijze, in zijn boekje nooit tot eenige poëtische extase of verrukking
brengt.
Het volstaat echter niet van met de beste inzichten bezield te zijn, tot inkeer te
komen en een nieuw leven te beginnen om verzen te kunnen schrijven en een goed
dichter te zijn. Men moge dan nog de edelste gevoelens en voornemens vastleggen
in een geschreven biecht, verskunst wordt dan alleen geboren wanneer de belijdenis
met de waarachtig ondervonden innerlijke ontroering wordt gezegd, wanneer de
vrome boeteling tevens geraakt werd door den vleugel van de muse die hem de
passende woorden toefluistert.
De Doncker dan wil een beter mensch worden en zoo het waar geluk der innerlijke
rust vinden. Hij schijnt er zelfs een oogenblik in geslaagd te zijn, want hij zegt:
Nu breekt een luchtig lief geluid zich baan
nu ik de kentering heb gekend en
wel weet waar avonturen enden.

Maar van dat ‘luchtig lief geluid’ vernemen wij in het verder verloop van zijn boekje
niets. Hij zou wel willen dichten maar:
hij kent slechts kalmte en kilte.

Wij kunnen het ook niet helpen. De Doncker is anders met matig geluk tevreden en
smart is hem niet meer dan ‘'t bittere van zijn pijp.’ Hij bekent zich zelf te zwak om
veel eenzaamheid te dragen en weet niet dat alleen in eenzaamheid alle waarachtig
groot werk geboren wordt.
De meest nuchtere notities vindt men dan ook in het Gedoof der Vuren-as, zooals:
Lang genoeg was ik de trieste beul
van wie met liefde mij omgeven

en wanneer hij zijn levensphilosophie ontvouwt, krijgen wij dingen te hooren die
wat al te bar zijn:
Zij die 't waarom van alles willen weten
zijn rusteloos en reeds voor 't rotten rijp.

Het is wel de eerste maal geloof ik dat Plato, Aristoteles, Spinoza voor wandelende
kadavers worden versleten. Ge moet maar durven. Nu, zekerheid en zelfvoldaanheid
ontbreken dezen dichter niet. Hij zegt ergens:
Ik duistre duiker in de diepten mijner ziel
vermei mij in 't ontbloten van haar noden
en wordt niet iedre pure parel dezer ziel
in lust en leed, U die mij leest geboden.

Die ‘pure parel’ is geen teeken van bescheidenheid. Helaas, ik die geduldig dit boekje
las kreeg geen enkele parel te pakken. Ik wil rechtvaardig wezen. Deze verzen heb
ik onthouden:
Blank bloeit mijn zoon in de armen mijner vrouw.
Mijn trage tred klinkt zwaar in 't zwijgen van den avond.
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Demedts is een door vroeg leed gekneusde ziel. De smart die hij als kind voelde
ontluiken
is tot een rode bloem wijd opengegaan.

Maar hij wil de eigen smart offeren voor het welzijn van de anderen:
één moest zich geven opdat er één gelukkig zij.

Aldoor klinkt door zijn verzen die doffe toon van gelaten weemoed.
Hij kent nog niet de liefde van den man tot de vrouw. Hij kent alleen de edele
vriendschap en de makker waaraan hij zich heelemaal wegschonk is gestorven:
Een man is dood: het komt er niet op aan!
Maar wij, we stonden over jou gebogen
we wisten alles: je liefde, je kracht, je goedheid,
en toch is alles ons ontvallen
vergeef dat ons hart van droefheid schreit.

Sedertdien vervolgt hem de gedachte van den dood.
Ik denk aan de velen die sterven dezen zomernamiddag
met het volle geweld van de zon over hun dood.

Gebroken harten, verloren geluk, het leed van miljoenen zullen het geluk van een
nieuw geslacht mogelijk maken en hij mijmert over die onafwendbare droefenis van
's menschen lot:
Dit is een avond dat onze gedachten keren
gelijk de duiven in de late zon.

Eens toch was het de droom zijner jeugd dat de tijden beter zouden worden, ‘de aarde
veel schooner en blijder wezen’. Doch in het donkere uur waarin zijn melancholie
weer oprankt, weet hij:
Er zal niets veranderen en alles blijft eender,
de aarde wordt nooit een hemel.

Maar hij wil toch ‘om het doel dat nimmer kan worden bereikt niet aan het lijden en
het werk verzaken’.
Zijn heimwee is voortdurend in schoonheid gedompeld doordat hij zijn gevoel
uit, langs de bespiegeling om, tot de natuur. Mooi is het gedicht: Wij die over
brugleuningen bogen omdat de plastische voorstelling van het aanschouwde zoo
innig vergroeid is met den innerlijken weemoed. Bloemen, oogen, rimpeling van
water, de maan, de starren, de aarde stralend van lente en zonneschijn, worden de
dragers van zijn leed. Zijn klagen gaat soms wel wat eentonig aandoen. Vele stukken
zijn slechts variaties van wat voorgaands reeds werd uitgesnikt.
Demedts is een gevoelvol dichter en er mag van hem, wanneer hij dieper door het
leven zal worden aangegrepen, nog veel goeds verwacht worden.
JOZEF MULS.
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Nederlandsche letterkunde
Het Grauwvuur door Marcel Matthys, uitgave Verbeke Loys, Brugge.
EEN boek uit het zwarte land. Daarmee is natuurlijk gezegd dat het opzet naturalisties
is en vanuit deze gezichtshoek willen wij het dan ook beoordeelen.
Het naturalism van Matthys is er een, dat gevoeglik de lijn Eug. Zetterman in onze
literatuur voorttrekt. Dat wil zeggen dat het zondigt aan die geforceerdheid, die van
de totaalsom veler waarheden een leugen maakt. Het palet, bij de schildering werd
intentionneel donker gehouden. De sobere toets ontbreekt. Dit ligt hoofdzakelik aan
de vlotheid van schrijven bij steller. Hij vindt zijn epitheten zeer gemakkelik en wil,
trouwens met sukses ongelukkiglik, zijn schrijverstalent manifesteren. Ik zeg
ongelukkiglik, en m.i. terecht. Want deze rijke oogst van scherp geëtste details schaadt
aan het totaalbeeld, is een hinderpaal voor de synthese. ‘Het Grauwvuur’ alzo, is
geen organies geheel. Het bevat wel de volgehouden, graadgewijs uitgewerkte
geschiedenis van de romanheld, maar boven het anekdotiese realisme van het speciaal
geval vermag Matthys niet zijn verhaal te projekteren. Het typus van de mijnwerker
werd door hem niet gerealiseerd. Verder omringt hij zijn hoofdpersoon met bijfiguren,
die een aktie in leven roepen en inwerken op het gemoedsleven van de spilfiguur
met dit resultaat, dat zijdelingse voorvallen en buitenissigheden de aandacht te
exclusief in beslag gaan nemen. Het voornaamste thema, dat in dit werk interesse
kon opwekken, n.l. de ondergang van Arie Dhavelooze (de spilfiguur) in het
grauwvuurgruwel, wordt vastgeknoopt aan motieven, die binnen het romanopzet zelf
irrelevant zijn. De motivering van mijn voorbehoud zal ik gaandeweg in deze recensie
klaarmaken.
Arie Dhavelooze, zó uit het rasphuis, waar hij 10 jaar straftijd heeft uitgezeten,
wegens manslag op een jachtwachter, komt naar de mijnstreek om werk te zoeken.
Hij verlieft in de schommelmeid van een obscuur kosthuis, en deze liefde gaat over
heel het werk als een leidslicht uitstralen. Er is een beslist onobjectieve beeldingswijze
aangewend, waar énerzijds personen als Agnes reeds bij de aanvang van het verhaal
met de nimbus van het martelie worden omweven, en de andere zetstukken van het
psychologies schaakspel dat we gaan bijwonen (nl. de geile schraapzuchtige
logementhoudster Trinetta Vander Haegen en haar lustvriend Razevet, de
mijninspecteur) met een dikke laag ondeugden worden aangesrteken. En zo wordt
steller beetgenomen door de inkonsekwentie van al deze ondeugden naarmate hij
het verhaal ontspint. Reeds pag. 28 komt de onwaarschijnlikheid, de onhoudbaarheid,
want psychologies vals, der situaties naar voor. Razevet nl. wordt door Trinetta
uitgezonden om klienten voor het kosthuis te ronselen. Hij neemt in de mijn enkel
die werklieden aan, die zich verbinden bij Trinetta in de kost te komen. Zodoende
behoudt hij de lijfelike gunsten van Trinetta. Trinetta nu, wil Dhavelooze aan de
haak slaan. Het duurt ettelike bladzijden eer wij weten waarom. Haar aandrift hierbij
is nl. zuiver bronst. Dit blijkt in laatste instantie eerst. Is de weg die zij ter bereiking
van haar doel inslaat, niet wat naief gekozen? Zij wil langs Razevet om, de geliefde
binnen schot halen. Hadde simpel geldgier haar daarbij
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geleid, dan was deze weg, met het oog op de psychologiese praemissen de rechte.
Maar bij een zuiver erotiese aangelegenheid als deze, handelt een vrouw (hoe weinig
gelijkenis zij ook daarmee vertoont, toch zijn we gerechtigd in Trinetta een vrouw
te veronderstellen mag ik hopen) direkter en doelmatiger. Rond deze strijd om Trinetta
nu, m.i. een nevenzijdige episode, wentelt heel het mijndrama, dat gaat plaats grijpen.
Dhavelooze heeft met deze kwabbige virago een onderhoud, wordt eventjes afgezoend,
rent vol walg heen, de historie komt Razevet ter ore, en deze schoft, uit zuivere
wraakzucht verwekt mijnbrand, waarbij hij zelf omkomt. Een klassiek voorbeeld
van heilige wraak zou men zo zeggen, een merkwaardige variante op het hara kiri.
Steller is echter vergeten, dat hij Razevet als een gluiperige lafaard heeft getekend
(getuige zijn aanval op Lambrechts in de mijn) en bij dergelijke aterlingen willen
wij deze pozitieve doodsverachting niet admitteren. Wat ervan zij, het is een afdoend
middel om de persoon Razevet met een slag uit de roman te bezijdigen vóór dat hij
hinderlik wordt, en de schrijver niet meer weten zou wat met hem aan te vangen,
maar men houde het mij ten goede, zijn einde is warempel te schoon, te subliem
(denk eens aan honderden menselevens offeren, het zijne inclusief, alleen maar om
zijn reptielerige haat te koelen). De honderden andere levens pas nog die wil ik de
wraakzucht van Razevet gunnen, alleen maar het zijne niet. Dan zou zijn ondergang
met tragiek worden omluisterd en hijzelf simpathiek worden, en dat is wis niet
schrijvers bedoeling geweest, als hij met deze onmens heeft afgerekend. De
ontknoping van de verwikkelingen rond en door Razevet is psychologies krom geleid.
Het Grauwvuur is verder een tendenzwerk. Tegenover de beslist kommunisties
gezinde arbeiders wordt de figuur van Vader Zacharias gesteld, de kristen democraat,
die berust in de stille wijsheid van: het rijk Gods is niet van deze aarde. Zacharias is
de beste typering. De gaafste logica beheerst zijn daden. Uiteindelik worden de
hoofdpersonen van de roman tot zijn geesteshouding bekeerd, na de mijnramp.
Evenwel wordt deze overgang van de marxistiese naar de religieuze ideologie weer
slechts door anekdotiese motieven bepaald. Arie gaat aan God geloven als de grote
smart van het grauwvuurongeluk over hem is gedaald. Een zuivere verwerping van
het marxism met beproefde argumentatie wordt niet geboden.
Uit dit alles blijkt dat de auteur zijn ideënkonflikten niet rein heeft gehouden, ze
telkens een oplossing geeft aan de hand van nevenzijdige voorvallen die de kern van
het gestelde konflikt niet raken.
Summa summarum: als uitwerking beantwoordt het boek niet aan de verwachtingen
die we gerechtigd zijn te koesteren. De maatschappelijke problemen die er in worden
ontwikkeld krijgen hun wending niet uit de zone der zuivere theorie. Zij worden door
de individuele episodes van het boek verwrongen. Hoe hachelik het is hier een
uitspraak te wagen voor de schrijver blijkt uit een detail dat ik even wil vastspeten.
Trinetta Vanderhagen heeft in haar logementhuis tien bedden en ze herbergt 30
man. Dagploeg, avondploeg, nachtploeg. Om beurten rusten deze op dezelfde morsige
peluw uit. Zonder het te willen bekampt de auteur door deze bizonderheden het stelsel
van de 3 × 8, zoals men weet een socialisties geloofspunt. Om de wantoestand in het
logementhuis Vanderhagen te helen, moet Matthys voorstander worden van de 12
uren dag. Dan zullen de bedsteden maar twee maal te reke inplaats van 3 worden
gebruikt. Maar dan vervalt hij weer in de schandelike exploitatie van de werkslaven.
Zoals men ziet een cercle vicieux. In dezelfde kringloop draaft Marcel Matthys rond,
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waar hij de afstand van het socialism en het omhelzen van geloof door irrelevant
feitenmateriaal motiveert.
De ambachtelike zijde van het werk. Wij zegden reeds dat al te veel en met
voorliefde door de auteur wordt gestreefd naar te scherp naturalisties relief. Hij kerft
zijn figuren zo diep uit, dat hij de simpele realistiese waarheid gewoon de hals
oversnijdt. Versobering kondensering kan hier enkel baten. Dit alles neemt niet weg,
dat menige beschrijving uitmunt door gebalde plastiese kracht en vlakrake observatie.
Zo onthield ik het relaas van de daling in de mijn, het langzaam verschroeien van
alle leven in dit genadeloos inferno.
Aan wat Matthys nog verder schrijven zal onthoud ik stellig mijn aandacht niet.
V.J.B.

