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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 1-2]
Inhoudstafel op ‘Vlaamsche Arbeid’ 1905-1930 door dr. Rob.
Roemans
A.
I. - 1905 - Eerste Jaar, 192 bldz., Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Vlaamsche
Letterkunde.
ONDER REDACTIE VAN:
Jozef Muls.
Karel Van den Oever.
UITGEGEVEN door Bouchery, te Antwerpen.
AFMETINGEN: 26 × 19 cm.
II. - 1906 - Tweede Jaar, 192 Bldz.
ONDER REDACTIE VAN:
Jozef Muls.
Karel Van den Oever.
Felix Rutten.
Jan Hammenecker.
Alfons Jeurissen.
Leo Boucherij.
Jan Van Nijlen.

III. - 1907 - Derde Jaar, 192 bldz.
ONDER REDACTIE VAN:
Jozef Muls.
Karel Van den Oever.
Felix Rutten.
Jan Hammenecker.
Alfons Jeurissen.
Floris Prims.
Jan Van Nijlen.
André de Ridder.
UITGEGEVEN door Renaat Meyers, Borgerhout-Antwerpen.
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IV. - 1908 - Vierde Jaar, 524 bldz.
ONDER REDACTIE VAN:
Jozef Muls.
Karel Van den Oever.
Felix Rutten.
Jan Hammenecker.
Alfons Jeurissen.
Floris Prims.
Jan Van Nijlen.

V. - 1909 - Vijfde Jaar, 472 bldz., Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde.
ONDER REDACTIE VAN:
Jozef Muls.
Karel Van den Oever.
Alfons Jeurissen.
Jan Hammenecker.
Floris Prims.
Constant Eeckels.
August Van Cauwelaert.
Herman Baccaert
Frans Thiry.
Theo Weiman (voor Holland)

VI. - 1910 - Zesde Jaar, 472 bldz.
ONDER REDACTIE VAN:
Jozef Muls.
Karel Van den Oever.
Jan Hammenecker.
August Van Cauwelaert.
Herman Baccaert.
Frans Thiry.

VII. - 1912 - Zevende Jaar, 484 bldz.
ONDER REDACTIE VAN:
Jozef Muls.
Karel Van den Oever.
Jan Hammenecker.
August Van Cauwelaert.
Herman Baccaert.
Frans Thiry.

VIII. - 1913 - Achtste Jaar, 480 bldz.
ONDER REDACTIE VAN:
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Jozef Muls.
Jan Hammenecker.
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August Van Cauwelaert.
Herman Baccaert.
Emiel Van der Straeten.
Ernest Claes.
Theo Weiman (voor Holland).

IX. - 1914 - Negende Jaar, 240 bldz.
ONDER REDACTIE VAN:
Jozef Muls.
Jan Hammenecker.
August Van Cauwelaert.
Herman Baccaert.
Emiel Van der Straeten.
Ernest Claes.
Theo Weiman (voor Holland).

- Vierjarige schorsing tijdens den oorlog 1914-1918 XIV en XV. - 1919 - 1920 - Veertiende en vijftiende Jaar, 412 bldz. Nieuwe Reeks
- Maandschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Wijsbegeerte.
ONDER REDACTIE VAN: Jozef Muls.
UITGEGEVEN door de Sam. Venn, De Vlaamsche Boekenhalle,
Leuven-Gent-Mechelen-Leiden.
AFMETINGEN: 24 × 15,5 cm.
XVI. - 1921 - Zestiende Jaar, 392 bldz.
AFMETINGEN: 25 × 17 cm.
XVII. - 1922 - Zeventiende Jaar, 478 bldz.
UITGEGEVEN door Mercurius, te Antwerpen.
XVIII. - 1923 - Achttiende Jaar, 476 bldz.
XIX. - 1924 - Negentiende Jaar, 426 bldz.
XX. - 1925 - Twintigste Jaar, 420 bldz.
XXI. - 1926 - Een en twintigste Jaar, 511 bldz.
XXII. - 1927 - Twee en twintigste Jaar, 376 bldz.
Tweemaandelijksch Tijdschrift.
UITGEGEVEN door de N.V. Standaard Boekhandel.
AFMETINGEN: 26 × 16,5 cm.
XXIII. - 1928 - Drie en twintigste Jaar, 367 bldz.
XXIV. - 1929 - Vier en twintigste Jaar, 367 bldz.
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B. Illustratief gedeelte.
I. - 1995 - Beeld van Frans De Cort, blz. 16.
VI. - 1910 - Valerius De Saedeleer:
Einde van eenen killen grijzen dag, blz. 168. Pachthoeve in den Sneew, blz. 176.
VII. - 1912 - Portret van Hendrik Conscience, door Alwis Rossbach, blz. 245.
Fac-Similé van een handschrift van P.F. Van Kerckhoven over de veranderingen
in ‘Het Wonderjaer’, blz. 277.
Geertruide bij Godmaert in het Gevang. Naar eene der zeldzame teekeningen der
eerste uitgave van ‘In 't Wonderjaer’, blz. 285.
Oorspronkelijke en onuitgegeven plaat voorstellende Jan de Koekebakker in het
verhaal ‘De Geest’. De teekenaar W. Linnig heeft hier Conscience zelve uitgebeeld,
blz. 297.
VIII.- 1913 - Raymond de la Haye: Lier - De Brug. Hugo Verriest en Jan Toorop,
blz. 277.
XI. - 1921 - Jan Toorop: Brugge of ‘De Goddelijke Liefdegang’, blz. 200.
Paul Sérusier: Vrouw, blz. 281.
Stilleven, blz. 285.
De drie Maria's, blz. 292.
De Oogst, blz. 296.
XII. - 1922 - De Kerk te Mont-Devant-Sassey, blz. 93.
Middanbeuk van de Kerk te Longuyon, blz. 94.
De Viering in het Landschap van de Kerk van Mouzon, blz. 95.
Noordzijde der Basilika te Avioth, blz. 96.
Victor Delhez: Individualist, blz. 125.
James Ensor: Roode Gordijnen, blz. 204.
Paddestoelen, blz. 204.
Negerplastiek: Meisjeshoofd, blz. 439.
Schaaldrager, id.
Ivoor, id.
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XIII. - 1923 - Cornelis Saftleven, Allegorie op de Veroordeeling van Johan van
Oldenbarneveld, blz. 128.
Pieter De Bloot: De Studie van een Advocaat, blz. 123.
Paul Joostens: Weeldevruchten, blz. 224.
Sirene, blz. 224.
Bootjes, blz. 225.
Jeugd, blz. 225.
André Lhote: Schilderij, blz. 323.
Teekening, blz. 338.
De Vrouw van den Schilder, blz. 339.
Titelblad van ‘Triumphus Cupidinus’, blz. 400.
XIV. - 1924 - Gust. De Smet: Kapel der Karmelieten te Luithagen, blz. 1.
Het Torenhuis, blz. 2.
Zicht uit het Atelier in den Gang van ‘Het Torenhuis’, blz. 3.
Zicht op Achter- en Zijgevel van het Huis Saverijs, blz. 3.
Oskar Jespers: ‘Kind met Zwaan’, blz. 394.
Pottedraaier, blz. 395.
XV. - 1925 - G. Kerirckx De Oude: Ontwerp van Preekstoel, blz. 124.
G.I. Kerrickx: Ontwerp voor Stoffeering van een Kerk, blz. 180.
XVI. - 1926 - Henry Van de Velde: Werkbund Schouwburg te Keulen - Voorgevel,
blz. 4.
Plan van Tooneel en Proscenium van het Werkbundtheater.
Plan van den Schouwburg van de H.H. Perret Frères et A. Granet.
Zijgevel.
Zaal.
Faust: De Werkkamer van Faust.
Faust: Auerbach's Kelder.
Faust: Walpurgisnacht.
XVIII. - 1928 - Paul Van Ostayen (Portret), blz. 129.
XXI. - 1929 - Constant Permeke: De Ciderdrinker, blz. 129.
De Broodsnijdende Vrouw, blz. 136.
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C. Artikels van de Redactie.
1906

Inleiding 1905, I Jrg., blz. 215.
K.L. Ledeganck (1805-1847), id., id.,
bldz. 33-34.
De Meening van ‘Vlaamsche Arbeid’
over ‘Het Woord-Vooraf’, van
Vermeylen's Kritiek, id., id., bldz. 62-63.
In Memoriam Reimond Stijns, id., id.,
bldz. 95-96.

1906

De Bisschoppelijke Onderrichtingen 1906, II Jrg., bldz. 33-35.

1910

Rond eene Vlaamsche Hoogeschool 1910, VI Jrg., bldz. 1-3.
In Memoriam Frans Buyens, id., id., blz.
432.

1912

Een Voorwoord bij den Zevenden
Jaargang - 1912, VII Jrg., bldz. 1-2.
Voorwoord naar aanleiding der 100-ste
Geboorteverjaring van Hendrik
Conscience, id., id., bldz. 247-254.

1913

- Voorwoord naar aanleiding van de
viering van Hugo Verriest - 1913, VIII
Jrg., bldz. 241-245.

1921

In Memoriam Prosper Van Langendonck
- 1921, XI Jrg., bldz. 1-2.

1924

Henry Van de Velde - 1924, XIV Jrg.,
bldz. 155-156.
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D. Lijst der Medewerkers.
I. - Poëzie.
Andries, Z.
† Arras, Jozef.
† Baccaert, Herman.
Bertrand, Frater O.C.
Besnard, Albert.
† Besseleers, Clemens.
Boeken, Hein.
Boucherij, Leo.
† Bourgaux, Jos.
Broeckaert, Herman.
Brom, Eduard.
Brunclair, Victor J.
Bukowska, Elsa.
Burssens, Amaat.
Burssens, Gaston.
† Buyens, Frans.
Celen Vital.
Ceunis, Gerard.
De Backer, Franz.
De Cneudt, Richard.
De Coster, Lucien.
De Jager, Peep.
† De Laey, Omaar-Karel.
Delcroix, Jules.
Delbeke, Frans.
Delbeke Jules.
De Pillecijn, Filip.
De Prez, Frans.
† De Schutter, Herman.
De Voght, Jozef.
De Wilde, Frans.
De Wit, Gregorius O.S.B.
Du Perron, E.
Eeckels, Constant.
Eekhout, Jan H.
Eeckhout, Joris.
Fidelis, Fonus O.M.C.
Fierens, Albert.
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Francken, Fritz.
Fuldauer, D.
Gevers, Albert.
Geyens, J.M.S.C.
Gossaert, Geerten.
Grauls, A.W.
Greshoff, Jan.
Grietens, Juul.
Gysen, Marnix.
Haanstra, Wiebrandus.
† Haenen, Huibrecht.
Hammenecker, Jan.
Heiling, W.
Helderenberg, Gery.
Herckenrath, Adolf.
Houwink, Roel.
Jacob, Anton.
Janssen, Miek.
Kenis, Paul.
Kimpe, Reimond.
Kluyskens, A.
Knuttel-Fabius, Elise.
Kops, Chr. O.F.M.
Koster, Edward B.
Kuyle, Albert.
Lambrechts, Lambrecht.
Le Coultre, A.
Léonard, B.
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Lhorijn, A.
Lhorijn-Thans, A.
Lovendal, W.
Luyckx, Jozef.
Maville, Jos.
Meyboom, W.
Moens, Wies.
Mulder, H.A.J.
Muls, Jozef.
Neels, Maurits.
Peeters, Magda.
Peeters, Jan.
Posthumus.
Reddingius, Johannes.
† Robbeknol.
Rombauts, Willem.
Rutten, Felix.
Rutten, Mathieu J.H.
Salomons, Annie.
Sauwen, Arnold.
Schepers, J.B.
Schürmann, Jules.
Simons, Jozef.
Singer, K.
Steenhoff-Smulders, Albertine.
Swarth, Helena.
Thans, Hilarion Pater.
Timmermans, Felix.
Tolman, Rinke.
Toussaint van Boelaere, F.V.
Van Alderman, Paul.
Van Beugem, Isidoor.
Van Brem, Leo.
Van Cauwelaert, August.
† Van den Oever, Karel.
Van den Wijngaert, Frank.
Van der Aat, Anna.
Van der Hallen, Gust.
Van der Meeren, Lucien.
Van der Straeten, Clemens.
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† Van der Straeten, Emiel.
Van de Voorde, Urbain.
Van de Vijver, Karel.
† Van de Woestijne, Karel.
Van Dievoet, Em.
Van Dingen, W.
Van Esch, C.
Van Goethem, Leo.
Van Haute, Delfien.
Van Hecke, Firmin.
Van Holder, Jan.
Van Houte, August.
† Van Langendonck, Prosper.
Van Looy, E.
Van Nijlen, Jan.
Van Offel, Edmond.
† Van Ostayen, Paul.
Van Ried, Leo.
Van Roosbroeck, Gust. L.
Vansina, Dirk.
Van Winckel, Maurits.
Verbruggen, Paul.
Vorland, Karel.
† Verriest, Hugo.
Vos, Margot.
Walgrave, Aloïs.
Weiman, F.
Weiman, Theo.
Winckler, Prins, J.
Zeldenthuis, Jan J.

Onuit gegeven verzen verschenen van:
† De Geyter, Julius.
† Gezelle, Guido.
† Rodenbach, Albrecht.
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II. - Proza.
† Baccaert, Herman.
Baekelmans, Lode.
Berghen, René.
Brunclair, Victor J.
Burssens, Amaat.
Ceunis, Gerard.
Claes, Ernest.
Claes-Vetter, Stephanie.
De Bock, Eugeen.
De Cock, Jozef.
Defresne, A.
† De la Haye, Raymond.
Delbeke, Frans.
Demarré, Od.
De Pillecijn, Filip.
De Ridder, André.
Du Perron, E.
Eeckel, Herwin.
Elebaers, Karel.
Francken, Fritz.
Free, Frits.
Fuldauer, D.
† Germonprez, Anna.
Gevaert, Edgard.
Geyens, J.M.S.C.
Grietens, Juul.
Hammenecker, Jan.
Jacob, Antoon.
† Jeurissen, Alfons.
Kenis, Paul.
Lambrechts, Lambrecht.
Lantermans, K.
Leonard, Jos.
Loeb, Wilhelm
† Meert, Leo.
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Meestersz, Jozef.
Muller, H.W.
Muls, Jozef.
Noordling.
Placidius, P.
Peeters, Magda.
Bas, G.
Sabbe, Maurits.
Steghers, Okt. A.
Streuvels, Stijn.
Thiry, Antoon Frans.
Timmermans, Felix.
Toussaint van Boelaere, F.V.
Van Ael, Huibrecht.
Van den Berghen, J.
† Van den Oever, Karel.
Van den Wijngaert, Frank.
Van de Meer de Walcheren, Pieter.
Van der Meer, R.
† Van der Straeten, Emiel.
† Van de Woestijne, Karel.
Van Dievoet, Victor.
Van Goethem, Leo.
Van Houtte, August.
Van Kalderkerke Berto.
Van Mettenijen, Bert.
Van Nijlen, Jan.
† Van Ostayen, Paul.
Van Passen, Robert.
Van Roosbroeck, Gust. L.
Van Waeg, Frans.
Van Walden, Hugo.
Van Winkel, Amaat.
Vermandere, René.
† Vermeersch, Gustaaf.
Vermeulen, Edward.
Vermeyen, V.
Verschoren, Frans.
Verstraeten, Edmond.
Verstreken, A.
Vos, Nel.
Weiman, Th.
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Wuyten, M.H.
Zielens, Lode.
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III. - Tooneel
Brunclair, Victor J.
De Ghelderode, Michel.
De Mont, Paul,
De Pillecijn Filip.
Greshoff, Jan.
Hammenecker, Jan.
† Hermans, Godfried.
Laudy, Alfons.
Martens. Gaston.
Pulman, Willem.
Simons, Jozef.
† Van den Oever, Karel.
† Van der Straeten, Emiel.
Van de Velde, Anton.
Vansina, Dirk.