Cahiers van een Lezer (5) door E. du Perron. Brussel. Op 30 exemplaren.
DE spreekwoordelike vlotheid van du Perron - om het met een gemeenplaatselike
overdrijving uit te drukken - komt, meer nog dan in zijn belletristies proza, in deze
Cahiers op de voorgrond. Vlotheid is doorgaans synoniem van gemakkelikheid, wat,
bestemd voor een auteur, natuurlik een weinig benijdenswaardig kompliment is.
Maar een gemakkelikheid kan zijn oppervlakkig of gewild, dit laatste, om het meer
genuanceerd uit te drukken, als synoniem van subjektief. Van oppervlakkige tot
subjektieve gemakkelikheid is de afstand groot, en daarom kan ik zonder schromen,
voor wat du Perron betreft, van subjektieve gemakkelikheid spreken. Hoe zonderling
deze woordkoppeling ook moge zijn - in elk geval klinkt ze niet paradoxaal - toch
zal men mij willen toegeven dat moeilik een meer passende uitdrukking te vinden
en een betere, ik beken gaarne abstrakte, voorstelling van d. P.'s schrijverstalent te
geven is. Ik gebruik met opzet het woord gemakkelikheid; ik kan misschien wel, en
met minder gevaar tot misverstand, het woord knapheid gebruiken, maar, voor mijn
gevoel altans, heeft gemakkelikheid, eenmaal dat men het pejoratieve van het woord
zich uit het hoofd heeft gesteld, dit vóór op knapheid, dat het eerste woord ook het
begrip vlotheid in zich draagt, waar het tweede op een meer ingewikkelde techniek
doelt. Wat niet betekent dat het proza van d. P. technies minder knap wezen zou,
neen, maar de techniek ligt bij hem verscholen onder wolfijzers en schietgeweren.
Ik zei dus subjektieve gemakkelikheid, in tegenstelling tot objektieve cerebraliteit.
En hier raken we dan het verschil tussen Paul van Ostaijen, de recensent, welke, op
een paar uitzonderingen na, te loven of af te breken had, niet uit persoonlik
enthousiasme, dus niet voor zijn gevoel, maar uit de allerzuiverste objektiviteit, dus
naar zijn ‘reine vernunft’, en du Perron, de artiekelschrijver voor zijn plezier, die
geestdriftig bewondert en misschien nog geestdriftiger afbreekt. Maar dat afbreken
wordt dan ook een puin, welke men om zijn schilderachtigheid nog kan liefhebben.
Bij v. O. treft ons de tot het einde toe volgehouden zakelikheid met af en toe een
tikje ironie, een grote dosis logika en een kalme soms ingewikkelde beredenering;
bij d. P. het spontane en het op het gevoel afgewogen beoordelen;
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het kan hem niet schelen dat anderen een ander gevoel hebben; hij is niet de
beroepsrecensent die een verantwoordelikheid heeft te dragen of iemand rekenschap
heeft te geven. En hier is hij dan weer verwant met Paul Léautaud, zo nauw verwant
dat hij het zelf weet. Léautaud is zijn alter ego. Dit schreef ik hem onlangs naar
aanleiding van zijn artiekel dat hij in Den Gulden Winckel over Léautaud schreef.
Hij antwoordde mij daarop ‘inderdaad, je hebt gelijk; onder het schrijven van mijn
artiekel had ik steeds het gevoel dat ik het over mezelf had.’ Als ik nu de volgende
zinnen en zinsneden uit d. P. artiekel over L. citeer, dan is het om te bewijzen wat
ik zo juist vooropzette: Nooit tevoren misschien had men een zo persoonlik geluid
vernomen, een zo volslagen onverschilligheid ook waargenomen voor alle gevestigde
reputaties. - Wat zijn stijl betreft: de natuurlikste welke men zich denken kan. - Men
zou zich vergissen als men hem zou verdenken van een gemakkelike journalistieke
slagvaardigheid zonder meer. (Ik herinner hier terloops aan het verwijt - of was het
als kompliment bedoeld? - dat Herreman d. P. toestuurde: deze cahiers zouden goede
journalistiek zijn, waarop dan d. P. repliceerde met een enquête onder zijn literaire
kennissen, welke uitwees dat H. zich deerlik vergistte.)
En dan: Als kriticus is hij volkomen onbetrouwbaar. Léautaud is het tegendeel
van een (literaire) ‘gids’. Dus du Perron is geen literaire gids, en dat blijkt dan vooral
uit zijn artiekels over de surrealisten (negatief), over Jan van Nijlen (positief), over
Cocteau (weer negatief). Nochtans geeft hij een zeer juiste definitie van het
surrealisme: ‘Altijd protesterende jongelieden, die zich ophouden met een soort kunst,
ofschoon zij het meestal niet willen weten, en deze kunst beoefenen vanuit een soort
onderbewustzijn.’ De pejoratieve bedoelingen van de woorden ‘jongelieden’ en
‘soort’ weggelaten, is deze definitie perfekt en zou ze door een bewonderaar van de
surrealisten kunnen zijn geschreven(1). Dit is weer een trek van d. P. welke hij gemeen
heeft met Léautaud. Léautaud die b.v. Claudel niet lezen kan, ook het goede van
Claudel niet, omdat deze hem integraal op de zenuwen werkt. Zo staat d. P. tegenover
het surrealisme, en om het in éne moeite door te doen gaan, wringt hij meteen ook
Cocteau de nek om, want Cocteau is evengoed een ‘drekkerige cabotin’ als ieder
surrealist. Zulke uitlatingen storen de lezer echter niet en à la fin neemt men er zelfs
genoegen mee, omdat men begint aan te nemen, dat d. P. Cocteau niet beledigt, maar
eenvoudig dat hij hem geen goed hart toedraagt, omdat, zoals Claudel Léautaud,
Cocteau hem ‘integraal op zijn zenuwen werkt’.
En om de paralleel tussen du Perron en Léautaud nog iets verder door te trekken:
L. zegt dat alle romanciers van de wereld samen geen memorialist, geen anekdotieker
waard zijn: Retz, Chamfort, Prince de Ligne, Stendhal. ‘Cinquante Flauberts pour
un Stendhal!’ roept hij uit.
D.P. op zijn beurt schrijft dat hij, over dichters sprekende, heel Toulet cadeau geeft
voor Le Voyage van Baudelaire, heel Cocteau (daar heb je 't weer) voor Le Bateau
ivre van Rimbaud, en heel het surrealisme voor de Ballad of reading Goal van Wilde.
Maar, als wilde hij goedmaken wat hij zo nonchalant voor sommigen verkerft, vindt
hij Appolinaire de grootste dichter van de XXe eeuw. En die sommigen zijn weer
verzoend met hem.