IV. - Kritische bijdragen
Albert, Karel.
† Arras, Jozef.
Avermaete, Roger.
† Baccaert, Herman.
Baekelmans, Lode.
Ballet, Leo.
Bartstra, J.S.
Berckelaers, Fernand.
Berg, G.
Berlage, H.P.
Bertrand, P.O.C.
† Besseleers, Clemens.
Bolle, Bernard.
Brinkgreve-Wicherink, Fine.
Brunclair, Victor J.
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Burssens, Amaat.
Burssens, Gaston.
Buyle, Hubert.
Cannegieter, H.G.
Canter, Bernard.
Celen, Vital.
Chabot, G.
Claes, Ernest.
Claes-Vetter, Stephanie.
Cleerdin, Vincent.
Coenraads, Ed.
Cohen, Jozef.
Collaer, P.
Coopman, Hendrik Thzn.
Cornette, Arthur H.
Craeybeckx, Herman.
Daenen, Cl.
Dambre, Oscar.
De Beer, Taco H.
Debeir, R.
De Bock, Eugeen.
De Boeck, A.
De Bom, Emmanuel.
De Cneudt, Richard.
De Clerck, Theo.
De Cock, Jozef.
Decroos, J.
De Decker, Theo.
De Groodt, Juliette.
D'Haese, Frans.
De Hovre, Frans.
Dekking, Henri.
† De la Haye, Raymond.
De Meyer, Maurits.
De Pillecijn, Filip.
De Ridder, André.
De Ronde, Theo.
De Sadeleire, Marcel.
De Smedt, Oskar.
Deswerteruyter, Corneel.
Deurendaal, J.
De Veer, W.S.J.
De Vleeschouwer, Herman J.
De Vooys, C.G.N.
De Waele, Emiel.
De Witte, P.
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Eeckhout, Joris.
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Elias, Hendrik J.
Elebaers, Karel.
† Fierens, Alfons.
Foncke, Robert.
Francken, Fritz.
Fransen.
Gabriëls, Juliane.
Geerebaert, A.
Govaert, Flink.
Gregoire, Jan.
Greshoff, J.
Grauls, Jan.
Grietens, Juul.
Guiette, Robert.
Gysen, Marnix.
Gijssels, Willem.
Gusman, G.
Haller, A.J.
Hammenecker, Jan.
Hermans, Ward.
Hisch, Annie.
Horsman, Elly.
Hoste, Huibrecht.
Houwink, Roel.
Hoyack, L.
Indestege, Luc.
Itschert, Carl.
Jaarsma, D. Th.
Jehu, Felicien.
Joostens, Paul.
Jonkers, Albericus Dom O.S.B.
Kenis, Paul,
Kerkhof, B.T.
Kloos, Willem.
Knuttel, G. Wzn.
Klop, Ruth Jr.
Koninckx, Willy.
Kosten, A.W.
Kropholler.
Kwakman, Th.
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Lajoost, Jo.
Lambrechts, Lambrecht.
Lamman Trip de Beaufort, H.
Leonard, Edward.
Leemans, Victor.
Leurs, Constant.
Lochem, Georges.
Loeb, Wilhelm.
Loos, Eduard, P.
Maes, Joris.
Marsman, H.
Meyboom, W.
Minne, Richard.
Missiaen, Berthold.
Moens, Wies.
Monteyne, Lode.
Muls, Jozef.
Mijnssen, Frans.
Ontrop, Lodewijk.
Overduyn-Heyligers, E.
Oud, J.J.P.
Pauwels, François.
Peetermans, Edgard.
Peeters, Jozef.
Peeters, Magda.
Persijn, Juul.
Picard, Leo.
Pil, Albert.
Poort, Herman.
Poupeye, Camille.
Prims, Floris.
Putman, Willem.
Reyneke Van Stuwe, Jacquel.
Reypens, Leonce, S.J.
Robbers, Herman.
Roelants, Maurice.
Roels, Dolf.
Rondou, Jos.
Rombauts, E.
Rossbach, Alwiss.
Rost, Nico.
Sabbe, Maurits.
Salomons, Truus.
Schamelhout, G.
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Seghers, Gustaaf.
Simons, Jozef.
Simons, Leo.
Smits, Frans.
Sohlman, Arne.
Spanjaard, D. Mr.
Speleers, L.
Spitzen, G.W.
Stellfeld, J.A.
Stracke, D.S.J.
Stubbe, A.
Teirlinck, Herman.
Thiry, Frans-Antoon.
Timmermans, Felix.
Toussaint van Boelaere, F.-V.
Treub, M.W.F.
Van Acker, K.
Van Bergen, E.
Van Bergen, G.G.
Van Bolhuis, E.G.
Van Calker, Henri, H.
Van Cauwelaert, August.
Van Cuyck, Frans.
Van den Bergh, Theo.
† Van den Oever, Karel.
Van den Wijngaert, Frank.
Van der Hallen, Oscar.
Van der Meer de Walcheren, Pieter.
Van der Meeren, Lucien.
Van der Mueren, Floris.
Van der Straeten, Clemens.
† Van der Straeten, Emiel.
Van der Weij, J.J.
Van de Velde, Anton.
Van de Voort, Jean.
Van Deyssel, Lodewijk.
Van Dommelen, Caroline.
Van Driessche, Albert.
Van Eeden, Frederik.
Van Esch, C.
Van Goethem, Fernand.
Van Hecke, Firmin.
Van Hille-Gaerthé, C.M.
Van Hoeck, Maurits.
Van Hoof, Jozef.
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Van Hulzen, Gerard.
Van Kalderkerke, Berto.
Van Langendonck, A.
Van Loo, J.
Van Looy, Jac.
Van Melle, P.
Van Nijlen,, Jan.
† Van Ostayen, Paul.
Van Overbeke, Herman.
Van Pottelsbergh, Robert.
Van Puymbroeck, Herman.
Van Roosbroeck, Gust.
Van Rooy, Frans.
Van Varenbergh, L.
Vermeulen, Eduard.
Vermeylen, Aug.
† Verriest, Hugo.
Verschaeve, Cyriel.
Viola, Maria.
Vos, Herman.
Walgrave, Aloïs.
Weiman, Theo.
Zeldenthuis, Jan. J.
Zielens, Lode.
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E. Opheldering der Pseudoniemen.
Berg, G.

= Dr. Georges Van Bergen.

De Clerck, Theo

= Floris Couteele.

Deurendaal, J.

= Gust Van Roosbroeck.

Eeckel, Herwin

= Dr. H. Allaeys.

Francken, Fritz

= Frederik Clijmans.

Free, Fritz

= Okt. A. Steghers.

Gysen, Maruix

= J.A. Goris.

Helderenberg, Gery

= Hubert Buyle.

Hermans, Godfried

= Lodewijk Dosfel.

Lhorijn, A.

= Hilarion Thans.

Meyboom, Willem

= Floris Couteele.

Noordling

= Jan Van der Ven.

Posthumus

= J.A. Goris.

Robbeknol

= Karel Van den Oever.

Streuvels, Stijn

= Frank Lateur.

Van Beugem, Isidoor

= Isidoor Verdoodt.

Van der Meeren, Lucien

= Hubert Buyle.

Van der Straeten, Emiel

= Emiel Delrue.

Van de Vijver, Karel

= Hubert Buyle.
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Van Deyssel, Lodewijk

= K.A. Alberdingk-Thijm.

Van Dingen, W.

= J.A. Goris

Van Esch, C.

= Floris Couteele.

Van Kalderkerke, Berto

= Dr. Albert Van Driessche.

Van Looy, E.

= J.A. Goris.

Van Mettenijen, Bert

= Edgar Pattijn.

Van Rooy, Frans

= Dr. Frans Swalens.

Van Walden, Hugo

= Jules Temmerman.

Verland, Karel

= J.A. Goris.

Weiman, F.

= Theo De Jager.

Weiman, Theo

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

14

F. Opheldering van de Afkortingen.
A.V.D.

= Albert van Driessche.

A.V.D.V.

= Antoon Van de Velde.

C.B.

= Clemens Besseleers.

D.R.

= Dolf Roels.

E.

= Erasmus - Floris Couteele.

E.K.

= Elebaers Karel.

Erasmus

= Floris Couteele.

F.C.

= Floris Couteele.

F.V.G.

= Fernand Van Goethem.

G.

= J.A. Goris.

G.B.

= Gaston Burssens.

H.

= Herman De Vleeschouwer.

H.D.V.

= Herman De Vleeschouwer.

J.G.

= J.A. Goris.

J.M.

= Jozef Muls.

J.D.G.

= Juliette De Groodt.

J.V.D.V.

= Jean Van de Voort.

K.E.

= Karel Elebaers.

K.V.D.O.

= Karel Van den Oever.

M.

= Meyboom - Floris Couteele.

M.C.

= Meyboom - Couteele.

M.J.

= Muls Jozef.
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M.V.

= Maria Viola.

O.

= Karel Van den Oever.

O.D.

= Oscar Dambre.

O.D.S.

= Oscar De Smedt.

P.V.O.

= Paul Van Ostayen.

R.V.P.

= Robert Van Pottelsbergh.

V.D.O.

= Karel Van den Oever.

V.E.

= Van Esch - Floris Couteele.

V.J.B.

= Victor J. Brunclair.

V.O.

= Karel Van den Oever.

W.M.

= Willem Meyboom.

W.P.

= Willem Putman.
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I. Poëzie.
Andries, Z.
1927.

Wij, uit de Opmarsj - 1927, XVII Jrg.,
blz. 23, 4 v. × 5 str.
‘Als we allen 't zwaard der morgerzon ter
scheede hebben.’

Arras, Jozef.
1908.

Tinke-Tonke-Teirelinck - 1908, IV Jrg.,
blz. 160, 4 v. × 5 str.
‘En Tinke-Tonke-Teirelinck.’

Baccaert, Herman.
1909.

Twee Rossen - 1909, V Jrg., blz. 10, 4
v. × 5 str.
‘Rasch klepprend hoefgetrap.’
De Beiaardier - id., id., blz. 407, Sonnet.
‘Hoe vaak deed ik met u den tocht naar
't oud klavier.’

Bertrand, Frater Ord. Cap.
1906.

's Nuchtens - II Jrg., bldz. 107-108, 4v.
× 8 str.
‘'n Koraalke in 't zwart, met wijn en water
voor de mis.’

Besnard, Albert.
1910

Avond - 1910, VI Jrg.
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I. Aan het Strand - blz. 74, 4 v. × 3 str.
‘In immer, sinds den middag, neeg.’
II. In het Bosch - blz. 74, 4 v. × 3 str.
‘Als 't woud de avondsluier is gedaald.’
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Besseleers, Clemens.
1912.

De Avond is langs 't land - 1912, VII
Jrg., blz. 46, Sonnet.
‘De avond is langs 't land, waar alles ligt
gestorven.’
En waarom zou ik - id., id., blz. 47,
Sonnet.
‘En waarom zou ik U, lief lijden, niet
beminnen.’
Ik droeg U - id., id., blz. 48, Sonnet.
‘Ik droeg U om mijn geest, vaak als een
kroon, Gedachten.’
Voor Conscience - Ode, id., id.
I. ‘D'Herinnering, die, lachend als het
zoetst geluid.’
Blz. 303, Sonnet.
II. ‘Het land viert groot en juicht. Het
heft omhoog voor 't volk.’
Blz. 304. Sonnet.
III. ‘Hij leerde lezen 't volk en legde het
in zijn boeken.’
Blz. 305. Sonnet.
IV. ‘Niets bleef er dan of hield hij voor
zijn land verborgen.’
Bldz. 305-306, Sonnet.
V. ‘En 't wierd zijn werk! En uit die
taak met moed gedragen.’
Blz. 306, Sonnet.
VI. ‘Het moest alles omhoog: zijn volk,
zijn land, zijn aarde.’
Blz. 307, Sonnet.
VII. ‘Reeds met 't gezicht gekoerd naar
nieuwe en andere zonnen.’
Blz. 308. Sonnet.

1913.

Sinay - 1913, VIII Jrg., blz. 233, Sonnet.
‘Omwasemd, wit; slaaprig, als van uit
droomen.’
Hugo Verriest - id., id., blz. 269, 4 v. ×
4 str.
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‘Een helder woord: waarheid niet, maar
een beeld.’

Boeken, Hein.
1912.

Rijmbrief - 1912, VII Jrg., bldz. 89-91,
68 verzen.
‘Voor gastvrijheid zegt dank vreemdling
van 't Noorden.’

Boucherij, Leo.
1905.

Wijding - 1905, I Jrg., blz. 42, 24 verzen.
‘Ik vond in u wat nooit ik had gevonden.’
Ontsluiering - id., id., blz. 101, 4 v. × 4
str.
‘En fluisterzuchtend heb ik U gebeden.’
Verlangen - id., id., blz. 157, 8v. × 2 str.
‘Neen, leven kan ik niet in
donker-dag-goschemel.’

Bourgaux, Jos.
1906.

Vers - 1906, II Jrg., blz. 180, 20 verzen.
‘Mijn dampig, deuzig hoofd.’
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Broeckaert, Herman.
1907.

Ventjes - 1907, III Jrg., blz. 55, 7 v. × 4
str.
‘Wondere ventjes toch, mijn hertjes.’
't Liedje van den Mulder en den
Schilder - id., id., blz. 73. 7 v. × 4 str.
‘De mulder had zijnen molen gezet.’

Brom, Eduard.
1909.

Diepenbroch's ‘Te Deum’ 1909, V Jrg.,
blz. 159, Sonnet.
‘Kan diepst gemeenschapsvoelen breeder
stijgen.’

Brunclair, Victor J.
1921.