(1) Ik moet bekennen dat, na het surrealistiese nummer van Variétés 1929 te hebben gezien, de
surrealistie ter plaatse trappelen, zodat hunne hoefijzers wat versleten geraken.
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Op deze manier zou ik kunnen voortgaan in alle artiekels en beschouwingen van
deze cahiers te wijzen op frappante gezegden, ware gezegden die wij met beide
handen onderlijnen, maar ook op evenveel anomaliën, zeker, sympathieke anomaliën;
het zou mij echter zo ver leiden dat ik de antipathie van de lezer op de hals haal
omdat hij deze onmogelik op du Perron kan uitwerken.
Als ik nu nog gewezen heb op de veelzijdigheid in de behandelde onderwerpen
en op het boeiende in deze veelzijdigheid - men leest deze 5 cahiers van elk ± 50
pag. groot door als een zeer boeiende roman terwijl de belangstelling ook maar geen
ogenblik vermindert - kan ik sluiten met mijn spijt uit te drukken dat deze cahiers
slechts op 30 eksemplaren werden gedrukt. Ze zouden in ons Noorder- en Zuiderlandje
veel mensjes doen blozen.
G.B.

Een Curiosum over Paul van Ostayen
VOOR enkele tijd kwam een brief van Paul van Ostaijen in handen van een Antwerpse
dame, met name Mevr. Jéhanne Salti. Getroffen door het zeer karakteristieke geschrift
van de jonge dichter, vroeg deze dame, daar ze zeer vertrouwd is met de grafologie,
de toelating om het karakter van v. O. grafologies te mogen ontleden. En ziehier dan
het resultaat van dit onderzoek. Het is een merkwaardig stukje karakterschets als
men nagaat, dat Mevr. Salti nooit van Ostaijen heeft gekend, nooit iets van hem heeft
gelezen (daar ze geen Nederlands kent), dat v. O. haar dus een totaal vreemd persoon
was:
G.B.

Graphologie de Paul van Ostaijen
Esprit érudit, très cultivé, qui sait ce qu'il veut.
Avide d'apprendre et de savoir. Esprit qui cherche, qui se renferme en lui-même et voit tout de loin.
N'admet que les lignes et choses larges.
Lutteur qui veut arriver à son but.
Intelligence vive. Observateur profond.
Très difficile pour lui-même.
Très renfermé sans en avoir l'air, et de jugement austère.
Sur de lui; se sait au-dessus de tout le monde.
Nature impétueuse - du tempérament - impulsif, sensuel et
nerveux - capable d'actes nobles, mais aussi, sous l'impulsion du
moment, d'actes spontanés et irréfléchis - inquiet et préoccupé par
une idée constante.
De l'ambition et parfois du découragement. Au fond de lui-même
une angoisse qui le poursuit.
Simple dans ses goûts.
De la méthode; moins bohême qu'il n'en a l'air.
Aime la littérature (est peut-être poète) et l'art en général.
Irritable.
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Enthousiaste au fond du coeur, mais ne le montre pas toujours.
Ne pourra être pris que par la force d'esprit, ou par la douceur.
Homme à contrastes bizarres. Discordances harmonieuses.
Désir de plaire.
Sarcastique. S'il y a de la méchanceté, c'est plutôt par amertume.
A de fortes sympathies et antipathies.
Parfois dominateur. Aime à influencer. A des façons de voir à lui
qu'il veut faire partager aux autres.
Il se dégage de lui une atmosphère de puissance: du souffle.
A des moments d'oubli pendant lesquels il sait être très tendre
et très doux.
Jéhanne SALTI.