Zang voor de Pbebeeër - 1921, XVI
Jrg., blz. 38, 6 v. + 2 v. + 11 v.
‘Boven de echt in uw handen.’
Pastorale - id., id., blz. 72, 3 v. + 5 v. +
4 v. + 10 v. + 4 v. + 5 v.
‘De miljonnaire trilling van de stof.’
Haven - id., id., blz. 181, 7 v. + 9 v. + 13
v.
‘Haven: Smis van impulsen.’
Evangelie-Zang - id., id., blz. 258, 10 v.
+ 7 v. + 9 v. + 3 v.
‘Stemmer van alle harten die dichter zijt.’
Stroom - id., id., bldz. 290-291, 11 v. +
8 v. + 9 v. + 12 v. + 5 v. + 3 v. + 2 v. +
7 v. + 5 v.
‘Wondere deining heeft onze haven
aangedaan.’
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1923.

Vers - 1923, XVIII Jrg., blz. 399, 5 v. +
6 v. + 5 v. + 5 v. + 6 v.
‘Nog is het Asschewoensdag in het hart
van mijn land.’
De lange omvaart - id., id., bldz.
425-428, 160 verzen.
‘Aan lager wal vol avarij.’

1924.

Mysterie in Mei - 1924, XIX Jrg., bldz.
195-196, 6 v. + 8 v. + 4 v. + 7 v. + 9 v. +
4 v. + 10 v.
‘Blanke bloeseming alover 't land.’
Inzet - id., id., blz. 328, 4 v. × 3 str. + 6
v.
‘Ons lied is telefoonrinkel in een dood
kantoor.’

1925.

Stilstand op Aanvraag - 1925, XX Jrg.,
bldz. 6-7, 6 v + 4 v. × 2 str. + 12 v. + 5
v. + 14 v.
‘Scharlaken leed in malle mantel.’
Intérieur - id., id., blz. 16, 24 verzen.
‘Tintel, tere teetas’.
De Kat - id., id., blz. 86, 1 v. + 5 v. + 3
v. × 2 str. + 2 v.
‘Uit de boom gekeken kat’.
Barber Shop - id., id., blz. 101, 6 v. + 7
v.
‘Hier herleeft de pruikentijd.’
Droogland - id., id., blz. 185, 2 v. × 2 str.
+ 4 v.
‘Zo denkt de dromedaris.’
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Avondwending - id., id., blz. 251, 26
verzen.
‘Streelhanden zefierzijdezacht langs het
nacihtgelaat.’
Jan Cockx - id., id., blz. 311, 4 v. + 8 v.
+ 4 v. + 3 v. + 1 v.
‘Kleinduimpje ging vooraan.’
Woud-Wandeling - id., id., blz. 346, 6
v. + 5 v. + 6 v. + 1 v. + 7 v.
‘Houthakker in het zwartwoud van
mysterie.’
Fontein - id., id., blz. 384, 22 verzen.
‘Huppel, Druppel.’
1926.

Pavane - 1926, XXI Jrg., blz. 179, 24
verzen.
‘Op de tip, op de top.’
Paul Van Ostayen - id., id., blz. 205, 3
v. + 9 v. + 5 v. + 1 v.
‘Paul en tegenpool.’
Paul Cezanne - id., id., blz. 305, 11 v. +
6 v.
‘Titan Dromer langs het krachtspel aller
dingen.’
Boetmaagd - id., id., blz. 338, 6 v. + 3
v. + 5 v. + 7 v.
‘Rein en recht.’
De Zwarte Pokken - id., id., blz. 378, 7
v. + 4 v. + 7 v.
‘Geschonden aanschijn.’
Ruinen onder zon - id., id., blz. 413, 4
v. + 3 v. + 4 v.
‘Van het doorwoeld festijn.’

1927.

Savannah - 1927, XXII Jrg., blz. 49, 5
v. × 2 str. + 9 v.
‘Nigger song.’
Droomtuin - id., id., blz. 217, 8 v. + 4 v.
+ 5 v. × 2 str.
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‘Een late tred die waart in de loverpal.’
Late Vrouw - id., id., blz. 218, 6 v. + 5
v. + 4 v.
‘Met de lamp is een vrouw in de nacht
alleen.’
Oorsprong - id., id., blz. 219, 4 v. + 5 v.
+ 7 v.
‘Waar het ruim verglijdt.’
1928.

Pantalonnade - 1928, XXIII Jrg., blz.
329, 4 v. × 2 str. + 7 v. + 1 v. + 6 v.
‘Lila, Lily.’
Heil de Natte Vingerling - id., id., blz.
330, 22 verzen.
‘Over de stoep van het lage huis.’
Dorpsdans - id., id., blz. 330, 4 v. + 6 v.
+ 4 v. + 3 v.
‘Klompen op de klinker.’

1929.

Berglied - 1929, XXIV Jrg., blz. 16, 7 v.
+ 4 v. + 10 v.
‘Midzomergoud.’

Bukowska, Elsa.
1912.

Legende - 1912, VII Jrg., bldz. 208-209,
4 v. × 7 str.
‘Ik heb zoo meen'gen nacht gezocht.’
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Burssens, Amaat.
1923.

Twee Gedichten naar Rubert Brooke
- 1923, XVIII Jrg.
I. - Waikiki - blz. 291, 10 v. + 6 v.
‘Lauwe geuren als een zucht uit
wingerden gestegen.’
II. - Tover - bldz. 291-292, 10 v. + 14 v.
‘In 't donker kermt de luide zee.’
In 't Blanke Huis - id., id., blz. 292, 12
v. + 4 v.
‘Groen hangt de avond over de vlakte.’
Nachtvers - id., id., blz. 332, 6 v. + 3 v.
+ 4 v. + 3 v.
‘Maan brandt in het midden van de
hemel.’

1924.

Aanroeping - 1924, XIX Jrg., blz. 404,
6 v. + 3 v. + 6 v. + 4 v. × 2 str. + 6 v. +
2 v. × 2 str.
‘Beatrijs die je jonge lijf van heimelike
pijn hebt verwrongen.’

1925.

Er jaagt een mens - 1925, XX Jrg., blz.
55, 7 v. + 14 v. + 11 v.
‘Heer - Heer - Heer.’

Burssens, Gaston.
1921.

Li-tai-pe.
I. - De Keizerin - 1921, XIV Jrg., bldz.
30-31, 5 v. × 2 str.
‘De yadetrappen glanzen van douw.’
II. - Het Tjao-Jang Paleis in de Lente blz. 31, 10 v. × 3 str.
‘Nu hangt geen sneeuw meer op de
perebomen.’
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1924.

De Trem - 1924, XIX Jrg., blz. 12, 6 v.
+ 8 v. + 12 v. + 3 v. + 2 v.
‘Schelt de tremschel schel schel.’
Sneeuw - id., id., blz. 31, 3 v. + 5 v. × 2
str. + 6 v.
‘Mussen tjilpen luid.’

1926.

Jubileum - 1926, XXI Jrg., blz. 239, 2
v. + 4 v. + 2 v.
‘De Kroon als beloning.’
Jachtgenot - id., id., blz. 384, 5 v. + 4 v.
‘Als het papengaaiengaaike krijst.’

1927.

Speelse Herinnering - Hupse
Verwondering - 1927, XXII Jrg.
I. - ‘En toen is het gegaan zooals het allen
ging’, blz. 38, 4 v. + 6 v.
II. - ‘Het land ligt in avendmist’, blz. 38,
6 v. + 4 v.
Inkeer - id., id., blz. 135, 6 v. × 2 str. +
2 v.
‘Het doel is hoog, de keel is droog.’

1928.

Ver Verschiet - 1928, XXIII Jrg., blz.
22, 7 v. + 13 v. + 3 v.
‘In een roze zeepbel.’
Inkeer - id., id., blz. 23, 4 v. + 8 v. + 6
v. + 3 v.
‘Boog der wenkbrauw.’
Laatste Zonondergang - In Memoriam
Paul Van Ostaeyen - id., id., blz. 164,
14 v. + 7 v.
‘Rozegeel en paarsrood.’
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Amazone - id., id., blz. 292, 5 v. + 7 v.
+ 6 v.
‘Over de zomerweide drijft geur van
drogend hooi.’
De Mieren - id., id., blz. 292, 7 v. × 2 str.
+ 6 v.
‘Nog woelen honderdduizend mieren.’
De Stroom - id., id., blz. 293, 7 v. + 6 v.
+ 12 v. + 2 v.
‘Als de oevers glad langs onze boten
glijden.’
1929.

Maanlandschap - 1929, XXIV Jrg., blz.
83, 4 v. + 6 v.
‘Zo schielik schoof een waas van blauwe
wolken.’
Vergeefse Verleiding id., id., blz. 83, 9
v. + 4 v. + 3 v.
‘Dit is de laatste hartstocht van de herfst.’
Afscheid - id., id., blz. 301, 6 v. × 2 str.
+ 3 v. + 4 v.
‘Als de sirenen van de boten afscheid
seinen.’

Buyens, Frans.
1908.

De Koorknaap - 1908, IV Jrg., bldz.
229-230, 54 verzen.
‘Onder 't geweldelik gebied der
orgelpijpen.’

1909.

De Bode - 1909, V Jrg., bldz., 425-426,
64 verzen.
‘De wijn druipt stil van tafel af.’
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Celen, Vital.
1906.

Vrede-Avond 1906, II Jrg., blz. 147, 16
verzen.
‘Het doomen heeft nu zacht.’

Ceunis, Gerard.
1907.

De Bleeke Kaarsen - 1907, III Jrg., blz.
182, 4 v. × 3 str.
‘De bleeke kaarsen staan te weenen.’

1908.

't Avendt - 1908, IV Jrg., blz. 52, 4 v. ×
6 str.
‘'t Avendt-Gedachten gaan.’

De Backer, Frans.
1919-1920.

In Memoriam - 1919-1920, XIV en XV
Jrg., blz. 13, Sonnet.
‘Hij stierf den dood, dien we allen hem
benijden.’
Ars Poetica - id., id., blz. 13, Sonnet.
‘Met blijdschapswoorden rood als
kollebloemen.’
Verjaardag - id., id., blz. 115, Sonnet.
‘De kille morgen. Kogels gieren.’
Lente - id., id., blz. 115, Sonnet.
‘Ik draag in mij de smart van vele dagen.’

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

21

De Cneudt, Richard.
1907.

Gebed - 1907, III Jrg., blz. 182, 13 + 1
v.
‘O Liefde, liefde, 't hoogste en heiligste
op deze aarde.’

1908.

Ds Avond - 1908, IV Jrg., blz. 17,
Sonnet.
‘De avond heeft vredige gebaren.’
Najaar - id., id., blz. 169, Sonnet.
‘Nog enkele boomen steken droef en stil.’
Mijn Weemoed zoekt - id., id., blz. 264,
Sonnet.
‘Mijn weemoed zoekt den zoeten, zachten
avond.’

1909.

Zondagnamiddag in Stad -1909, V Jrg.,
blz. 52, Sonnet.
‘Ik hoor de zondagstilte op schuchtre
voeten gaan.’

1910.

Voelt gij niet de innigheid? - 1910, VI
Jrg., blz. 53, Sonnet.
‘Voelt gij niet de innigheid van elk
geluid?’

1912.

Zang aan de Leie - 1912, VII Jrg., bldz.
92-95, 6 v. × 15 str.
‘Gulden Leie, dichterdroom.’

De Coster, Lucien.
1913.

Mijn Zoon - 1913, VIII Jrg., blz. 452, 14
verzen.
‘Mijn Zoon, komt ge nu weer naar mij?’
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De Geyter, Julius.
1913.

Het Lied mijns Harten - Aan Hugo
Verriest! - 1913, VIII Jrg.
I. - ‘Er is geen hart dat niet in zijn
liedje kwedelt.’
Blz. 248, 4 v. × 4 str.
II. - ‘Er is geen hart dat niet in zijn
liedje kwedelt.’
Blz. 249, 4 v. × 4 str.
III. - ‘Er is geen hart dat niet in zijn
liedje kwedelt.’
Blz. 250, 4 v. × 4 str. + 9 v.

De Jager, Peep.
1909.

Die eenzame avond - 1909, V Jrg., bldz.
74, 6 v. × 4 str.
‘Stil is 't om mij.’

De Laey, Om. Karel.
1905.

Van over Ouds - De Gast - 1905, I Jrg.,
blz. 6. 4 v. × 5 str.
‘Over nachte, met zijn baard vol ijzel.’

Delcroix, Jules
1905.

St. Franciscus en de Vogelkens - 1905,
I Jrg., blz. 43, 24 verzen.
‘Wat spraakt ge zoet en traag,
Franciscus.’

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

22

Delbeke, Frans.
1907.

Avondimpressie - 1907, II Jrg., blz. 122,
4 v. × 4 str.
‘En op de velden zie ik droeven avond
zijgen.’

Delbeke, Jules.
1907.

Ontwaken - 1907, III Jrg., bldz. 110-113,
4 v. × 23 str.
‘Op den helledonkren klomp.’

De Pillecijn, Filip.
1919-1920.

Wanneer ik vallen moest - 1919-1920,
XIV en XV Jrg., blz. 26, Sonnet.
‘Wanneer ik vallen moest.’
Tocht in den Nacht - id., id., blz. 248, 4
v. × 6 str.
‘Kanonnen, steekt den nacht in.’
Wat zal ik zeggen? - id., id., blz. 302, 8
v. + 6 v.
‘Gij, die naar het Oosten 't veeg gelaat.’

De Prez, Frans.
1910.

Oogstlied - 1910, VI Jrg., blz. 104, 4 v.
× 4 str.
‘De garven, volle velden frisch ontmaaide.’
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De Schutter, Herman.
1908.

Vers - 1908, IV Jrg., blz. 387, 4 v. × 5
str.
‘Eens zaten we bij avondval.’

1909.

Aan mijne Moeder - 1909, V Jrg., blz.
325, 4 v. × 3 str. + 2 v.
‘Gij rijst voor mijnen geest in wonderlijke
klaart.’

De Voght, Jozef.
1909.

Winterweer - 1909, V Jrg., blz. 27,
Sonnet.
‘Het rouwig wolkenfloers flapt door 't
dak der aard.’

1910.

De Tijd - 1910, VI Jrg., blz. 95, 5 v. × 5
str.
‘Een wijflend noode bang gebons.’

1914.

Storm - 1914, IX Jrg., bldz. 172-173, 4
v. × 12 str.
‘Over 't veld 'n stille Tach.’

1919-1920.

Stille Liederen - 1919-1920, XIV en XV
Jrg.
I. Lente - blz. 50, 4 v. × 3 str.
‘De eerste botten op de boomen.’
II. Avond - blz. 50, 4 v. × 3 str.
‘De zon, in roze ruimte.’
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III. Avondstilte - bldz. 50-51, 4 v. × 4 str.
‘Avondstilte en vrede.’
IV. Onschuld - blz. 51, 4v. × 3 str.
‘De lach die uw gelaat verplooit.’
V. Zomernacht - bldz. 51-52, 4 v. × 7 str.
‘Een witte wade wuift de nacht.’

De Wilde, Frans.
1922.

Interieur - 1922, XVII Jrg., bldz. 57-59,
2 v. + 21 v. + 33 v. + 2 v.
‘Mijn kamer is de veilige kajuit.’

1923.

Avondgang - 1923, XVIII Jrg., bldz.
441-442, 81 verzen.
‘Ik ga door de straat.’

De Wit, Gregorius. O.S.B.
1919-1920.

Mei - 1919-1920, XIV en XV Jrg., blz.
324, 18 verzen.
‘Ik liep eens door de wei.’
Op een gestorven Vogelken - id., id.,
bldz. 324-325, 29 verzen.
‘Dof met een plof.’

Du Perron, E.
1928.

Beelden uit het Verleden - 1928, XXIII
Jrg., blz. 303, Sonnet.
‘Ik mocht haar handen kussen,
sprakeloos.’
Ander beeld - id., id., blz. 303, Sonnet.
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‘Uw hart, mijn lief, en voelt het geen
bewegen.’
Wandeling zonder Maan - id., id., blz.
304, Sonnet.
‘De groote menschen zijn naar bed
gegaan.’
Twintigste Eeuw - id., id., blz. 304,
Sonnet.
‘Wij zijn zoo jong niet als wij doen
gelooven.’
Oproep - id., id., blz. 305, Sonnet.
‘Vriendin, groote vriendin, die nimmer
zijt gekomen.’
De Bezitting - id., id., blz. 305, Sonnet.
‘De vijver ligt begroeid; het water is
doorweven.’
De Dorpsschoone - id., id., blz. 306,
Sonnet.
‘Het meisje met de groote krullen dat.’
Platen aan den Wand - id., id., blz. 306,
Sonnet.
‘De kleuren zijn verkeerd op deze prent.’
1929.

Drie Liedjes voor Licht en Donker 1929, XXIV Jrg.
I. Aubade - blz. 70, 4 v. × 5 str.
‘Wie roept er zozeer?’
II. Romance - bldz. 70-71, 4v. × 5 str.
‘Nu heeft de zon verdreven.’
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III. Nocturne - blz. 71, 4 v. × 5 str.
‘De Nacht is gezonken.’

Eeckels, Constant.
1905.

Ecce Homo - 1905, I Jrg., blz. 27,
Sonnet.
‘Waar staart ge heen toch met die
bloedbewaarde oogen?’
Immaculata - id., id., blz. 142, Sonnet.
‘Waart gij het niet, o Moeder, die in
sombre nachten.’

1906.

Vrede - 1906, II Jrg., blz. 12, 5 v. × 5 str.
‘Traag schuiven door den langen, smallen
kloostergang.’
De Eenzame - id., id., bldz. 106-107, 5
v. × 6 str.
‘In donkeren hoek der verlatene kerk.’
Het Heiligdom - id., id., bldz. 173-174,
5 v. × 8 str.
‘Hoog praalt het gulden kruis op
grootschen tempel, fijn.’
De Laan - id., id., blz. 181, Sonnet.
‘De populieren staan als zwaar-volwassen
droomen.’

1907.

De Eeuwige Kracht - 1907, II Jrg., blz.
9, 3 v. × 8 str.
‘Soms golft de lijdenszee zwaar over 't
droeve hart.’
Door de Avondlanden - id., id., bldz.
139-140, 4 v. × 9 str.
‘Hoe vredig vouwt nu de avond ver zijn
vlerken over.’

1908.

Bij Zomersterven - 1908, IV Jrg., bldz.
5-6, 6 v. × 11 str.
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‘De Zomer, vorstlijk rijk, dien 'k eens
oneindig waande.’
De Zegepraal - id., id., blz. 89, 4 v. × 5
str.
‘Ik voel de vreugde forsch in daavrend
harte slaan.’
Aanbidding - id., id.
I. Mijn Heer, in 't avondzwart zoo
eenzaam wachtend.’
Blz. 90, 4 v. × 3 str.
II. ‘Wat is het wonder-goed, mijn Heer,
bij U te zijn.’
Bldz. 90-91, sonnet.
'k Draag door de dagen... - id., id., blz.
91, 4 v. × 4 str.
‘'k Draag door de dagen 't zwaar, het
nooit voldaan verlangen.’
Als 't regent in den herfst - id., id., bldz.
236-238, 4 v. × 15 str.
‘De dag kwijnt zieklijk op uit zompe
nachtenevels.’
Hergeboorte - id., id., blz. 365, Sonnet.
‘De jonge morgend gloeit zijn breeden,
gullen lach.’
In de Wonnegaarde - id., id., blz. 366,
Sonnet.
‘Hier is de rijpe vrucht van wereld-ouden
boom.’
De Blijde Tocht - id., id., blz. 367, 4 v.
× 6 str.
‘Wij, die nu samen gaan ter toekomst,
zonder vrees.’
Kindergedicht - id., id., blz. 409, 5 v. ×
5 str.
‘Wat staart ge vragend me aan, mijn kind,
met helder oogen.’
Najaar - id., id., blz. 508, Sonnet.
‘De Octoberzon blinkt bleek door
bloemige gordijnen.’
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1909.

Avondgedicht - 1909, V Jrg., bldz.
56-57, 6 v. × 8 str.
‘Geen tooverdroom zoo schoon als de
avond, die nu zedig.’
De Zaaier - id., id., bldz. 206-207, 6 v.
× 6 str.
‘Trotsch, in uw groot-bewuste macht.’

1919-1920.

Morgen-Meditatie - 1919-1920, XIV en
XV Jrg., bldz. 32-33, 6 v. × 6 str.
‘Een nieuwe rei gesluierde uren komt
weer.’
Nocturne - id., id., blz. 33, 7 v. × 3 str.
‘Zie... De avond vlot langs 't ledig veld.’

Eekhout, Jan H.
1923.

Aanwezigheid - 1923, XVIII Jrg., blz.
300, 4 v. × 2 str.
‘Uw adem, Heer, aan alle verten
uitgebroken.’

1925.

Louise 1925, XX Jrg., bldz. 303-304. 1
v. + 3 v. + 1 v. + 3 v. + 2 v. + 3 v. + 9 v.
+ 10 v. + 4 v.
‘...En heb ik dan te diep bemind?’

1929.

Het Landhuis - Naar Li-pai-po 1929,
XXIV Jrg., blz. 315, 6 v. × 3 str.
‘Nacht klimt uit d'aarde. Het gebergt'
wordt blauw.’

Eeckhout, Joris.
1905.

Psalm - 1905, I Jrg., blz. 28, 4 v. × 5 str.
‘O God, mijn God, laat uw verzoende
blikken.’
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Avond-lied - id., id., blz. 150, 4 v. × 5
str.
‘Gelijk een lang-verlaten Kerk.’
1906.

Drij Tafereelen opgehangen rond de
eerste H. Mis van den Eerw. Heer Jules
Seyssens - 1906, II Jrg.
I. Moeders Droom - blz. 87, 17 verzen.
‘Bij de witte wieg, zat moeder stil te
preev'len.’
II. Vaders laatste woorden... - bldz.
87-88, 18 verzen.
‘Mijn zonen ziet, mijn leven lang heb ik
gezwoegd.’
III. Aan den jongen Priester - blz. 88,
16 verzen.
‘Nu zijt gij priester... o wie zal uw
grootheid ooit verkonden.’

1910.

Weerspiegeling - 1910, VI Jrg., blz. 166,
20 verzen.
‘O teedere weerspiegeling van rozige
avondlucht.’
Zalig-blind! - id., id., blz. 167, 6 v. × 2
str.
‘'k Zag U dees morgend, lief en blij.’
Irrequietum Cor... - id., id., blz. 313, 4
v. × 2 str.
‘Wat is er van dees' dag van weelde mij
gebleven?’
October - id., id., blz. 314, 4 v. × 3 str.
+ 1 v.
‘Gezegend dat ik nog dees' grauwen dag
aanschouw.’

1914.

In Memiriam - 1914, IX Jrg., blz. 195,
27 verzen.
‘Wen thans uw aangezicht van mij.’
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Fidelis-Fonus, Pater O.M.C.
1910.

Aan den Nachtegaal 1910, VI Jrg., blz.
457, Sonnet.
‘U loof ik luide, o nachtegaal!’

1913.

Zie, ik sta aan de deur en klop - 1913,
VIII Jrg., blz. 380, 6 v. × 4 str.
‘'k Sta aan de deur en klop.’

1914.

Meditatie - 1914, IX Jrg., blz. 148, 8 v.
× 3 str.
‘Waar toch mijn Jezus toeven mag.’
o Wachters in den nacht! - id., id., blz.
149, 5 v. × 5 str.
‘o Wachters in den nacht!’

Fierens, Albert.
1905.

Bekentenis - 1905, I Jrg., blz. 58, 8 v. ×
3 str.
‘Geen ding en is zoo klaar, een avond nog
zoo licht.’

Francken, Fritz.
1921.

Kleindicht - 1921, XVI Jrg., blz. 4,
Sonnet.
‘Ginds, boven 't rood der verre
huizennokken.’

Fuldauer, D.
1912.

Jozef Israëls - 1912, VII Jrg., blz. 207,
Sonnet.
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‘De goede nacht heeft met zijn veil'ge
vachten.’
1914.

Sonnet - 1914, IX Jrg., blz. 55, 4 v. × 3
str. + 2 v.
‘Gelijk een vrouw, die veel beminde,
sterven gaat.’

Gevers, Albert.
1925.

Gevangenis - 1925, XX Jrg., blz. 304, 3
v. + 4 v. + 3 v. × 2 str.
‘Voorbij huizen ben ik gegaan.’

Geyens, J, M.S.C.
1906.

Bede tot den Mystieken Hovenier 1906,
II Jrg., bldz. 1-2, 8 v. × 2 str. + 4 v.
‘O mooie man in 't witte kleed.’

Gezelle, Guido.
1908.

Aan Juffrouw Eugenie Daessebroucq
- 1908, IV Jrg., bldz. 248-249, 52 verzen.
‘'t Is zeven jaar geleên bijkans, waar gaan
de tijden!’
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Lied - id., id., bldz. 249-250, 4 v. + 2 v.
+ 4 v. + 2 v. + 4 v. + 2 v. + 4 v. + 2 v. +
4 v. + 2 v.
‘Beggijntjes, beggijntjes.’
1913.

Eerweerde Herder - 1913, VIII Jrg., blz.
246, 4 v. × 2 str. + 6 v.
‘Eerweerde Herder, welbemind.’
Heer Pastor - id., id., blz. 247, 4 v. × 3
str.
‘o Heer Pastor, na zeer korte stonden.’

1922.

Brevier - 1922, XVII Jrg., bldz. 261-262,
39 verzen.
‘Gouden vat vol edeler reuken.’
Brevier - id., id., blz. 262, 36 verzen.
‘Gouden vat vol dierbre geuren.’

Gossaert, Geerten.
1910.

Encore - 1910, VI Jrg., blz. 24, 4 v. × 5
str.
‘In het midden van Mei als de nachtegaals
zingen.’

Grauls, A.W.
1921.

I. ‘Pas is de middag voorbij’ - 1921,
XVI Jrg.
Blz. 285, 1 v. + 5 v. + 4 v. + 3 v. +
2 v.
II. ‘Onder ontzomerde linden, waarin
een merel bibbert.’
Blz. 285, 4 v. × 2 str.

1923.

De Lamp 1923, XVIII Jrg., blz. 301, 2
v. + 6 v. + 4 v. + 5 v.
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‘De dag heeft afgedaan.’
Drie Gedichten van Georg Trakl - id.,
id.
I. Nachtromance - blz. 357, 4 v. × 5
str.
‘Vereenzaamd onder sterrenlicht.’
II. Muziek in Mirabel - bldz. 357-358,
4 v. × 4 str.
‘Een bergbron zingt - De wolken
staan.’
III. De Profundis - id., id., blz. 358, 4
v. × 2 str. + 3 v. × 3 str. + 4 v.
‘Er is een stoppelveld, waarin een
zwarte regen valt.’
1924.

Kerstnacht - 1924, XIX Jrg., blz. 42, 4
v. + 5 v. + 6 v.
‘Nacht.’
Sterrenlied - id., id., blz. 42, 3v. × 4 str.
‘Zij dansten rond de maan.’
Angelus - id., id., blz. 361, 30 verzen.
‘Handen zinken.’

1925.

Gedicht - 1925, XX Jrg., blz. 121, 3 v.
+ 8 v. + 3 v. + 2 v.
‘De vreemde kamer.’

1928.

Paul van Ostayen - 1928, XXIII Jrg.,
blz. 173, 4 v. × 4 st.r
‘Van Ostayen reed met den trein Pacific.’
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Greshoff, Jan.
1909.

Verzen - 1909, V Jrg.
I. Ontraadseling, blz. 322, 4 v. × 4
str.
‘Avonden zijn licht-grijze oogen.’
II. Woorden - blz. 323, 3 v. × 2 st.
‘Uw spreken is als 't ware lokken.’
III. Het zwijgen in de schemering bldz. 323-324, 5 v. × 4 str.
‘Omdat van alle dingen slechts.’
IV. Verlate gasten - blz. 324, 3 v. × 3
str.
‘O nu zijn lief blijdschaps brooden.’
Opdracht aan een Dichter - id.,
id., blz. 284, Sonnet. ‘Ik wilde U in
doorzongen peinzen naadren.’

1912.

Sonnetten - 1912, VII Jrg.,
I. ‘Gelooft gij dan waarlijk nog dat ik
zal luistren.’
Blz. 169.
II. ‘De zon stond hoog, de dag was vol
geschonken.’
Blz. 170.
Sonnetten - id., id.
I. ‘Mijn goede vrienden om een laten
disch.’
Blz. 466.
II. ‘Mijn lichaam zij de rijke
ondroogbre bron.’
Blz. 467.
III. ‘Een zwarte kerel tegen 't schuine
licht.’
Blz. 468.

1913.

Sonnet - 1913, VIII Jrg., blz. 181.
‘Ginds ligt de stad - de weeke vloer der
weiden.’
Uit mijn, oude cahiers - Sonnetten.
I. ‘Hij trok van stad naar dorp, van
dorp naar stad.’
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Blz. 339.
‘En toen de zon ter middaghoogte
brandde.’
Blz. 340.
‘Zij is aan mij verwant, méér dan
een zuster.’
Blz. 340.
‘Wij zijn een volk van
vreemd-verdoemde bijen.’
Blz. 341.
‘Dit is 't seizoen van late bloeme' en
vruchten.’
Bldz. 341-342.
‘Zoo zijn de luchten in het voorjaar
nooit.’
Blz. 343.
‘Omdat wij beiden het verlangen
weten.’
Blz. 343.

Grietens, Juul.
1906.

Losse Rythmen - Metamorphose 1906, II Jrg., bldz. 47-48, 44 verzen.
‘In gouden regen was 'k uit de lucht
gestort.’
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Het Morgensch Lentelicht - id., id., blz. 149, 46 verzen.
‘Uit 't lenteland zijn vroolijke boden gekomen.’