Fransche letterkunde
A la recherche du temps perdu
IN mijne laatste kroniek kondigde ik eene studie aan over Marcel Proust. In die studie
meende ik zekere over-de-roman-questie-vroeger-aangeraakte punten breedvoerig
te behandelen. Lang heb ik geaarzeld: zou ik die kroniek uitgeven of niet? Eenerzijds
is zij noodzakelijk om de conclusies te trekken uit hetgeen ik vroeger zeide, maar
anderzijds verplicht zij ons een wonderbaar groot en eindeloos afwisselend werk aan
te raken.
A la recherche du temps perdu is niet alleen een zeldzaam groot letterkundig gewrocht,
dat een gansche wereld in zijn onderscheiden deelen bevat, maar ook eene bizondere
romanvorm, en daarbij nog eene onuitputtelijke bron van beschouwingen over de
meest-verscheiden onderwerpen. Hoogescholen en akademies gaan er zich mee
bemoeien. Weldra zal het werk, zooals het de gewoonte is met die hooggeleerde
Heeren, bezwijken onder eene zoo geweldige massa gedenkschriften dat niemand
er nog zal aan denken het als een voorwerp te aanzien van zuiver esthetisch genot.
Het zal dan aan akademies en hoogescholen toe behooren, die er in geslaagd zullen
zijn er eene hooge muur gedenkschriften, aanteekeningen, beoordeelingen, historische
navorschingen, uitleggingen, apologiën pro et contra, en meer ander gepraat rondom
op te bouwen. Goddank zijn we nog niet zoo ver, al staat het ons te wachten. Heeft
Léon-Pierre Quint niet reeds een heel boek proustiaansche bibliographie kunnen
samenstellen, dat verscheen te Parijs (éditions des Cahiers Libres). Het zou onmogelijk
zijn daar niet een en ander uit aan te halen, en enkele werken te vermelden die het
over onzen schrijver hebben zooals: Hommage à Marcel Proust verschenen Januari
1923 in de Nouvelle Revue Française en over genomen in de Cahiers Marcel Proust
bij de zelfde uitgeefster: Marcel Proust, door Léon-Pierre Quint (kra): E.R. Curtius,
Franszösischer Geist im neuen Europa (Deutsche Verlags Anstalt, Stuttgart, 1925).
Dan zijn daar nog de herinneringen: Robert Drey-
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fus, Souvenirs sur M. Proust (Cahiers Verts); Louis de Robert, Comment débuta
Marcel Proust (N.R.F.); Au bal avec Marcel Proust, enz., enz. Wij laten hier vrijwillig
achterwege de lijvige deelen die enkele jonge geleerden over Proust schreven en als
proefschriften uitgegeven werden. Er dient ook gezegd dat er niet alleen boeken over
onzen schrijver verschenen, maar ook veel artiekels zoowel in tijdschriften als in
Couranten.
Ik heb echter mijn lezers niet te zeggen dat het beste middel om een auteur te
leeren kennen, nog steeds blijft het lezen van zijn werk zelf en dat niets die lectuur
kan vervangen.(1)
***
Wanneer een schrijver zooveel belangstelling en commentaar heeft verwekt wordt
het bedenkelijk hem nog in éen formuul te willen opsluiten. Nochtans zijn niet alle
formules die men op hem heeft willen toepassen verkeerd. Integendeel hun schijnbaar
mankgaan spruit voort uit het feit dat zij allen te gelijk juist en daardoor ook verkeerd
zijn, maar enkel dan door onvolledigheid. Een zoo ingewikkelde figuur laat zich niet
omschrijven door professoren of samenstellers van handboeken. Hun wrevel tegenover
een werk dat hen blijkbaar te boven gaat laat zich verklaren door het inzicht van de
ontoereikendheid hunner gewone methodes.
Ik zal ze dus niet volgen in al wat ze over Marcel Proust ten beste gaven. Ik wil
hem enkel tot voorbeeld nemen, mij van zijn werk bedienen om enkele beschouwingen
over de roman-kunst en meer in het bijzonder over den roman-stijl in het midden te
brengen.
Het kan wellicht bevreemden dat ik juist een werk koos waarvan men de
stijl-waarde bedenkelijk verklaarde, de compositie heeft geloochend en de schrijfwijze
afgekeurd. Het is juist mijn verlangen er eenigszins toe bij te dragen om deze
verkeerde opvattingen uit te roeien die enkel voorspruiten uit een gebrek aan inzicht.
***
Het werk van Marcel Proust is zooals men weet in hoofdzaak een zedenschildering,
het schitterend tafereel van de hooge burgerij met hare ledigheid en snobisme en dat
waardig zou zijn van een Balzac alhoewel het heel anders is opgevat. Die
zedenschildering gaat gepaard met een volgehouden ontleding die buitengewoon rijk
en diep mag worden genoemd. Proust dringt elk oogenblik binnen in het
geheimzinnigste leven van hart en geest. Het zou vermoeiend worden hem te volgen
indien hij niet die wonderbare lenigheid bezat die hem van alle ding een nieuw aspect
laat zien en het leven van zijn personages voortdurend afwisselt met gelukkige
vondsten van waarneming en overpeinzing.
Hij heeft den ietwat verwrongen volzin van den causeur die niet moet vreezen van
onderbroken te worden en vrijen loop kan geven aan zijn verbazenden innerlijken
overvloed. Men moet blind en doof zijn om niet de bedwongen koorts te voelen van
zijn zeggingswijze. Er is vreugd in hem om de gestadige vervolging van de gedachte.
Zij leeft onder onze oogen met de beweging van het denken dat zich bewust wordt
en naar uiting zoekt.
(1) Het spreekt van zelf dat de lectuur van M.P. niet voor kinderen wordt aanbevolen. Een groot
deel van zijn werk is gewijd aan de zielkundige studie van het kwaad. Die studie is echter
meesterlijk.
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Is dat niet de noodzakelijke vorm voor een werk dat genoemd werd het groot
positief onderzoek? Jacques Rivière heeft het gezegd: ‘Nous ne pourrons nous
renouveler que si l'acte de l'écrivain se
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rapproche de l'effort pour comprendre. C'est non pas en immitant le savant, mais en
s'apparentant à nouveau avec lui que l'écrivain verra la fécondité lui revenir. Et, sans
doute, il restera toujours, à la différence du savant, un inventeur, un trompeur. Mais
il faudra qu'il n'en ait plus l'air et qu'il ne se sache plus tel. Il faudra que le monde
irréel qu'il a pour mission de susciter naisse seulement de son application à reproduire
le réel et que le mensonge artistique ne soit plus engendré que par la passion de la
vérité.’
Van dien zucht naar waarheid geeft Proust ons een eerste en meesterlijk voorbeeld.
Hij werpt zich op het onbewuste, de geslachtelijke ontaarding, op de minst klare en
ingewikkelddste gevoelens. Zijn onderzoekingswoede reflekteert zich in zijn volzin.
Wij hebben den indruk dat de dingen onder onze oogen worden verklaard.
Alles wordt geordend en bezield op eenzelfde wijze als de gedachte in ons onstaat
met de noodige omwegen, de sprongen, de plotselinge verkortingen, de verwonderlijke
liefelijkheden, de ‘gentillesses’ zooals Marcel Proust dat noemt en die vol beteekenis
zijn.
Het wordt hem soms aangevreven van alles te zeggen zonder keuze. Dit was wel
van alle kritieken deze die hem het meest verbitterde. Hij schreef in een brief aan
Robert Dreyfus: ‘Z..., délicieux écrivain d'ailleurs, m'a écrit une lettre aimable et
injuste. Il me dit: “Vous notez tout!” Mais non, je ne note rien. C'est lui qui note.
Pas une seule fois un de mes personnages ne ferme une fenêtre, ne se lave les mains,
ne passe un pardessus, ne dit une formule de présentation.’
Nu de uitzonderlijke nieuwigheid van dit werk vrijwel algemeen ingang is gaan
vinden geraakt men ook met Proust's, overvloed vertrouwd. De ingewikkelde en
soms verwarde gebeurtenissen van het leven zijn thans in de litteratuur aanvaard. In
het werkelijk leven treft men die logische volgorde niet van voorvallen, uitgekozen
volgens de traditioneele stijging van 't klassiek tooneel. Geen enkele daad is zuiver
van vreemde inmenging, geen enkel gevoel volledig ontdaan van eiken inslag. Stukjes
gesprek blijven hangen in het meest volgehouden dialoog, feestelijke herinneringen
vertroebelen den diepst-gevoelden rouw, kleine belachelijke zorgen dringen zich op
in de geweldigste stonden van passie, er is lichtzinnigheid in onze diepste
overpeinzingen, het rythme onzer daden wordt dikwijls door uiterlijke oorzaken
gewijzigd.
Het werk van Proust in schijn zoo lichtzinnig met de duizend in elkaar verwerkte
details en die door louter toeval schijnen beheerscht, bezit nochtans een vast
zwaartepunt. De juistheid der notitie, de klaarheid en de diepte van de waarneming,
de koorts waarmede ze wordt doorgevoerd zijn voor den romancier geen doel op
zich zelf. Zij brengen ons veeleer, zooals André Billy het zoo wel gezegd heeft, de
veropenbaring van een onbekende psychische wereld. Daarbij wordt ook voor het
eerst zoo in het licht gesteld de rol door de herinnering gespeeld in de uitingen onzer
gevoeligheid.
Hier zullen wij dan zien wat er uit het onderzoek van dit werk over den stijl kan
worden afgeleid. De reusachtige roman van Proust is niet opgevat als een verhaal
met inachtneming van de volgorde der gebeurtenissen noch hunne behendige
verwikkeling. Het belang ligt niet in de gewone of ongewone opeenvolging van de
feiten. Deze roman werd opgebouwd als een essay; hij berust heel en al op een idee:
de psychologie van de herinnering. Ik hoop nader te verklaren wat deze uitdrukking
nog duister zou kunnen doen voorkomen.
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Een tijdje geleden reeds werd Brunschvicg geïnterviewd door Frederic Lefèvre.
Brunschvicq is, zooals men weet, een der oudste vrienden van Marcel Proust, een
van zijne ontelbare modellen ook, wijsgeer tevens en de beste uitgever wellicht van
Pascal. Indien wij Lefèvre mogen gelooven - en waarom zouden wij niet, wanneer
hij steeds zoo helderziend en eerlijk is in zijn gesprekken met de vooraanstaande
figuren van dezen tijd - dan zou Brunschvicg, gezegd hebben: ‘Proust a une mémoire
rétrospective qui emmêle en quelque sorte le temps. C'est pourquoi je crois qu'on a
tort de la définir (outre qu'il n'est pas définissable) comme étant bergsonien. Certes
il a bien connu Bergson, il a même été garçon d'honneur à son mariage, mais tout
l'effort de Bergson a consisté à concentrer la durée, à tirer de son tissu souple et
mouvant la force de cohésion et de résistance que l'on eût attendu vainement d'un
étoffe rigide et cassante. Au contraire, chez Proust, ce qui fait le pathétique et parfois
aussi le comique de la vie intérieure, c'est cette brisure perpétuelle du temps suivant
les caprices de la mémoire, suivant les alternatives de l'humeur.’
Het zal niemand ontgaan zijn dat het spel van de herinnering en hare
associatie-mogelijkheden het eigenlijk onderwerp uitmaakt van Proust's werk dat er
van den aanvang tot het einde mee vervuld is.
Door zijn rustelooze opsporing van de werkelijkheid kreeg Proust het gevoel van
de betrekkelijkheid. Pierre Louis Quint heeft dat zeer goed gezegd: ‘Si le temps réel,
celui qui s'écoule en nous, est l'absolu, tout le reste devient relatif. C'est la vie profonde
de l'être qui est pour lui la grande vérité et ce sont nos sensations superficielles qui
nous trompent.’
Zoo kreeg het plan, de opbouw van dezen roman, die met gedenkschriften veel