Gijsen, Marnix.
1910-1920.

In Memoriam mijn Vader - 1919-1920,
XIV en XV Jrg., blz. 262, 3 v. × 4 str.
‘Gij vocht, mijn vader, met den dood.’
Refereinen voor Breeroo - id., id.
1. ‘O d'allermooiste, mooiste meid.’
Blz. 262, 4 v. × 2 str.
II. ‘Toen in de nacht, de bruine nacht.’
Blz. 263, 3 v. × 4 str.
Dees' Avond - id., id., blz. 263, 5 v. × 3
str.
‘Dees' avond is zoo zalig - zoet.’

Haanstra, Wiebrandus.
1919-1920.

't Is al Muziek - 1919-1920, XIV en XV
Jrg., blz. 73, 4 v. 5 str.
‘'t Is al muziek, wanneer ik jou zie
komen.’
't Polka-Kopje - id., id., bldz. 73-74, 4
v. × 3 str.
‘Nog zie ik, als ik denk aan 't kort
ontmoeten.’
Regen - id., id., blz. 74, 4 v. × 4 str.
‘Eens zag ik je in den spattend wilden
regen.’
Het Ooft - id., id., bldz. 74-75, 4 v. × 5
str.
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‘Het was de tijd van kleur - en lucht genieten.’

Haenen, Huibrecht.
1905.

Het Angelus - 1905, I Jrg., blz. 92,
Sonnet.
‘Langaan de kimme gloeien roode
randen.’
Tweestrijd - id., id., blz. 148, Sonnet.
‘Zal nimmer eindigen dat eeuwig
strijden.’

Hammenecker, Jan.
1906.

Mijn Dagen - 1906, II Jrg., blz. 11, 5 v.
× 3 str.
‘Ik zie mijn dagen vredig.’
Antigoné - id., id.
I. OEdipus - bldz. 36-37, 4 v. × 6 str.
‘OEdipus zou geen zonne meer
aanschouwen.’
II. De Broeders - blz. 37. 4 v. × 5 str.
OEdipus was dan aan het eind
gekomen.’
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III. Polyneikes - blz. 38, 4 v. × 6 str.
‘En ginder lag, een prooi voor raaf
en houd.’
1908.

De Veerman - 1908, IV Jrg., bldz.
380-381, 43 verzen.
‘Mijn Moeder zegde mij Castel te
vreezen.’

1909.

Terug naar de Schelde - 1909, V Jrg.,
bldz. 405-406, 4 v. × 7 str.
‘O, weer van wal het bootje steken.’
Joannes Apostolus - id., id.
I. ‘Joannes, - Zoon van Zebedëus en
Salóme.’
Blz. 434, 3 v. × 5 str. + 1 v.
II. ‘Komt aan 't wijd - schouwend oog
dier Heerschers-op-de-baren.’
Bldz. 434-435, 3 v. × 5 str. + 1 v.
III. ‘Hoe 't zij: gij bleeft dien Man
aanhooren en gelooven.’
Bldz. 435, 3 v × 5 str. + 1v.
IV. ‘Uw ziele gierde plots naar
Jezus-Christus honen.’
Blz. 436, 3 v. × 5 str. + 1 v.
V. ‘Dien nacht dan waart Gij vol van
meer dan Rutsch begeren.’
Blz. 436-437, 3 v. × 5 str., + 1 v.
VI. ‘Het is een zware last een wensch in
't hart te dragen.’
Blz. 437, 3 v. × 5 str. + 1 v.
VII. ‘Andreas, Simon, Jakob, Jan die
Christus zagen.’
Bldz. 438-439, 3 v. × 5 str. + 1 v.
VIII. ‘De Visschers keken lang op 't
blikkerende blinken.’
Blz. 439, 3 v. × 5 str. + 1 v.
IX. ‘Na maanden kwaamt gij weer terug
naar Bethsaïde.’
Bldz. 439-440, 3 v. × 5 str. + 1 v.
X. ‘Dan, ach, Verwondering! Geboren
Vorst der Joden.’
Bldz. 440, 3 v. × 5 str. + 1 v.
XI. ‘En dan, Verdriet, langzamerhand
in u gezonken.’
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Blz. 441, 3 v. × 5 str. + 1 v.
‘'k Draag liever op mijn hart 't
gewicht van 't zwaarste lijden.’
Bldz. 441-442, 3 v. × 5 str. + 1.
‘Salome, moeders doen voor hun
bedroefde zonen.’
Blz. 442, 3 v. × 5 str. + 1 v.
‘Heer Jezus zuchtte diep, omdat hij
simpel zielen.’
Blz. 442, 3 v. × 5 str. + 1 v.
‘Heer Jezus' antwoord, hoor! - Mijn
beker drinkt gij zeker.’
Bldz. 443-444, 3 v. × 5 str. + 1 v.
‘Dat Jezus meest bemint hem, wien
hij diepst vernedert.’
Blz. 444, 3 v. × 5 str. + 1 v.
‘Laat komen nu de Palmendag: wat
kan u schelen.’
Bldz. 444-445, 3 v. × 5 str. + 1 v.
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XVII. ‘Bouwmeester Jezus, nooit
misschien vatte iemand beter.’
Bldz. 445-446, 3 v. × 5 str. + 1 v.
XIX. ‘Naar Gethsemani nu, ten grooten
tocht van 't lijden.’
Blz. 446, 3 v. × 5 str. + 1 v.
XX. ‘Roep niet, al kropt uw keel om wat
gij ziet gebeuren.’
Bldz. 446-447, 3 v. × 5 str. + 1v.
XXI. ‘Sta naast het kruis, Sint-Jan, en zie
naar al die lijnen.’
Blz. 447, 3 v. × 5 str. + 1 v.
XXII. ‘Zoo langs om inniger verwant met
Jezus lijden.’
Blz. 448, 3 v. × 5 str. + 1 v.
XXII. ‘Bewaken twee denzelfde doode,
dien zij beiden.’
Bldz. 448-449, 3 v. × 5 str. + 1 v.
XXIV. ‘U, die geleden hebt, en laagt in leed
begraven.’
Blz. 449, 3 v. × 5 str. + 1 v.
XXV. ‘Hosanna! Jezus leeft: uw leedschap
is genezen.’
Blz. 450, 3 v. × 5 str. + 1 v.
XXVI. ‘En dit geschiedde. Op Cinxendag
zijn vuur en tongen.’
Bldz. 450-451, 3 v. × 5 str. + 1 v.
XXVI. ‘Uw vroeger leven was toch schoon:
want, hoe 't u griefde.’
Blz. 451, 3 v. × 5 str. + 1 v.
XXVI. ‘Nu gij begrijpt dit grootsch
herworden aller dingen.’
Bldz. 451-452, 3 v. × 5 str. + 1 v.
1912.

Jacobus de Meerdere - 1912, VII Jrg.,
bldz. 218-221, 4 v. × 16 str.
‘Mocht ik U zien gelijk weleer.’

1913.

Vlaanderen - VIII Jrg., bldz. 263-264, 7
v. × 6 str. + 4 v.
‘Ik mag u liefdevol bezien.’
Uit het Boek der Veropenbaring - id.,
id.
Hoofdstuk IV (2-11), bldz. 420-421, 33
verzen.
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‘Joannes zag - (Hoe ben ik zoo vermetel
te zeggen wat hij zag).’
Verzuchting - bldz. 421-422, 4 v. × 6 str.
‘Joannes zag U, God de Vader lijk
Jaspis.’
Hoofdstuk V (1-10) - bldz. 422-423, 37
verzen.
‘Ik zag in 't rechterhand van Hem, die
troonde.’
Verzuchting - bldz. 423-424, 4 v. × 8 str.
‘Oh Lam, ik val met de Ouderlingen
eerbiedig vóór U neer.’
Nocturne - (Tweespraak tusschen ‘De
Droeve’ en ‘De Vrede’.
Blbz. 425-426, 4 v. × 6 str. + 1 v. × 3 str.
+ 2 v. × 3 str.
‘Ik zeg u dat gij weg moet gaan!... Ga
slapen.’
De Profundis! id., id., blz. 427, 4 v. × 4
str.
‘Ik ben niet heilig, Heer! Met de
profundis-lippen.’
1914.

Levenshymne - 1914, IX Jrg., blz. 161,
6 v. × 4 str.
‘Ten tijde toen de laai der zomerzon.’
Fiat Lux - id., id., bldz. 162-166, 6 v. ×
22 str.
‘Toen nog de chaos blind te drijven hing.’

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

32

De Wil - id., id., bldz. 166-167, 8 v. × 3
str. + 2 v. + 12 v.
‘Ja, 'k bemin, 'k bemin de schoonheid.’
1919-1920.

Koré - 1919-1920, XIV en XV Jrg., bldz.
184-187, 3 v. × 48 str.
‘Korê, Kind van Moeder-Aarde.’

Heiling,
1912.

Aan Moeder - 1912, VII Jrg., blz. 23, 16
verzen.
‘Zijn meesterstuk, van vorm zoo rank.’

Helderenberg, Gery.
1910.

Poëmata - 1910, VI Jrg.

1910.

I. ‘Imperiale knaap, geen enden.’
Blz. 327, 4 × 6 str.
II. ‘Keer door blauw landauw, gespele,
heimwaarts.’
Blz. 328, 4 v. × 5 str.
III. ‘Rood begloedde dake op
hermelijnen land.’
Blz. 329, 4 v. × 5 str.
IV. ‘Bereid, alvoor ik afvaar naar
kouduiterst 't scheidensmaal.’
Blz. 330, 4 v. × 6 str.
Het Gelijke Huis - id., id., blz. 372, 4 v.
× 5 str.
‘Treurt uw vereenzaamd Huis als 't
mijne.’
De Blijde Avond - id., id., blz. 373, 4 v.
× 7 str.
‘Na 't avondmaal wijl moeder 't linnen
vouwde.’
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1912.

Rozen - 1912, VII Jrg., blz. 21, Sonnet.
‘O roze, roze' aroomend roode
zomerroze.’
Cantica-Dilecto Ignoto - id., id., blz. 73,
4 v. × 4 str.
‘O, in zoeten zoen kastijden.’
Antiphona - id., id., blz. 74, 4 v. × 6 str.
‘Mijn vreugden in klinkklare lach.’
Remenbrance - id., id., blz. 302, 4 v. ×
2 str.
‘Als kinderen onder lampeschijn.’
Poëmata - id. id.
I. ‘Gezegend wie zijn wonden zoent.’
Blz. 421, 4 v. × 5 str.
II. ‘O knaap! Gods uitverkoorne.’
Blz. 421, 4 v. × 5 str.

1913.

Muziek - 1913, VIII Jrg., bldz. 169-170,
4 v. × 7 str.
‘De morgen wies uit witten mist.’
Ad Completorium - id., id., bldz.
366-367, 4 v. × 11 str.
‘Een park brijkroode tulpen gloedt in
vesperstilten.’
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Poëmata - id., id., blz. 374, 4 v. × 6 str.
‘O knaap van Tharse! in hermelijnen.’

Herckenrath, Adolf.
1909.

Als een rood-koopren - 1909, V Jrg.,
blz. 97, 4 v. × 2 str.
‘Als een rood-koopren dam heeft zich de
zon.’
Het luwt - id., id., blz. 97, 4 v. × 3 str.
‘Het luwt. - De rust in de avond duurt
staag voort.’

Houwink, Roel.
1926.

Herstellende - 1926, XXI Jrg., blz. 174,
6 v. + 9 verzen.
‘Hij zit in de zon.’
Het Dienstmeisje - id., id., blz. 177, 7
verzen.
‘Zij is het dienstmeisje.’
De Dichter - id., id., blz. 204, 11 verzen.
‘De dichter heeft niets van zich zelve.’
Zarathustra - id., id., blz. 290, 10
verzen.
‘Zarathustra.’
Kruisbeeld - id., id., blz. 337, 6 v. + 5 v.
‘Naakt hangt gij aan den hemel.’
Doodsangst - id., id., blz. 342, 9 v. + 8
v. × 2 str. + 9 v.
‘Wees gerust!’
Madonna - id., id., blz. 343, 1 v. + 8 v.
+ 5 v. + 1 v. + 5 v. + 3 v. + 1 v. + 4 v.
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‘God is klein in haar armen.’

Jacob, Antoon.
1921.

Het Veelvuldige Wonder - 1921, XVI
Jrg,
I. De Drang - blz. 98, 4 v. + 1 v. + 4
v. + 1 v. + 4 v. + 1 v.
‘Alom ver af, van de perken der
kennis verwijderd.’
II. De Oogenblikken - blz. 99, 3 v. +
4 v. + 6 v. + 4 v.
‘Strand, uw einder moet steeds
wijken.’
III. Het Klare Aanschijn - blz. 99, 4 v.
× 4 str.
‘Hoe zijt gij ver en zo nabij!’

Janssen, Miek.
1922.

Aan Stijn Streuvels - 1922, XVII Jrg.,
bldz. 24-25, 18 verzen.
‘Al zaaide Dood op uwe Vlaamsche
velden.’
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Kenis, Paul.
1910.

Renaissance Sonnetten - 1910, VI Jrg.,
Dante I. Francesca da Rimini. blz. 18.
Sonnet.
‘Beween ze niet: zoo vast is bij hen
liefde en leven.’
II. Beatrijs - blz. 19, Sonnet.
‘Zie, Ik ben Beatrijs. Ik zal mijn
koele handen.’
III. Donatello's David - blz. 62, Sonnet.
‘Een knaap slechts; rank en slank en
freel van ledematen.’
IV. Michel-Angelo's Pensieroso - blz.
63, Sonnet.
‘Hij zit en droomt, en stut het hoofd
met een der handen.’
Novalis' Hymnen aan den Nacht Metrisch vertaald door Paul
Kenis - id., id., bldz. 411-414, 132
verzen, bldz. 445-450, 38 v. + proza +
126 verzen.

1912.

Voortzetting van Novalis' Vertaling 1912, VII Jrg., bldz. 31-36, 206 verzen.
bldz. 75-78, 132 verzen.
Verlangen naar de Dood (Novalis) -..
Bldz. 78-80, 6 v. × 10 str.

Kimpe, Reimond.
1905.

Vers - 1905, I Jrg., blz. 145, 3 v. × 4 str.
+ 4 v. × 1 str.
‘Wanneer de zonne sterft, vervaagt in
purperpracht.’
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Kluyskens, A.
1905.

Kerkhofberken - 1905, I Jrg., blz. 52, 4
v. × 3 str.
‘O Berken, avondberken.’
De Stem der Zee - id., id., blz. 149,
Sonnet.
‘Dan zelf wanneer ge blauw en rustig
zijt.’

1906.

Kraaien 1906, II Jrg., blz. 149, 14
verzen.
‘De westerverten laaien in rooden gloed.’

1910.

Muziek - 1910, VI Jrg., blz. 153, 4 v. ×
5 str.
‘'k Hoor u zoo gaarne spelen.’

Knuttel-Fabius, Elise.
1922.

Aan Stijn Streuvels - 1922, XVII Jrg.,
blz. 25, 8 verzen.
‘Van 't stralende najaar en 't oogsteland.’
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Kops, Chr. Fr. O.F.M.
1909.

Wie zal ik nooden? 1909, V Jrg., blz.
175, 4 v. × 5 str.
‘Wie zal ik nooden?’
De Viool in de Nacht - id., id., blz. 176,
Sonnet.
‘Nu bloeit om mij de wijde heil'ge nacht.’
Daar treedt - id., id., blz. 177, 6 v. × 3
str.
‘Daar treedt de schoone dageraad.’
Oktobermorgen - id., id., blz. 376, 9 v.
+ 3 v. × 2 str.
‘De morgen was nog vol van blauwe
lucht.’
Aan de Leiders van de Vlaamsche
Beweging - id., id., blz. 377. Sonnet.
‘Gij stoere werkers van het schoone
Vlaandrenland.’
Verloren Vriendschap - id., id., blz. 378,
4 v. × 2 str.
‘Mijn hart lag voor u open als een blanke
lelie.’

1910.

Avendrood - 1910, VI Jrg., blz. 207, 4
v. × 3 str.
‘'t Avondt al. Door purpren hoven.’

1914.

I. Zomeravond aan de Maas - 1914, IX
Jrg., blz. 89, 4 v. × 2 str.
‘Door 't Westen, vlood de gulden zonne.’
II. Meimorgen - id., id., blz. 90, 4 v. × 3
str.
‘De witte bloesems.’
Vers - id., id., blz. 147, 4 v. × 2 str.
‘Vredig ligt het oude stadje.’
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Koster B. Edward.
1922.

Aan Stijn Streuvels - 1922, XVII Jrg.,
blz. 25, 4 verzen.
‘Stille stoere Vlaamsche werker.’

Kuyle, Albert.
1927.

Verzen - 1927, XXII Jrg.
I. ‘Het huis is donker en de nacht is
wit.’
Blz. 193, 9 v. × 2 str. + 4 v. × 5 str.
+ 3 v.
II. ‘O wil dan komen als het zomer is’
Blz. 194, 2 v. × 9 str.
III. ‘De uren gaan als sombere ruimten
voorbij.’
Blz. 195, 2 v. + 3 v. + 2 v. × 3 str.

Lambrechts, Lambrecht.
1905.

Ijenikalee - 1905, I Jrg., bldz. 11-16, 164
verzen.
‘Ik had in 't kiezelblanke Demerdorp.’
De bloeiende appelaar - id., id., blz. 34,
4 v. × 3 str.
‘'t Was onder deze bloeienden appelaar.’
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Jochei! id., id., blz. 57, 3 v. × 6 str.
‘Mijn aardig meisje op de hei.’
Bloeitijd - id., id., blz. 141, Sonnet.
‘Ik heb haar nooit zoo schoon gezien, de
zon.’
Vredewijk - id., id., blz. 182, Sonnet.
‘Ik ben weer in mijn rustig Demerdal’
De Schreeuwende Pauw - id., id., bldz.
182-183, Sonnet.
‘Een herfstlucht, met herhaalden
regenslag.’
Die ééne Boom - id., id., blz. 183,
Sonnet.
‘Nog immer blijft die ééne groote boom.’
1907.

De Wijzen - 1907, III Jrg., blz. 121,
Sonnet.
‘Er kwamen bruine mannen met
kameelen.’

1908.

In 't Wisschenbosche - Lied - 1908 IV
Jrg., bldz. 61-62, 10 v. × 4 str.
‘Nu staat gij hier in 't bosch te groeien.’

1912.

Een Stem uit Limburg - 1912, VII Jrg.,
bldz. 389-391, 47 verzen.
‘Ook Limburg moet een oude dankschuld
effen maken.’

Le Coultre, A.
1910.

Stilte - 1910, VI Jrg., blz. 107, 2 v. × 5
str.
‘O, 'n laan, waar boomen dun' belaan.’
Trientje - id., id., bldz. 392-395, 4 v. ×
18 str.
‘Daar staat, gespierd met eik en els.’
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1913.

Een oud Gedicht - 1913, VIII Jrg., blz.
182, 8 v. + 6 v.
‘In de zomer-rozen.’
Aan Pastor Hugo Verriest - id., id., blz.
271, 4 v. × 2 str. + 6 v.
‘Voorrang in 't heir der zielen hadt ge,
grijsaard.’
De Zang - id., id., bldz. 457-458, 6 v. ×
6 str.
‘Een meisje trad langs 't gouden pad.’

Leonard, B.
1912.

Herleven - 1912, VII Jrg., blz. 420, 8 v.
+ 5 v. + 1 v.
‘Uit diep-blauwe oogen stroomde klare
dag me tegen.’

1913.

Waarom? - 1913, VIII Jrg., blz. 139, 1
v. + 4 v. + 3 v. + 6 v.
‘Waarom zijt gij, o kind, van mij
gegaan?’

Lhorijn, A.
1913.

Pro Infirma - 1913, VIII Jrg.
I. ‘Heer! niet herdacht wat in
onwetendheid.’
Blz. 11, 4 v. × 2 str. + 5 v. + 1 v.
II. ‘En nu de dag ter rust heeft
neergeleid.’
Bldz. 11-12, 4 v. × 2 str. + 2 v. × 6
str.
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III. ‘Ge zijt een waskaars die slank-edel rees.’
Blz. 12, Sonnet.
IV. ‘Al zijt ge ootmoedig, en verwacht niet.’
Blz. 13, 4 v. × 4 str.
Verzen - id., id.
I. ‘De dag is lager, en het westen laat.’
Blz. 130, Sonnet.
II. ‘Zoo zult ge bidden: Als ge ontwaakt te nacht.’
Blz. 131, Sonnet.
III. ‘Omdat uw oogen zijn een stil azuur.’
Blz. 132, Sonnet.

Lhorijn-Thans, A.
1913.

Een Ontmoeting - 1913, VIII Jrg., blz.
306, 4 v. × 4 str.
‘Dáár vond ik u weer.’
Een Gebed - id., id., blz. 307, 4 v. × 5
str.
‘Wie geeft dat tusschen U en mij.’

Lovendaal, W.
1922.

Aan Stijn Streuvels - 1922, XVII Jrg.,
bldz. 26-27, 6 v. × 2 str.
‘Al wie mijn Dietsche tale spreekt.’

Luyckx, Jozef.
1908.

Verzen - 1908, IV Jrg., bldz. 490-491, 4
v. × 9 str.
‘Mijn liefkes lavend mondje.’

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

Martijn, Fernand.
1921.

Treurzang - XVI Jrg., bldz. 208-209, 61
verzen.
‘Chili!
Perez kwam vandaar!’

Maville, Jos.
1913.

Vers - 1913, VIII Jrg., blz. 377, 4 v. × 3
str.
‘Mijn blanke duive, wiek nu zacht!’
Vers - id., id., blz. 467, 4 v. × 3 str.
‘Ik wou dat nu die zachte oogen.’
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Meyboom, Willem.
1921.

Adieu nà Weerzien - 1921, XVI Jrg.,
bldz. 3-4, 4 v. + 9 v. × 2 str. + 5 v. + 9 v.
+ 6 v. + 7 v. + 6 v.
‘Als stadsontwaken.’

Moens, Wies.
1922.

Nocturne - 1922, XVII Jrg., bldz. 89-90,
3 v. + 7 v. + 4 v. + 7 v. + 18 v. + 14 v.
‘Geschommeld in Uw hand.’

Muller, H.A.J.
1912.

Impressie - 1912, VII Jrg., blz. 469, 10
verzen.
‘In zonnemorgen, lommerlaan?’

1913.

Avondverwording - 1913, VIII Jrg., blz.
138, Sonnet.
‘Traag trilt de zon door de grijze
najaarslucht.’

Muls, Jozef.
1905.

Avond - 1905, I Jrg., bldz. 49-50, 3 v. ×
10 str.
‘De zonne zonk en de avond-meren.’
De Zegening - id., id.
I. ‘Het lof ten ende gaat.’
Blz. 77, 8 v. × 2 str.
II. ‘Ik zocht mijne ziele-kamers door.’
Blz. 77, 6 v. × 3 str.
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III. ‘Ik zal nu stappen grootsch en
vroom.’
Blz. 78, 6 v. × 3 str.
Een Beeld van Dante - In Memoriam
P. Haghebaert. O, P. id., id., bldz.
146-147, 4 v. × 9 str.
‘Verstorven hoofd, vol mateloos lijden.’
Rust - id., id., blz. 177, 4 v. × 5 str.
‘De zee van mijn gedacht is wijd.’
Ontwerp - id., id., blz. 178, 6 v. × 2 str.
‘Ik heb nu stil in mijn alleenigheid.’
1906.

Lentebeloven - 1906, II Jrg., blz. 9, 3 v.
× 8 str.
‘De luchten zijn nu weenens-teer.’
Oorlog - id., id., bldz. 10-11, 5 v. × 6 str.
‘Het westen door gaat de effen lijn.’
Liefde - id., id., blz. 148, Sonnet.
‘Gij hebt mij zoo bezien dat uit uw
oogen.’
Avond id., id., blz. 148, 9 verzen.
‘De navond laait zoo schoon.’
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Zomer - id., id., blz. 149, 9 verzen.
‘O zomer zoel geluk.’
1910.

Sonnet - 1910, VI Jrg., blz. 312.
‘Ik denk mijn huis zoo vaak gelijk een
droompaleis.’

1913.

Nocturne - 1913, VIII Jrg., bldz. 33-34,
4 v. × 7 str.
‘Daar speelt een vreemde wijs.’

Neels, Maurits.
1913.

Vers - 1913, VIII Jrg., blz. 318, 4 v. × 3
str.
‘Mijn wee is als een woeste ruiter.’

Peeters, Magda.
1907.

‘Mondschein Sonate’. (Beethoven)
1907, III Jrg., blz. 113. 4 v. × 3 str.
‘Door 't duister woud van mijne smerten.’

1908.

Doode Leliën - 1908, IV Jrg., blz. 149,
3 v. × 8 str.
‘Dood-dorre leliën, zoo langzaam
verwelkt.’
Rust - id., id., blz. 291, 4 v. × 5 str.
‘Rust is nu over mij gedaald.’

1909.

Rijmklank - 1909, V Jrg., blz. 174, 4 v.
× 4 str.
‘O zwijg... ik hoor de stilte spreken.’

1910.

Droom-Gedachten... - 1910, VI Jrg., blz.
25, 12 v. + 8 v. + 1 v.
‘Mijn droom-gedachten gaan.’
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Peeters, Jan.
1922.

Aan Stijn Streuvels - 1922, XVII Jrg.,
bldz. 30-31, Sonnet.
‘Lijk Streuvels zich in Vlaanderland
vermeide.’

Posthumus.
1922.

Het Blij Verbond - 1922, XVII Jrg., blz.
400, 10 v. + 6 v. + 4 v. + 5 v. + 1 v.
‘Omdat ik mijn kneukels aan bloed
sloeg.’

Reddingius, Joannes.
1908.

Rythmendans - 1908, IV Jrg., bldz.
333-334. 6 v. × 6 str.
‘Wil een rythmendansje, kind.’
Liedje van Weemoed - id., id., bldz.
334-335, 6 v. × 4 str.
‘Regen, regen, windgevlaag.’
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Nachtmuziek - id., id., blz. 335, 4 v. × 3
str.
‘Dat zijn de wilde violen.’
1910.

Gedichten - 1910, VI Jrg.
I. De stad vreemd-licht en koel.’
Blz. 141, 4 × 4 str.
II. ‘Ben ik ontwaakt uit droeven
droom.’
Blz. 142, 4 v. × 5 str.
III. ‘Avondstilte en lampelicht.’
Blz. 143, 4 v. × 4 str.
IV. ‘Door de grijze nevelzee.’
Blz. 144, 4 v. × 3 str.

1914

Pan - 1914, IX Jrg., blz. 213, Sonnet.
‘Is Pan de God niet, die door wouden
jaagt.’
Blijde Wereld - id., id., blz. 214, Sonnet.
‘O vrouwen zegt wier ziele ik in den
geest.’
Zomermorgen - id., id., blz. 215, Sonnet.
‘'t Vee heft den kop bij 't hooren van 't
getoet.’
Avonddans - id., id., blz. 216, Sonnet.
‘Vóór 't landhuis, rond de tafel,
zuiver-blank.’

1919-1920.

Mei - 1919-1920, XIV en XV Jrg., blz.
257, 4 v. × 3 str.
‘Liefken, kom, de vogels fluiten.’
Zonnevonken - id., id., blz. 257, 4 v. ×
3 str.
‘Zie je die vonken, ze dansen, ze dansen.’
Lenteregen doet mij treden - id., id.,
blz. 258, 4 v. × 5 str.
‘Lenteregen doet mij treden.’
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Rodenbach, Albrecht.
1908.

Onuitgegeven Verzen - 1908, IV Jrg.
I. Elisabeth's Dood - Tannhäuser III 2
- bldz. 241-242, 20 verzen.
‘Wolfram zingt: Vereende zweem naar
lichtverdoovend sterven.’
II. Aan de Avondsterre - id., id., blz.
242, 14 verzen.
‘De zwerver: het stervend tweelicht
schemert langs de gouwe.’
III. Drinkerslied - id., id., bldz. 243-244,
39 verzen.
‘Morgen gedreven door golfgeklots.’
IV. Ons Leuven is een wonderlike stad
- id., id., bldz. 244-246, 11 v. + 12 v. +
13 v. + 14 v. + 15 v.
‘Ons Leuven is een wonderlike stad.’
V. Es ist eine alte Geschichte - id., id.,
bldz. 246-247, 4 v. × 6 str.
‘Men is een jongling wild en vrij en fier.’
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Robbeknol.
1910.

De Vierworm en de Pad - (Fabel) 1910, VI Jrg., blz. 160, 20 verzen.
‘Ten nacht een vierworm kwam een
witkool opgekropen.’

Rombauts, Willem.
1929.

Grote Waskuip - 1929, XXIV Jrg., blz.
89, 17 verzen.
‘Miljoenen vermiljoenen kinderkoppen.’

Rutten, Felix.
1906.

Twee Sonnetten - 1906, II Jrg.
I. ‘De vele lanen, Lief, van mijn
gedachten.’
Blz. 13.
II. ‘Nu lees mij, Liefste, van Van Eeden
voor.’
Blz. 14.

Rutten, Mathieu J.H.
1928.