gemeens heeft, toch niet den vorm van een historische kroniek. Het beeld, het
reusachtig tafereel van de burgerij en den adel van het einde der vorige eeuw tot op
onze dagen vormt zich onder onze oogen zooals de herinnering uit den geest geboren
wordt. De eerste associaties, gevoel van herinnering bij het ontwaken, herinnering
aan kamers waarin men geleefd heeft of associatie van herinneringen die worden
opgewekt door den smaak van een gebakje waarvan men sedert jaren niet meer
geproefd had, heel het complex van menschen en plaatsen wordt in den geest
opgeroepen en heel de roman ontwikkelt zich rond soortgelijke suggesties, de gang
der verbeelding die den stoet ordent van de meest juist waargenomen en voorgestelde
werkelijkheden, die daardoor ook die bijzondere belichting krijgen waar zonder geen
kunst ontstaat maar slecht natuurgetrouwe en waardelooze kopieën.
***
Wanneer na veertien boekdeelen van de meest compacte samenstelling, eindelijk het
slot van den roman verscheen dan kon de uitgever met reden op het laatste deel: Le
Temps retrouvé, schrijven: ‘Sleutel tot heel het werk van Proust.’ Inderdaad heeft
Proust hier de leidende gedachte van zijn roman bloot gelegd in een passus die
bewonderenswaardig is van klaarheid, door den kijk dien hij heeft op en de verklaring
die hij geeft van het ontstaan van zijn eigen werk. Hij had het reeds hier en daar
gedaan maar slechts achteloos en het kon den lezer ontgaan dat deze zinnetjes, zonder
nadruk als het ware uitgesproken, de verklaring brachten van een dan nog zeer
geheimzinnig werk.
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zonder eenige verbazing en verwondering, als het ware het slot van een bewijsvoering
wanneer de schrijver ons zijn
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systeem verklaart of wat hij noemt de wet die heel de samenstelling van zijn werk
beheerscht.
Ik kan mij niet weerhouden hier een eenigszins uitgebreid citaat te doen. Het moge
den lezer niet beletten den tekst van die tachtig bladzijden zelf ter hand te nemen:
‘Il n'est pas certain que pour créer une oeuvre littéraire, l'imagination et la sensibilité
ne soient pas des qualités interchangeables et que la seconde ne puisse sans grand
inconvénient être substituée à la première, comme des gens dont l'estomac est
incapable de digérer, chargent de cette fonction leur intestin. Un homme né sensible
et qui n'aurait pas d'imagination pourrait malgré cela écrire des romans admirables.
La souffrance que les autres lui causeraient, ses efforts pour la prévenir, les conflits
qu'elle et la seconde personne cruelle, créeraient, tout cela interprété par l'intelligence
pourrait faire la matière d'un livre non seulement aussi beau que s'il était imaginé,
inventé, mais encore aussi extérieur à la rêverie de l'auteur s'il avait été livré à
lui-même et heureux, aussi surprenant pour lui-même, aussi accidentel, qu'un caprice
fortuit de l'imagination.’
Verder zien wij hoe de transpositie gebeurde, hoe het werk geboren werd, hoe het
langs de waarneming om van de werkelijkheid nog reëeler werd dan de werkelijkheid
zelf, door dat het tot het essentieele groeide, hoe het samenhing met zekere
oogenblikken van zeer scherpe herinnering.
Voor een werk zoo modern dat het, wellicht ten onrechte, bergsoniaansch genoemd
werd maar in elk geval van een uiterste psychologische actualiteit is gebleken, mag
het wel eenige verbazing wekken dat de wet die er aan ten gronde ligt reeds vroeger
werd uitgedrukt door Louïze Labbé, de schoone schrijfster, die zooals men weet met
zooveel talent en genie heeft gezongen. Hier volgt de passus van de dichteres van
Lyon: ‘Mais quand il avient que mettons par escrit nos concepcions, combien que
puis par es notre cerveau coure par une infinité d'afaires et incessamment remue, si
est ce que long tems après reprenans nos écrits, nous revenons au mesme point, à la
mesme dispocicion où nous estions. Lors nous redouble notre aise, car nous retrouvons
le plaisir passé qu'avons û ou en la matière dont nous escrivions, ou en l'itelligence
des sciences où lors estions adonnez. Et outre ce, le jugement que font nos secondes
concepcions des premières, nous rend un singulier contentement.’
Luister nu wat Proust zegt: ‘L'être qui était rené en moi quand avec un tel
frémissement de bonheur j'avais entendu le bruit commun à la fois à la cuiller qui
touche l'assiette et au marteau, qui frappe sur la roue, à l'inégalité pour les pas des
pavés de la cour Guermantes et du baptistère de Saint-Marc, cet être là ne se nourrit
que de l'essence des choses, en elles seulement il trouve sa subsistance, ses délices.
Il languit dans l'observation du présent où les sens ne peuvent la lui apporter, dans
la considération d'un passé que l'intelligence lui dessèche, dans l'attente d'un avenir
que la volonté construit avec des fragments du présent et du passé auxquels elle retire
encore de leur réalité ne conservant d'eux que ce qui convient à la fin utilitaire,
étroitement humaine qu'elle leur assigne. Mais qu'un bruit, une odeur, déjà entendu
et respirée jadis le soient de nouveau, à la fois dans le présent et dans le passé, réels
sans être actuels, idéaux dans être abstraits, aussitôt l'essence permanente et
habituellement cachée des choses se trouve libérée et notre vrai moi qui parfois depuis
longtemps semblait mort, mais ne l'était pas autrement, s'éveille, s'anime en recevant
la céleste nourriture qui lui est apportée. Une minute affranchie de l'ordre du temps
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soit confiant dans sa joie, même si le simple goût d'une madeleine ne semble pas
contenir logiquement les raisons de cette joie, on comprend que le mot de mort n'ait
pas de sens pour lui; situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l'avenir?’
Zooals de dingen schooner weerkaatst worden in een spiegel, zoo moeten de
werkelijkheden van het leven ook getransponeerd worden om tot kunst te worden.
De verbeelding, ik heb het elders nog gezegd, is een ontrouw geheugen(1). Ik had
er kunnen bijvoegen dat de kunst eigenlijk verraad pleegt tegenover de werkelijkheid,
dat in kunst de waarheid slechts doorheen de leugen wordt bereikt. Die leugen bestaat
hierin de dingen voor te stellen getooid in wat hun diepste wezen uitmaakt, dat
innerlijk wezen dat wij slechts gewaar worden door de projectie van ons ik in de
dingen. Die projectie van ons eigen ik is natuurlijk aanwezig op zekere oogenblikken
van ons geheugen wanneer wij op wonderbaar-hevige wijze niet slechts een schema
van het verleden herleven maar heel het verleden zelf als een volmaakt complex ons
weer voor oogen komt. Dat verleden, onbelangrijk wanneer het nog het heden was,
brengt ons nu een volmaakt geluk. Zoo vinden wij plots met een onvermoede vreugde
den verloren tijd terug dien wij onachtzaam als een nietwaardig zand door onze
handen lieten glijden. Het kunstwerk dat dit oogenblik van herinnering bestendigt is
ook het eenig middel om ons leven in iets duurzaams om te zetten. Terwijl de kunst
weer juist het leven samenstelt gaat er rond de waarheden die wij in ons diepste zelf
ontdekten een poëtische atmosfeer zweven, de zoetheid van het geheim die slechts
de halve duisternis is die wij hebben doorgewerkt. Het is in die poëtische atmosfeer
dat heel het werk gedompeld wordt. Zij is het die alles vergroot en de schijnbaar
geringste gebeurtenissen uit het leven der personnages en hunne zelfs wat hachelijke
avontuurtjes op een episch plan verheft. Het is dat poëtisch uitzicht van het werk dat
Julien Lanoë op het oog had wanneer hij A la recherche du temps perdu een tooverspel
noemde dat kan vergeleken met de verhalen van Duizend en één nacht.
Die poëtische atmosfeer gaat spelen in den dubbelen weerschijn van den tijd en
de betrekkelijkheid, tegenover het grillig spel van de herinnering. Zoo komen wij op
het eind van Proust's werk tot de bevinding dat wij zijn personnages leerden kennen
in het volgehouden evolueerend karakter van hun wezen maar ook in hunne zedelijke
en sociale kenteringen. Dit werk van een buitengewoon aangrijpende zielkunde is
tevens ook de geschiedenis der maatschappelijke golving die zich in een schijnbaar
gesloten midden ontwikkelt.
***
Wij zouden niet uitgepraat geraken indien wij moesten trachten te verklaren al wat
er in dit reuzenwerk besloten ligt. Wij moeten echter tot ons onderwerp terug keeren.
Wij hebben den roman van Proust ter hand genomen om te verduidelijken wat de
stijl in den roman te beteekenen heeft en ik vrees dat wij eenigszins van dit thema
zijn afgedwaald. Het was echter noodig den lezer nog eens te wijzen op de
uitzonderlijke beteekenis van een werk dat als een der belangrijkste van den modernen
tijd mag aanzien worden.
Wij beweren dan dat de roman van Marcel Proust een prachtig voorbeeld oplevert
van wat stijl in een roman beteekent. Het uitzicht van de wereld dat ons door dit werk
wordt gegeven spruit inderdaad
(1) Robert Guiette, La légende de la Sacristine (Paris, Champion, 1927, p. 443 en volg.
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uit eene esthetische en tevens psychologische conceptie die tegelijker tijd ook de
constructie van het werk bepaalt. De gebeurtenissen volgen elkaar op als de volzinnen.
In de plaats van de conventioneele logica stelde de schrijver de beweging van het
geheugen, de wisselvalligheid van het bewustzijn, dat is een steeds vernieuwde
waarneming. Proust's volzin heeft de natuurlijkheden van de gedachte die zich
ontplooit, ontvouwt, wendt en voortschrijdt, hij treft zonder dogmatisme, keert op
zich zelf terug, neemt u heel en al in en ontsluiert plotselings de diepten zelf van de
ziel.
Wil dat zeggen dat dit werk in zijn geheel een na te volgen voorbeeld zou zijn?
Door zijn onderwerp gewettigd zou het echter, hiervan afgescheiden, geen reden van
bestaan meer hebben. Proust is er in gelukt den roman te leveren die tegelijk, eene
kroniek en een essay kan worden genoemd. Hij heeft hem samengesteld als een
symphonie rond enkele thema's. Er zijn niet veel werken waar deze methode zou
kunnen worden op toegepast. Wij hebben hier niet te doen met een stijl als vertrekpunt
waarvan wij in een vorige kroniek spraken naar aanleiding van den esthetischen
roman. Hier hebben wij een roman waar vorm en inhoud in gestadig evenwicht
blijven. Het wil ons voorkomen dat de juiste bepaling van het classicisme zou zijn:
aangenomen dat het evenwicht tusschen de diverse faculteiten slechts een conceptie
is die op de zielkunde berust dan moet dit evenwicht met de zielkunde evolueeren.
Litterair classicisme wordt dan het volmaakt evenwicht van wat wij nog op het college
leerden kennen als vorm en inhoud, de volmaakte eenheid van beiden.
Van dit standpunt uit gezien wordt de esthetische opvatting van den roman een
kiescher geval dan men gewoonlijk denkt en de formuul ervan moet voor elk werk
afzonderlijk weer worden vastgesteld.
Dr Rob. GUIETTE.

Muziek
Russiese Muziek
Russische Muziek en Componisten, door Hugo van Dalen. (Beroemde musici,
deel XIII, bij J. Philip Kruseman, Den Haag.)
DE kennis van de muziek van het oude Rusland tot ongeveer de helft der 18e eew
is, bij gebrek aan betrouwbaar en voldoende materiaal, vrij onzeker.
De oudste periode valt in de patriarchale tijd, toen het slaviese Rusland nog niet
één rijk vormde, maar verdeeld was onder talrijke volksstammen. Het was de bloeitijd
van het oorspronkelik russies volkslied. Van deze liederen is thans, in hun
oorspronkelike vorm, niets meer bekend en het is dus totaal onmogelik er iets bepaalds
over te zeggen; wel mag men aannemen dat ze gans van de huidige liederen
verschilden en waarschijnlik niet vrij waren van skandinaviese invloed.
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De door Constantinopel in de Xe eew bereikte macht doet zich ook in Rusland
gevoelen, byzantijnse invloeden doen zich gelden. Ze brengen een niewe factor: het
byzantijnse kerkgezang: kristelike mythe en ascetiese neigingen drukken hun stempel
op tekst en muziek van het volkslied. Reeds op het einde dezer vroege middelperiode
(X-XIIIe eew), splitst zich de muziek in drie takken: volkslied, muziek voor hogere
standen en kerkzang.
De eigenlike ‘middelperiode’ wordt gevormd door de Tartarenoverheersching. Er
vormen zich wel afgescheiden bevolkingsgroepen, die ieder hun respectieflike muziek
hebben. De kerk is machtig geworden en de kerkmuziek domineert.
Daar de tartaarse beschaving sterker was dan de russiese, moest de muziek der
veroveraars noodzakelik die der overwonnen beïnvloeden. Zo zijn de menigvuldige
oosterse wendingen in het russiese volkslied te verklaren. Ook andere inwerkingen
deden zich gelden. Een gedeelte der bevolking zwierf als nomaden rond, breidde het
rijk steeds uit, maar kwam zo ook in betrekking met de naburige volkeren waarvan
het onvermijdelik elementen overnemen moest. Vooral finse inwerking is tekenend
voor deze periode. Het bekende Wolgalied is waarschijnlik een produkt van oosterse
en finse invloeden.
Het tijdperk der czaren (aanvang 1462) brengt de ‘late middelperiode’. De steeds
machtiger wordende geestelikheid vervolgt nu openlik de profane muziek. Toch is
deze niet te verdrukken. Het type van de cantilene van het groot-russies volkslied is
waarschijnlik in dit tijdperk ontstaan. Karakteristiek voor dit type is zijn eigenaardige,
gans van ons moll-dur-systeem verschillende toonaard, zijn strenge diatoniek, zijn
opmerkelike, vaak onsymetriese ritmiek en zijn eigenaardige stijl van
meerstemmigheid, die oneindig meer vrijheid toelaat dan de in het Westen
gebruikelike stemvoering.
In dit tijdperk valt ook de vereniging van Rusland en de Ukraine. Met het niewe
grondgebied doen sterke duitse en poolse invloeden hun intrede: zelf de kerkmuziek
ontsnapt er niet aan en aldus wordt voor een volgende periode het tijdperk van het
bewuste Westerdom voorbereid.
Het czarendom is een tijd van maatschappelike beroering: onder de in deze tijd
ontstane liederen rangschikt men, naast de vele historiese zangen, de rover- en
gevangenislyriek.
De troonsbeklimming van Peter de Grote (1682) luidt de ‘nieuwe periode’ in. De
hogere stand, de z.g. Westerlingen, aanbidt de met geweld naar Rusland overgeplante
muziek van het Westen. De volksmassa blijft ongeveer op hetzelfde peil van vroeger.
Het is de glorietijd in Rusland der duitse en italiaanse maestri, wier heerschappij
stilaan haar stempel drukt op het volkslied, dat van lieverlede symetriese ritmen
aanneemt en langzamerhand naar het europees durmoll-systeem afwijkt.
In het eerste kwart der XVIIIï eew ontstaan, in verband met de talrijke buitenlandse
oorolgen, soldatenliederen, die weinig van die uit andere landen stammend, verschillen
en die de overgang vormen van het volkslied naar het burgerlike lied, de triviale
uiting van de geindustrialiseerde steden.
***
Wanneer onder czaar Alexci Michailowitsch de politieke muur, die Rusland van het
overige Europe scheidde, instort, ontstaat ook op het gebied der muziek een sterke
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Rusland. Die buitenlandse (vooral Duitse en Poolse) muziek bereikt haar hoogtepunt
onder Peter de Grote. In de hogere kringen geraakt de oude volks-
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muziek gans op 't achterplan en de niewe toonkunst wordt er op diletantiese wijze
verwerkt. In zulke geestestoestand moest de italiaanse opera, geruggesteund als hij
is door zijn spektakel en de opvallende virtuositeit der zangpartijen, vlug de aandacht
trekken. Een italiaanse troep wordt naar Petersburg uitgenoodigd (1733) en de
komponist Francesio Araja schreef voor Petersburg een ganse reeks opera's.
Deze italiaanse muziek vormt echter slechts een bijkomend deel van het russiese
muziekleven. De adel bekommert zich wel niet om de studie der muziek, maar zodra
in een laat muzikale aanleg ontdekt wordt, geeft men hem gelegenheid tot studeren.
De eerste russiese muziekspecialisten zijn dus lijfeigenen. Grote talenten heeft deze
periode niet opgeleverd.
Spoedig ontwaakt het nationaal bewustzijn. Instinktmatig keert men gedeeltelik
tot de oude volkskunst weer. Nu ontstaat een kompromies tussen de lichte bevalligheid
van de italiaanse en de diepere lyriese kwaliteiten der raskunst. De eerste proeven
van de niewe stijl mislukken, waarschijnlik bij gebrek aan talentvolle musici.
Na de franse revolusie, waarvan de denkbeelden met aanmerkelike vertraging in
Rusland, doordrongen, bemoeit de adel zich, onder invloed der niewe opvattingen,
met het muzikale scheppingsproces zelf. Hij gaat echter niet ver. De werkelik
techniese arbeid (instrumentasie, harmonisasie) wordt nog overgelaten aan de laten.
De adelike komponist vergenoegt zich met het vinden der melodie. Steeds weer
diletantisme.
Dan verschijnt Glinka (1804-1856) als eerste russiese komponist, die opzien baart,
omdat zijn diletantisme opmerkelik minder was. Op 't ogenblik dat hij verschijnt
kent het Westen juist een mcahtige muzikale opbloei en slurpen de russiese steden
meer en meer de elementen der westerse beschaving op: Spontini, Boieldieu, Rossini,
Donizetti en Weber zijn populair. In dit milieu debuteert Glinka na 5 maanden technies
onderwijs bij de berlijnse theoreticus Dehn en schept de nationale russiese opera,
zoals Weber het duitse Singspiel schiep. Hij bewerkt russiese volksliederen naar
hetzelfde recept als Liszt aanwendt bij het vervaardigen van zijn ‘Hongaarse
rhapsodieën’. Glinka's betekenis is louter lokaal; in de universele muziekgeschiedenis
heeft fij slechts een twede-rangsplaats. De russiese muziek, die op een dood punt
gekomen was, brengt hij echter niew leven bij. Er ontstaat weer vraag naar en andere
komponisten duiken naast hem op (o.a. Dargomyshski).
Stilaan treedt de muziek uit de adelike paleizen en vertoont zich onder de
vertegenwoordigers van het volk; het openbaar muziekleven ontwaakt. Anton
Rubinstein (1829-1894) opent nu werkelik het begin van een niew tijdperk: hij is de
eerste beroepsmusicus in Rusland. Met het verschijnen van dit niewe type, de
‘brood-muzikant’ ontstaat ook de zucht naar degelike onderlegdheid, naar stevige
techniek: Petersburg en Moscou krijgen hun conservatoria.
Intussen splitst zich de muzikale beweging in twee elkaar tegenstrijdige richtingen.
Aan de ene zijde een pro-techniese groep, met Rubinstein als centrum, en die, in
aanbidding voor de grootmeesters van de muziek, conservatief en West-europees
getint is; aan de andere de voortzetting van het diletantisme, met
pan-slavies-patriotiese ondergrond, anti-technies, los van alle tradiesie, in extase
voor de evenwichtsoefeningen langs gespannen draad der toenmalige West-europeese
modernisten (Berlioz, Liszt, Schumann, Chopin). Fataal moest in het laatste kamp
het willen niet in verhouding zijn met het kunnen, hoewel in de strijd der beide
kampen vooral in de
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aanvang het genie aan de kant der vertegenwoordigers van het laatste was.
De Rubinstein groep was in 't begin zeer zwak; eerst een volgende generasie zou
haar mannen van betekenis geven (Tschaikowsky - de latere Rimski-Korsakow Tanejewo-Glasunow).
De geniaalste vertegenwoordigers der andere partij zijn de leden van het z.g.
‘Machtige Hoopje’, bij ons bekend als de russiese vijf, (Cui, Balakirew, Mussorgski,
Rimski-Korsakow, Borodin). Allen zijn van adelike afkomst; allen zijn overtuigd
van de leidende rol van Rusland tegenover gans het Slavendom. Ze streven theoreties
naar toenadering tussen hogere en lagere standen, maar blijven instinktmatig feudale
bourgeois, dromend van imperialistiese machtsontplooiing. Het protest dat uit de
toenmalige literatuur opstijgt ontbreekt in de muziek. De ‘vijf’ gebruiken de
volkstypen als ‘note pittoresque’; het worden nooit satyren, die de heersende
toestanden aanklagen. Het volksleven wordt een element van absoluut esthetiese
waarde.
De ideologie van het ‘Machtige Hoopje’, in aanvang zo scherp omlijnd, verwatert
als ze tot anachronisme wordt, doordat de opkomende burgerij ze niet begrijpt en er
niets voor voelt. Balakirew wordt reactionair; Mussorgski wordt mysticus en eindigt
in moreel verval; Cui verlaat de nationale bodem. Alleen Rimski-Korsakow weet
zich staande te houden, doordat hij zich aanpassen kan en overgaat naar het leger
der beroepsmusici.
Zo behaalt het akademies professionalisme finaal de overwinning. De adel heeft
op het gebied der komposiesie afgedaan.
De burgerij zal zijn plaats innemen en komt tot uiting in de zogenaamde ‘kring
van M.P. Belajew’. Belajew was een rijk houtkoopman, die de rol van maecenas op