Sello - 1928, XXIII Jrg., blz. 317, 1 v. +
6 v. + 5 v. + 6 v.
‘Ik weet niet of ik sterven zal.’
Woord en Wederwoord - id., id., blz.
317, 2 v. × 4 str. + 1 v. + 2 v.
‘In den beginne was de kaos.’
Blauwe Tuin - id., id., blz. 318, 5 v. + 7
v. + 4 v. + 3 v. + 7 v. + 2 v. × 2 str. + 1
v.
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‘Wij
blauwe nachttrein.’

Salomons, Annie.
1910.

Terugkeer - 1910, VI Jrg., blz. 152, 8 v.
+ 5 v.
‘En huivrend wacht ik 't eerste woord.’

Sauwen, Arnold.
1912.

Aan Conscience - 1912, VIII Jrg., blz.
255, Sonnet.
‘Gij die ons hart voor Vlaanderen's roem
deed blaken.’

1919-1920.

Het Avondlicht - 1919-1920, XIV en
XV Jrg., blz. 247. 6 v. × 4 str.
‘Hoe schijnt nog over 't veld zoo ver.’
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Schepers, J.B.
1922.

Aan Stijn Streuvels as er fijftich jier
wirdt - 1922, XVII Jrg., bldz. 36-37, 4
v. × 3 str. + 2 v.
‘Lijkts is de krite, hwer 't jouw ljeafde
oergiet.’

Schürmann, Jules.
1914.

De lente luwt... - 1914, IX Jrg., blz. 203,
3 v. × 5 str.
‘De Lente luwt al in de lucht.’
Zigeunerskind - id., id., bldz, 204-205,
7 v. × 5 str.
‘Dievegge, mooi zigeunerskind.’

Simons, Jozef.
1908.

Avondzang - 1908, IV Jrg., blz. 313, 12
verzen.
‘Gelijk die maagd, die dwaas, bij 't roode
morgendoomen.

1909.

Dans - 1909, V Jrg., blz. 116, 16 v. × 2
str.
‘Kom, geef mij uw hand, kind.’
Op den Lijdensweg - id., id., blz. 205,
2 v. × 4 str.
‘Gij vielt, o Jezus, onder 't kruis
bezwijkend.’
Voelt gij die avondzoetheid - id., id.,
bldz. 408-409, 5 v. × 7 str. + 1 v.
‘Voelt gij die avondzoetheid om uw leden
koelen?’
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Singer, K.
1923.

Avond - 1923, XVIII Jrg., blz. 440, 5 v.
+ 4 v. × 2 str.
‘Zoo gaan de menschen 's avonds door
de stad.’

1924.

Het Slop - 1924, XIX Jrg., blz. 403, 9 v.
+ 12 v.
‘o God, ik ben te ver gegaan!’

Steenhoff-Smulders, Albertine.
1910.

Credo in Vitam Asternam - 1910, VI
Jrg., blz. 4, 4 v. × 4 str.
‘Ik zie geen sterven in de late, trage
dagen.’

Swarth, Helena.
1922.

Aan Stijn Streuvels - 1922, XVII Jrg.,
bldz. 40-41, Sonnet.
‘Mijn wintercel kwam frissche wind
doorvaren.’
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Thans, Hilarion Pater.
1914.

Verzen - 1914, IX Jrg.
I. ‘Heb ik u dan zóó bemind.’
Blz. 78, 4 v. × 4 str.
II. ‘Uw ziel zal naast de mijne dan op
wieken.’
Blz. 79, 4 v. × 5 str.
III. ‘We wisselden in late wake.’
Blz. 80, 4 v. × 5 str.

1919-1920.

Dante's Liefde - 1919-1920, XIV en XV
Jrg., bldz. 235-238, 3 v. × 35 str. + 1 v.
‘Was mij de liefde vroeg als U
verschenen!’

Timmermans, Felix.
1905.

Oud - 1905, I Jrg., blz. 14, 4 v. × 6 str.
‘Nijdig blies de wind uit 't Noorden.’
De Keersen - id., id., blz. 117, 4 v. × 6
str.
‘Holierandijn, Holierandijn.’
De Doode - id., id., blz. 143, 4 v. × 6 str.
‘Zij stierf met een smeekend oog.’

1906.

Verzen - 1906, II Jrg., bldz. 46-47, 4 v.
× 7 str.
‘'k Heb dorens om mijn hoofd gedragen.’
Het Na-Licht (Fragment) - id., id., blz.
144, 5 v. × 5 str.
‘Als ik nog in mijn teêre leên.’

1907.

Wijsheid - 1907, III Jrg., blz. 143, 13
verzen.
‘Nu wil ik dragen al mijn dood geluk.’

1908.

De Reiger - 1908, IV Jrg., blz. 95, 3 v. ×
4 str. + 4 v.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

‘Hoog boven 't vlakke veld in 't diepe van
de locht.’
Armoede - id., id., blz. 232, 5 v. × 3 str.
‘Gij weet, mijn God, wat ik geworden
ben.’
1909.

Doodsbede - 1909, V Jrg., bldz. 15-16,
2 v. × 18 str.
‘o Dood waarom verzelt uw bleek en
killen voet.’
Vers - id., id., blz. 105, 5 v. × 4 str.
‘Krans roode rozen om mijn hoofd.’
De Arme Visschersschuit - id., id., blz.
304, 6 v. × 3 str.
‘De dag is uitgeblauwd.’
Avond - id., id., blz. 433, 8 verzen.
‘De zoetheid van den avond daalt op 't
veie land.’

Tolman, Rienke.
1906.

Dood-Lief - 1906, II Jrg., blz. 73, 3 v. ×
5 str.
‘Luchtgoud zal niet meer kleuren.’
Sinay - id., id., blz. 233, Sonnet.
‘Omwasemd, wit; slaaprig, als van uit
droomen.’
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Toussaint van Boelaere, F.V.
1908.

Aan den Heer H.J. Boeken - 1908, IV
Jrg., blz. 231, 4 v. 3 str. + 2 v.
‘Voorbode niet, maar dóór het schoon
geluid.’
Fluit-Spelend Geraamte - id., id., blz.
297, Sonnet.
‘Het waadloos Rif, preusch op een paal
zijns weegs gezeten.’

1910

Simpel Lied - 1910, VI Jrg., blz. 220, 5
v. × 4 str.
‘Ga en ik zal volgen.’

1912.

Aan Tullia - 1912, VII Jrg., blz. 24, 4 v.
× 5 str.
‘Tullia, wij zijn twee boomen.’

Van Alderman, Paul.
1913.

Op Goeden Vrijdag - 1913, VIII Jrg.,
blz. 75, 4 v. × 5 str.
‘o Gij, die liefdewijd uw wachtende
armen strekt.’

Van Beughem, Isidoor.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
blz. 7, 4 v. × 4 str.
‘Er staat een allerschoonste boom
gegroeid.’
Ik Weet... - id., id., blz. 48, 5 v. + 3 v. +
5 v. + 6 v. + 3 v. + 5 v. × 2 str. + 1 v.
‘Ik weet dat ik bij je ben.’
De Weidsche Nacht - id., id., blz. 283,
6 v. × 4 str.
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‘De weidsche nacht aâmt van verlangen.’

Van Breen, Leo.
1929.

Ballade van de Zeeman - 1929, XXIV
Jrg., bldz. 181-182, 6 v. × 11 str.
‘Het schip: van een versleten hart.’

Van Cauwelaert, August.
1906.

Herfstdroom (Allerzielenavond) 1906,
II Jrg., blz. 49, 21 verzen.
‘Wat klopt mijn hert onrustig nu en bang
in den avond.’
Avondliedeke - id., id., blz. 142, 4 v. ×
5 str.
‘De klokken hebben door de lucht den
vreê geluid.’

1908.

Nog draagt uw oog - 1908, IV Jrg., blz.
101, 4 v. × 6 str.
‘Nog draagt melieve, uw oog, als
schemerlicht.’
Kerstnacht - id., id., bldz. 202-203, 8 v.
× 7 str.
‘De kerstnacht spreidt zijn vergezicht.’
Nu zeegnend - id., id., blz. 445, 4 v. × 5
str.
‘Nu zeegnend de avond over alle
menschen gaat.’
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1909.

Schemerliedjes - 1909, V Jrg.
I. ‘Deze aarzel-draalge dag is stil.’
Blz. 168, 4 v. × 3 str.
II. ‘'k En zie den avond niet.’
Blz. 168, 4 v. × 3 str.
Nu ga 'k weer denken - id., id., blz. 303,
4 v. × 7 str.
‘De waas'ge weemoed om ons weiger
schelden.’

1910.

In de Duinen - 1910. VI Jrg., blz. 87, 4
v. × 3 str.
‘Mijn leden liggen loom in 't zachte en
lauwe zand.’
Van een simpel meisje - id., id., blz. 246,
4 v. × 4 str.
‘Een morgen van verbeiden.’
Verlangen - id., id., blz, 247, 8 v. × 2 str.
‘Verlangen dat, niet uil te spreken.’

1913.

Vers - 1913, VIII Jrg., blz. 72, 4 v. × 4
str.
‘Hoe schoon herleeft 't herdenken aan uw
donkre prachten.’
Voor een ziek meisje - id., id.
I. Afscheid - bldz. 406-407, 4 v. × 7 str.
‘Hoe maakt me weer zoo droef te moede.’
II. Nachtliedje - bldz. 407-408, 2v. × 9
str.
‘Wat verre en diep gedempt geschrei.’

Van den Oever, Karel.
1905.

Verzen - 1905, I Jrg.
I. ‘Gij gulden, breed-gerijpte maan,
die over Vlaanderen gloeit.’
Blz. 51, 4 v. × 4 str.
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II. ‘Gij, kersten paters, die met
smoorende flambouwen.’
Bldz. 51-52, 4 v. × 3 str.
Verzen - id., id.
I. ‘Och God, mijn God, de helle tijd
der vreugden.’
Blz. 79, 32 verzen.
II. ‘Wie waart met moeden gang.’
Blz. 80, 28 verzen.
Verzen - id., id.
I. ‘Mijn Vader, God, die blijzaam
steekt uw zon omhoog.’
Bldz. 167-168, 8 v. × 3 str.
II. ‘Vader, hier is 't gelaten hoofd.’
Bldz. 168-169, 8 v. × 4 str. + 1 v. +
33 v.
III. ‘Verschreien, Heer, mijn bange
oogen.’
Blz. 169, 20 verzen.
IV. ‘Nog eens, mijn vreedge Vader, als
uw doorgoede hand.’
Blz. 170, 8 v. × 3 str.
1906.

Het Drievuldig Beeld (Fragment) 1906, II Jrg., blz. 39, 59 verzen.
‘Ik ging door 't ruig getak der boschkens.’
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Versen - id., id.
I. Als de avend schemert dof en loom.’
Blz. 90, 4 v. × 3 str.
II. ‘De maan brandt roestig rood en
leeg.’
Blz. 91, 4 v. × 3 str.
III. ‘Zoetblauwe nacht vol
traagbrandende sterren.’
Blz. 91, 4 v. × 3 str.
Vers - id., id., blz. 177, 4 v. × 4 str.
‘De Liefde bracht me op de eedle schaal.’
1907.

Verzen - 1907, III Jrg., blz. 10, 4 v. × 6
str.
‘Ik heb het zwaar verdroefd gelaat.’
Geloovige Avend - id., id., blz. 176, 6 v.
× 5 str.
‘Is de avend oud van tijd.’

1908.

In Bacchum - 1908, IV Jrg.
I. ‘Ei, Bacchum, die uw bronzen
schaal;’
Bldz. 216-217, 4 v. × 12 str.
II. ‘Uw opgestoofde hand deed gulden
schalen blaken.’
Blz. 218, 6 v. × 4 str.
Aan Pan - id., id., blz. 219, 4 v. × 7 str.
‘Toe, lustige Pan, triptap in haarge
pooten.’

1909.

Maanval - 1909, V Jrg.
I. ‘Wat looze vaak bedurft dra de
oogen toe te suien.’
Blz. 66, 4 v. × 4 str.
II. ‘Gulden Godenvrucht die niet te
nutten is.’
Blz. 67, Sonnet.
Maan-Opvaart - id., id., blz. 68, Sonnet.
‘Hoe bloost dees blauwe lucht van roozge
guldenheid.’
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1910.

De Groote Omgank - (1651)-1910, VI
Jrg., bldz. 285-301, 536 verzen.
‘De norsche windgod houdt zijn buien
aan de toomen.’
Lof van Antwerpen - (1508), id., id.
I. ‘Antwerpen, gij, die het oud
gezicht.’
Blz. 358, 18 verzen.
II. ‘Den botten drietand opgesteken.’
Bldz. 359, 13 verzen.
III. ‘Ei, Scaldis, stut uw kroozge kruik.’
Blz. 359, 4 v. × 5 str.
IV. ‘Hou zee, hou zee, de boegen
plompen.’
Blz. 360, 5 v. × 5 str.
V. ‘Antwerpen ziet er al prontelijk uit.’
Blz. 361, 22 verzen.
VI. ‘De wind verkeert, de zeilen
slobbren.’
Blz. 399, 4 v. × 5 str.
VII. ‘Och, 'k berg mijn klacht niet onder
zacht gelach.’
Bldz. 400-401, 9 v. × 4 str.
VIII. Joyeuse Entrée, bldz. 401-402, 4 v.
× 6 str. + 2 v.
‘Faamgoodjes strooien lauwerloof.’
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IX. Borger-kont, bldz. 402-403, 2 v. ×
16 str.
‘Hoe lustig is het hier onder het mild
geboompt.’
X. Maarten Van Rossum, bldz.
404-406, 4 v. + 7 v. + 2 v. × 2 str. +
12 v. + 3 v. + 6 v. + 1 v.
‘Sakreels! waar om een raad?’
XI. De Borse, bldz. 405-406, 30 verzen.
‘Scheld's watergod zijn horen
uitstort.’
XII. Fugger, bldz. 439-440, 25 verzen.
‘Het zwaar-getrost festoen langs
friezen kapiteelen.’
XIII. Lofrefereynen op Anna Rijns.
I. ‘'k Zal haar blij
vergaaren eenen krans
van lauwrier.’
Blz. 440, 18 verzen.
II. ‘Zij heeft er bejaagt alle
valsche doctoren.’
Bldz. 440-441, 17
verzen.
III. ‘o Vrome Joffrouwe,
hoe zijt gij ontsteld.’
Blz. 441, 17 verzen.
XIV. Landjuweel van Rhetorijke.
I. ‘De zotte snatert
geestige lol uit boertige
kluite.’
Bldz. 442-443, 5 v. × 6
str.
II. ‘Ja, de zotte snatert
geestige lol uit boertige
kluite.’
Blz. 443, 5 v. × 2 str.
III. Ter Merckt op 't
schouwtooneel een paar
trompetten brommen.’
Bldz. 443-444, 38
verzen.
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1912.