zich genomen had.
In deze kring troont Glazunow als hoofdfiguur. Van de ‘vijf’ komt er alleen de
bekeerde Rimski-Korsakow. Het nationaal karakter van het ‘Machtige Hoopje’ wordt
hier vervangen door een neutraal, internationale geest; de naar niewigheden zoekende
tendensen door zuiver en bedaard akademieme. Het volkslied verliest grotendeels
zijn invloed op de hogere kunst en wordt vervangen door een thematiek met
internationaal karakter, beter passend bij de steedse beschaving der alles urbaniserende
bourgeoisie.
Eens dat een burgerlike maatschappij er zich materieel bovenop gewerkt heeft,
eens dat ze vaste bodem onder zich voelt, ontstaat het esthetendom, met zijn zucht
naar rafinnement, met zijn noodlottig belanden in de dekadensie. Muzikaal zijn zulke
perioden impressionisties.
Rusland kent deze periode in het begin der twintigste eew. De anti-akademies
gerichte stroming van het esthetendom ontdekt, gedeeltelik langs Frankrijk om, de
‘vijf’ opniew en de muziek van het ‘Machtige Hoopje’ beleeft een werkelike
wedergeboorte. Komponisten onder de niewe vlag zijn Wl. Rebikow en voornamelik
A. Skrjabin, de naar hoogst mogelike verfijning zoekende mysticus.
Een twede uitloper van het esthetendom heeft antiquariese en archeologiese
verzuchtingen. Hij zoekt zijn heil in de schijnheropwekking van lang uitgebloeide
perioden uit het verleden. Deze richting ontdekt Brahms en richt een
Brahmsvereeniging op. De voornaamste der hiertoe behorende komponisten is N.
Medtner. Tot zijn school behoort ook S. Rachmaninow.
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In de laatste jaren vóor de oorlog maakt de russiese muziek, dank zij een schaar
uitgelezen, rondreizende uitvoerders, een zegetocht door Europa. De invloed der
‘vijf’ in Frankrijk is niet meer
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weg te cijferen; in Duitschland is vooral Tschaikowski gewild, terwijl Engeland en
Amerika het houden bij Skrjabin en Rachmaninow.
Dan komt de wereldoorlog en het einde der normaal-belichtbare ontwikkeling. De
werkelike betekenis van het heden moet ons nog fataal ontsnappen.
Toch speelt de russiese muziek nog haar rol: Strawinski en Prokofjew staan aan
de spits der internationale muzikale beweging.
In het binneland werd de bourgeoisie, die in de laatste jaren het bestaan van de
muziek verzekerd had, vernietigd. Dit bracht de muzikale produksie onmiddellik na
de revolusie plots tot stilstand. Toen men terug aan de arbeid ging, was het publiek
waarvoor men werkte 'n gans andere klasse en moest ook de richting gewijzigd. Zo
ontstond de z.g. revolusie-muziek, die er niet in gelukte iets blijvends te presteren.
Stilaan reorganiseerden zich echter de oude partijen. Sterkst staat op 't ogenblik
de groep, die zich vroeger rond Skrjabin gevormd had: Alexander en Gregori Krein,
Anatol Alexandrow, Mjasskowski, Issai Dobrowen en L. Ssabanejew. De groep heeft
geen afgetekend programma; alleen vriendschappelike betrekkingen houden de leden
bij elkaar. Uit deze groepering ontstond een specifiek joodse school, die zich vooral
van oude synagoge-zangen bedient en waarvan de voornaamste vertegenwoordigers
zijn: de gebroeders Krein, M. Gnessin en de jonge komponist Weprich.
Thans is het terrein verkend. Een niewe muziek wacht Rusland.
***
Een geschiedenisboek dat toelaat de grote lijn doorheen gans de evolusie van de
muziek van een volk te trekken, zoals wij het hierboven deden, bewijst daarmee
reeds zijn waarde. Het is wel degelik een geschiedenis van de russiese muziek,
beschouwd als sociale verschijning, geen aaneenrijging van musicus-biografieën.
Meer hoeft voor wie zich aan de zaak interesseert, niet gezegd.
***
BRAHMS door Wouter Hutschernyter. (Beroemde Musici. Deel XII. Uitgave J.
Philip Kruseman, 's-Gravenhage.)
Een duidelike, vlot geschreven biografie van een in Vlaanderen weinig populair
toondichter, die in Nederland vele vrienden schijnt te tellen. Daarna een zeer degelike
studie over ‘de mens Brahms’, die bewijst hoe de schrijver zijn boek beleefd heeft
en de merkwaardigste bladzijden van het werk telt en gedeeltelik nog aangevuld
wordt, door ‘de dirigent en de pianist Brahms’ en eindelik naast een volledige lijst
der werken van Brahms een analyse van zijn grootste werken, die ons minder gelukkig
toeschijnt, hoewel we graag toegeven dat dit gedeelte voor 'n auteur die op voorhand
afstand doet van alle notencitaten, zeer gevaarlik terrein was: de leek moet haar zo,
bij lezing, eer saai vinden en de musicus is ze te oppervlakkig.
De uitgave, als alle delen dezer verzameling, is smaakvol en verzorgd.
***
MUSICA SACRA (36e Jaargang, nr. 1 en 2).
Nummer één brengt een ‘Apostolische verordening aangaande gregoriaanse zang
en gewijde muziek’ van Z.H. Paus Pius XI; een zaakkundige uiteenzetting gesteund
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op het Motu Proprio van Z.H. Pius X. Het opstel laat aan duidelikheid niets te wensen
over en het verwondert ons, leken, dat de redaksie het daarna nog nodig acht de reeks
‘huishoudelike artiekels’ waarover we het reeds hadden en waarin de
priesters-koorleiders voor de zoveelste maal voor ogen
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gehouden wordt dat ze absoluut gregoriaans moeten laten zingen en goed, nog voort
te zetten.
Zich vergissen is menselik, als men 't daarna maar durft bekennen. Wij hebben
ons vergist. We hebben steeds de illusie gehad, en het onze lezers ook aldus
voorgesteld, dat Musica Sacra een degelik muziektijdschrift worden zou, dat zich
op een speciaal, in andere tijdschriften weinig betreden, gebied der musicologie
bewegen zou Daarom hebben we steeds zo vol enthousiasme gewezen op de artiekels,
die die kant uitgingen. Thans blijken deze opstellen meer en meer out-siders te zijn.
Musica Sacra wordt goed en wel een eng beroepsblad, en wat erger is, voor mensen
die van hun beroep niets afweten. En dat is triestig. Triestig voor hen die de opstellen
plaatsen moeten en nog triestiger voor hen, die ze met taaie volharding tot het einde
(het bittere, weet ge wel) lezen willen.
Arme muziekesthetiek in Vlaanderen.
KAREL ALBERT.
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Edward Léonard: Bouwen in het Dorp en op het Land. (Uitgave ‘De Sikkel’,
Antwerpen.)
Dit is een buitengewoon verdienstelijk boek. Dat de Belgische Boerenbond en de
Vlaamsche Toeristenbond de uitgave mede hielpen verwezenlijken is een bewijs dat
zij er de groote maatschappelijke draagkracht van hebben ingezien. Dit boek toch
brengt meer dan theoretische en aesthetische beschouwingen over landelijk schoon
en landelijken huisbouw.
Het wil in de eerste plaats praktisch en doeltreffend zijn. Het ware te wenschen
dat alle gemeentebesturen er hunne gedragslijn bij den aanleg van nieuwe wijken
voortaan zouden naar richten en het nagenoeg nog volslagen anarchistisch bouwregiem
in onze dorpen een einde zou nemen en ons landschap redden van de wanstaltigheden
die er nog dag aan dag worden opgericht.
Het uitzicht van het oude dorp heeft zich gewijzigd door de vlucht van de stedelijke
bevolking naar het land. Het nieuwe mag het oude niet bederven, moet zich aanpassen
en met alle moderne eischen landelijk blijven. Zelfs de nijverheidstakken die op het
land worden uitgeoefend moeten niet noodzakelijk de schoonheid vernielen. Een
nieuwe kerk of gemeentehuis een school die door de uitbreiding van het dorp
noodzakelijk worden, moeten modern opgevat en in harmonie blijven met de
bestaande omgeving.
De schrijver onderzoekt in zoovele afzonderlijke hoofdstukken hoe het landhuis moet
worden gebouwd, welke materialen er bij te pas komen, hoe een huis een vriendelijk
uitzicht kan krijgen door bijhoorigheden als afsluiting en boomen voor den gevel,
klimplanten, hoe het binnenhuis moet worden ingericht, hoe een hoeve moet worden
opgevat.
De illustraties van het boek zijn buitengewoon leerzaam. Een uitstekende keuze laat
het frische, het typische, 't karaktervolle, het vriendelijke, het eenvoudig en lieve van
nog veel ongeschonden landelijk schoon zien. Maar de platen werken ook door
tegenstelling, de wansmaak staat tegenover den goeden smaak, het belachelijke naast
het indrukwekkende, het gevoellooze tegenover het gevoelvolle, de rommel tegenover
de rust, het pralerige naast het eenvoudige, het onlandelijke naast het landelijke enz.
Buitengewoon didaktisch is deze methode. De vele ontwerpen voor
arbeiderswoningen, eengezinswoningen, bungalows, landelijke tweewoonsten,
landarbeiderswoningen, kleine en groote hoeven maken dit prachtig uitgegeven boek
tot een kostbaar bezit voor alle landbewoners.
J.M.
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J.H. Schutt: An Introduction to English Literature for secondary schools
(J.B. Wolters, Groningen, 1928).
Dit uitstekend schoolboek is niet slechts een bloemlezing uit de beste engelsche
schrijvers van af de oud-engelsche tijd tot aan Milton, het geeft ook een beknopt
maar degelijk overzicht van den ontwikkelingsgang der engelsche letterkunde. De
samensteller heeft vooral het gewricht van zijn boek gelegd bij de oudere schrijvers
omdat zij klassiek geworden zijn en gemeen goed van de beschaafde wereld. Hij
betrouwt het modern werk nog niet. Maar om het zoo heelemaal uit te sluiten, is nog
al gewaagd. Het boek omvat dan den vroeg-engelschen tijd met de Beswulf, Alfred
en de Anglo-Saxon Chronicle, het tijdvak van het middel-engelsch met Chancer als
hoofdfiguur: den overgangstijd met Thomas Malvry, den Elisabeth-tijd met
Shakespeare, om te sluiten met Milton. Het boek is mooi uitgegeven en rijk
geïllustreerd met portretten, reproducties van handschriften, titelbladen van oude
boeken, enz.
J.M.

J. Verschueren S.J., Dr L. Goemans en Dr L. Brounts: Modern Woordenboek
taalkundig encyclopedisch geïllustreerd (Turnhout, N.V. Brepols, 1930).
De geleerde bewerkers hebben met dit prachtig uitgegeven woordenboek waarlijk
een leemte ingevuld. Het is een merkwaardige verschijning op de boekenmarkt. Dit
eerste deel gaat van A tot kyrie. De illustraties zijn klaar en duidelijk. Vele uitstekende
landkaarten en menigvuldige portretten zijn als buitentekst-platen of in den tekst
opgenomen. Een boek dat aan studeerenden en letterkundigen uitstekende diensten
zal bewijzen.
J.M.

Dr Wilfried Broeckaert: Doktershumor (Uitgeverij ‘Regenboog’,
Antwerpen-Amsterdam, 1929.)
Als dit humor is van een dokter, dan bedank ik voor dokter's humor. Het is het meest
alledaagsch gepraat zonder maar een greintje geestigheid: een verzameling van tot
op den draad versleten gemeenplaatsen. De schrijver zal wel alleen staan om te
gelooven dat hij humoristisch is. Maar hij gelooft dan ook met een vast betrouwen
en zonder eenige bescheidenheid zegt hij van zich zelf in het Voorwoord van dit
bundeltje: ‘Het humoristisch rijmen-en-dichten, bij Gods genade, zit mij even als de
nuchtere proza, sinds jaren in de knoken.’ Hij weet ons zelf mee te deelen dat hij in
de klas van Poësis ‘de eerste plaats wegkaapte’ in de ‘edele conste van te rijmen’.
Hij verklaart ons daarbij nog de genesis van deze rijmen: ‘ik laat mijn pennekorrels
gedijen, in den tram, tusschen pot en pint, op straat tegen een lantaarnpaal... uit
verstrooidheid.’ Die er nu nog meer wil van weten neme het boekje ter hand.
J.M.
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Het jubeljaar van Vlaamsche Arbeid 1905-1930
Gesticht in 1905, viert ‘Vlaamsche Arbeid’ in 1930 zijn zilveren feest.
Een aanzienlijk stuk geschiedenis van de levende Vlaamsche Letterkunde is met
het bestaan van dit tijdschrift verbonden.
De meest-gekende en gelezen schrijvers van thans hebben hier gedebuteerd of het
beste van hun werk laten verschijnen: Felix Timmermans, Ernest Claes, Aug. van
Cauwelaert, Jan van Nijlen, Alfons Jeurissen, Karel van den Oever, Jan Hammenecker,
Joz. de Cock, enz.
Al wie thans naam heeft in de Vlaamsche Letterkunde was vroeg of laat
medewerker van ‘Vlaamsche Arbeid’.
‘Vlaamsche Arbeid’ bleef steeds in den vollen zin van het woord een tijdschrift,
een schrift-van-den-tijd, dat niet verouderde met zijn redactie, omdat het steeds ten
dienste stond van de levende evolueerende literatuur. Zoo werd het mogelijk dat de
generatie van na den oorlog met een vooraanstaande persoonlijkheid als Paul van
Ostayen hier aan het woord kon komen en een nu nog durenden invloed uitoefenen
op de letterkundige voortbrengst dezer dagen.
Heel de Vlaamsche Letterkunde is dus bij het zilveren feest van ‘Vlaamsche
Arbeid’ betrokken.
Het plan bestaat om dit jubeljaar op bijzondere wijze te gedenken. De nieuwe
jaargang zal ingezet worden met een extra-nummer, waarin de algemeene inhoudstafel
van de
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vijf en twintig verloopen jaren zal worden opgenomen, benevens een namenregister
en bio- en bibliographische nota's over al de medewerkers. Dr R. Roemans heeft zich
wel met dezen wetenschappelijken arbeid willen gelasten die door al onze lezers
hoog op prijs zal worden gesteld.
In den loop van het jaar zal een feest-album verschijnen met bijdragen van al de
in leven zijnde medewerkers met hunne portretten en studies gewijd aan de
afgestorvenen, als Karel van den Oever, Paul van Ostayen, Karel van de Woestyne,
Alfons Jeurissen, Emiel Van der Straeten, Raymond Delahaye, enz., enz.
Wij hopen ook alle de medewerkers van vroeger en thans zoowel uit Nederland
als uit Vlaanderen die al die jaren tot den bloei van het tijdschrift hebben bijgedragen
en zijn voortbestaan verzekerd op een gezellige bijeenkomst te Antwerpen in de
Mei-maand bijeen te roepen ten einde de oude vriendschapsbanden, nauwer toe te
halen en een nieuw leven te wekken rond de vlag die wij nu reeds vijf en twintig jaar
hebben gehandhaafd.
Al onze medewerkers zullen op tijd en stond daartoe worden uitgenoodigd maar
wij durven nu reeds op allen een beroep doen op vaste toezegging eener bijdrage
voor ons feestalbum dat een bloemlezing moet worden waar ouderen en jongeren
naast elkaar zullen staan met hun besten arbeid.
Het gaat hier niet om de viering van éen persoon, het gaat hier om eens van zin
op feestelijke wijze vijf en twintig jaar van het weelderigst-bloeiend leven onzer
letterkunde te gedenken.
Al wie daarvoor iets voelt, schare zich in 1930 rond ‘Vlaamsche Arbeid’!
Jozef MULS.
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