XV. Onze Lieve-Vrouwe Hoeken - 1912,
VII Jrg., bldz. 13-14, 5 v. × 10 str.
‘o Weelig Antwerpen, vlijtige stad.’
XVI. Peter Pot.
I. ‘Aleppo's palmbosch
ruischte van haar
zeewind op.’
Blz. 15, 32 verzen.
II. ‘Als 't laatste specerij de
kiel was uitgehaald.’
Bldz. 16-17, 36 verzen.
XVII. Peter Pot aan zijn maat Willem Blau
op thuisreis.
Bldz. 17-18, 4 v. × 13 str.
‘Heer Willem Blau laat u
vriendschap geschieden.’
XVII. Maanzicht op de Merckt.
Blz. 19, 22 verzen.
‘De maan raakt uitgevreet al aan den
overkant.’
XIX. Christoforus Plantinus, bldz. 19-20,
Sonnet.
‘'t Frisch zonnetje ging blond op 't
bloemig goudleer blaken.’
XX. De Spaansche Furie, bldz. 55-58. 71
verzen.
‘O mij, wat raast er daar?’
XXI. De Camisade van Alençon, bldz.
114-118, 148 verzen.
‘Ei, volk van Antwerpen, hoort eens
wat is geschied.’
XXII. Triomf op Duc d'Alfs Vertrek.
I. ‘Mijn Mayken zal een
vroô lied opzingen.’
Bldz. 118-119, 36
verzen.
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II. ‘Waar zal ik Duc d'Alf gaan
vinden?’
Bldz. 120-121, 7 v. × 7 str.
XXII. ‘Op de Verhangenis van Spelleken
Provost.
Bldz. 121-123, 7 v. × 8 str.
‘Spelleken heeft er veel jonkers
doen hangen.’
XXIV. Klacht der Katholijke Borgers op
Beeldstormerij, bldz. 123-125, 8 v.
× 7 str.
‘Och, Jezu, sta ons nader.’
XXV. Uitvaart van Duc d'Alfs galjoenen
naar Middelborch, bldz. 176-178,
64 verzen.
‘'t Was Schaldis lijd dat hij de
stoomkruig overneeg.’
XXVI. Jacob Jordaens - De Dood van Prins
Frederik Hendrik, bldz. 178-179, 32
verzen.
‘Prins Freedriks wagenschulp uit
jaspiszuilen dondert.’
XXVI. Petrus Paulus Rubens.
I. ‘De autaren kraken van
de vaart der
Moedermaagd.’ Bldz.
179-181, 68 verzen.
II. ‘'t Bosschaadje bruist
van labberkoeltjes en
geschrei.’ Bldz.
181-183, 54 verzen.
XXVI. Antoon Van Dyck - Willem van
Oranje en zijne bruid Maria
Henriette, blz. 183, 14 verzen.
‘Hoe sprengt een milde brand uit de
ongerade arcades.’
XXIX. Aart Quellijn - De Jonge - De H.
Communiebank in Sint-Jacobskerk,
bldz. 183-184, 6 v. × 3 str.
‘De marmren wijnstok groeit in
adervolle blaeren.’
In Herinnering aan Hendrik
Conscience's.
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‘De Loteling D, id., id.
I. ‘De ontruste wandlaar poost aan't
plag van 't ruig mastwoud’, blz. 372,
14 verzen.
II. ‘De late wandlaar doolt met straks
vermoeide schreden bldz. 373, 14
verzen.
III. ‘Hoe vinnig gloort de Meizon door
de ruigt der kruinen’, blz. 374, 14
verzen.
1914.

Een Wonderavond in Noord-Brabant
- 1914, IX Jrg., bldz. 20-26 244 verzen.
‘'t Is nu zoo wat een honderd jaar
geleden.’
De Koekoek - id., id., blz. 179, Sonnet.
‘Wie daar zwaarmoedig roept in 't
scheemrig mastenwoud.’

1919-1920.

Vlaanderen - Aan het ‘Vlaamsche
Front’ - 1919-1920, XIV en XV Jrg.
I. ‘Vlaanderen-harde kerels, ruige
baarden.’
Blz. 106, 5 v. × 3 str.
II. ‘Vlaanderen, zilvren gloed.’
Bldz. 106-107, 6 v. × 6 str.
III. ‘Vlaanderen-hoor, nacht op den
akker.’
Blz. 107, 6 v. × 3 str.
Bekoring - id., id., blz. 288, 3 v. × 4 str.
+ 4 v. × 2 str.
‘Mijn vreugd is verschoten als een kleed.’
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Zonde - id., id., bldz. 288-289, 29 verzen.
‘Mijn zonde fijn als wijn.’
De Tegenwoordigheid - id., id., blz. 289,
5 v. × 3 str.
‘Wanneer ik voor het autaar kniel.’
Adoratie - id., id., blz. 290, 5 v. + 9 v. +
5 v. + 10 v. + 1 v. + 3 v.
‘O heilige Hostie.’
DeAvond-Tijd - id., id., blz. 291, 5 v. +
2 v. + 5 v. + 7 v. + 5 v. + 5 v. + 6 v.
‘De avond paling-blauw.’
Het Geloof - id., id., blz. 292, 3 v. + 1 v.
× 4 str. + 2 v. + 3 v. × 2 str.
‘Over de ronde aarde de ronde hosties
rijzen.’
De Dood - id., id.
I. ‘Het gedurig offer van bloed en
ziel.’
Bldz. 365-368, 11 v.+8 v.+1 v.+6
v.+4 v.+6 v.+1 v.+8 v. × 2 str. + 9
v. × 3 str. + 5 v. × 2 str. + 1 v. + 3
v. + 1 v. + 9 v. + 10 v. + 1 v. + 1 v.
+ 3 v.
II. ‘De assche van zijn zonde is de
mensch.’
Bldz. 368-369, 12 v. + 3 v. + 6 v.
III. ‘Strak tusschen elke ster.’
Blz. 369, 3 v. + 7 v. + 8 v. + 5 v.
IV. ‘Wij weten.’
Bldz. 369-370, 5 v. × 2 str. + 4 v. ×
2 str. + 6 v. + 2 v. + 3 v. + 5 v.
V. ‘Adam, vader van mijn vleesch en
zonde.’
Blz. 370, 6 verzen.
VI. ‘Laat ons weenen om eigen dood.’
Bldz. 371-372, 19 v. + 2 v. + 4 v. +
3 v. × 2 str. + 4 v. + 2 v. + 7 v. + 4
v. + 3 v. + 1 v. + 3 v. + 1 v.
1921.

De Nachttrein - 1921, XVI Jrg., blz. 12,
31 verzen.
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‘De trein rolt op den zwarten bol der
aarde.’
Aprilsche Schelde - id., id., blz. 91, 25
v. + 5 v. + 2 v. × 2 str.
‘Fluit-stooten hard tegen den zerk der
lucht.’
De Avond-Ster - id., id., blz. 164, 3 v. +
5 v. + 10 v. + 3 v.
‘Zooals op damp'gen avond-weg.’
Klacht tegen den Staat - id., id., blz.
165, 4 v. + 5 v. + 5 v. + 10 v. + 6 v. + 5
v.
‘De harde hindernis in mijn hersens.’
Jezus, de Zonde, de Nacht - id., id., blz.
205, 7 v. + 10 v. + 8 v.
‘De nacht is zwart als inkt.’
Natuur en Zonde - id., id., blz. 303, 7 v.
+ 5 v. + 3 v.
‘De maan is appelgroen.’
De Zee - id., id.
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I. ‘Transatlantieker, pal en sterk.’
Blz. 337, 17 verzen.
II. ‘O de siddering van vleesch en
geest.’
Bldz. 337-338, 22 verzen.
III. ‘De zee is wulpsch.’
Bldz. 338-339, 12 v. + 10 v. + 2 v.
IV. ‘O de Krachten.’
Bldz. 339-340, 8 v. + 9 v. + 6 v. +
2 v.
V. ‘Vuurtoren.’
Blz. 340, 17 verzen.
1922.

De Erfzonde - 1922, XVII Jrg., blz. 59,
12 verzen.
‘Ik eet de duisternis met dezen mond.’
Het Onderzoek - id., id., blz. 182, 8 v.
+ 4 v.
‘Als de Engel de poort in het Westen
opent.’
Diana - Beeld in het Bosch - id., id., blz.
182, 12 verzen.
‘Het strevend beeld mijner jacht naar
gouden.’

1923.

De Zonde - 1923, XVIII Jrg., blz. 23, 17
verzen.
‘Groote God, Gij houdt gestrekt.’
De Ziel - id., id., blz. 6. 5 v. + 3 v. + 3 v.
+ 2 v. + 9 v.
‘O bange duif in de kooi des doods.’

1926.

Het Spel - 1926, XXI Jrg., blz. 494, 17
verzen.
‘o Goede God.’

Van den Wijngaert, Frank.
1924.

Boksmatch - 1924, XIX Jrg., bldz.
226-228, 101 verzen.
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‘O mijn manager Goedester!’
1926.

Rimpeling (Een cinegrafies Ballade) 1926, XXI Jrg., bldz. 12-26, 386 verzen.
‘In het hart van donker-ruisend pijnbos.’
Trilbeelden - Eve Francis - id., id., blz.
91, 2 v. × 3 str. + 3 v.
‘Nooit was een Vrouw zoo moe als deze
Vrouw.’

Van der Aat, Anna.
1919-1920.

Bede - 1919-1920, XIV en XV Jrg., blz.
41, 4 v. × 7 str.
‘Heer, wilt Ge, dat ik leef, geef mij dan
spijze.’
De Liefde kwam - id., id., blz. 42, 4 v.
× 6 str.
‘De liefste kwam, de liefste kwam.’
Aan mijn Hart is je Huis - id, id., blz
43, 4 v. × 6 str.
‘Aan mijn hart is je huis; och rust er wat
uit.’

Van der Hallen, Gustaaf.
1909.

Verlangen - 1909, V Jrg., blz. 160,
Sonnet.
‘Nu wil ik eenzaam henengaan naar verre
Egyptelanden.’
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Van der Meeren, Lucien.
1913.

Flandria - 1913, VIII Jrg., blz. 288, 4 v.
× 4 str.
‘De stille starren branden.’

1914.

Poëmata - 1914, IX Jrg.
I. ‘In kleed van rood fluweel.’
Blz. 18, 4 v. × 5 str.
II. ‘...de stille starren dooven.’
Blz. 19, 4 v. × 5 str.
Poëmata - id., id.
I. ‘Mijn leed is heengetogen.’
Blz. 50, 4 v. × 6 str.
II. ‘Uw ooge - o sluit uw oogen.’
Blz. 51, 4 v. × 6 str.

Van der Straeten, Clemens.
1907.

Venite ad me - 1907, II Jrg., blz. 142,
Sonnet.
‘Mijn ziel is een paleis van marmersteen.’

1908.

Op de Sofa - 1908, IV Jrg., blz. 62, 4 v.
× 3 str.
‘Wil lispelend me in slaap nu sussen.’
Epiphania - id., id., blz. 344, Sonnet.
‘Ik droomde van een trage karavaan.’

Van der Straeten, Emiel.
1910.

De Zwaan - 1910, VI Jrg., blz. 422, 4 v.
× 2 str. + 6 v.
‘In sterrenhemel is de maan gestegen.’

1912.

Misschien! - 1912, VII Jrg., blz. 22, 4 v.
× 2 str. + 6 v.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

‘Wanneer, op vlerk van droom.’
Lente-Zangen - De Bron - id., id., blz.
171, 5 v. + 6 v. × 8 str.
‘Lente goochelt en sintelt.’
Feestdicht gezongen tijdens de
Conscience-feesten te Antwerpen - id.,
id., bldz. 262-270, 244 verzen.
‘De morgen-zon klom.’
Ballade - 's Graven Rit - id., id., bldz.
323-328, 4 v. × 31 str.
‘Door 't venster, spits van boog.’
De Molen van ‘Rikke-Tikke-Tak’ - id.,
id., bldz. 329-331, 6 v. × 10 str.
‘In 't Kempisch land.’
Het Oud Craen-Hof - id., id., bldz.
332-333, 6 v. × 5 str.
‘Ik weet in 't veld.’
Uw Naam - id., id., blz. 371, 4 v. × 4 str.
‘Genoemd uit verren Geestes-stroom.’
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Van de Voorde, Urbain.
1922.

Aan Stijn Streuvels - 1922, XVII Jrg.,
blz. 42, Sonnet.
‘O 't zomerland in 't dal van Leie en
Mandel.’

Van de Vijver, Karel.
1909.

Verzen - 1909, V Jrg.
I. ‘Een matte mistdag was 't wijl ik u
henenleidde.’
Blz. 114, 20 verzen.
II. ‘Zoo wij, in blijden waan ons leven
mooier dachten.’
Bldz. 114-115, 14 verzen.
III. ‘De tuin was ijdel in de lijdzaamheid
der boomen.’
Blz. 115. 16 verzen.
Verzen - id., id.
I. ‘We schouwden in den tuin en naar
de stille perken.’
Blz. 259, 16 verzon.
II. ‘Dagen van stille vreugd en teedere
smart.’
Blz. 260, Sonnet

Van de Woestijne, Karel.
1908.

Twee Fragmenten uit ‘Adonis. Een
Woudspel’ - 1908, IV Jrg.
I. ‘O teedere wie, die de malve
schaaûwen lengt.’
Blz. 446, 6 v. × 2 str. + 10 v.
II. ‘En ben 'k de jageres die, nacht aan
nacht geknoopt.’
Blz. 447, 2 v. + 3 v. × 3 str. + 1 v.
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1913.

Uit eene ‘Ode aan Hugo Verriest’ 1913, VIII Jrg., blz. 251, 4 v. × 6 str.
‘Waar, in onze eenzaamheid, aan onze
moede handen.’

Van Dievoet, Em.
1905

Vers - 1905, I Jrg., blz. 144, 27 verzen.
‘Bij 't klaren van den dageraad.’

Van Dingen, W.
1921.

Liedje voor haar - 1921, XVI Jrg., blz.
157, 13 verzen.
‘Laat nu je handen Japansche waaiers
zijn.’
Avond - id., id., blz. 262, 12 verzen.
‘Dat is de tijd dat de danseresjes.’

Van Esch, C.
1922.

Vermeer's Zicht op Delft - 1922, XVII
Jrg., blz. 384, 16 v. + 10 v.
‘In dergelijken wisselzonnigheid.’
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Van Goethem, Leo.
1909.

Vers - 1909, V Jrg., blz .96, 4 v. × 2 str.
+ 1 v. + 1 v. + 2 v
‘Lijk een moêgevaarde schipper.’
Dages-doodstrijd - id., id., blz. 158, 4 v.
× 2 str. + 3 v.
‘De dag al stervens-moê heeft zijne matte
leden.’

Van Haute, Delfien.
1905.

De Wagen - 1905, I Jrg., bldz. 35-37, 6
v. × 16 str.
‘Met schuddende manen.’

1907.

Artevelde - 1907, III Jrg., bldz. 71-72, 4
v. × 12 str.
‘Daar rijst in 't groot verleden.’

1912.

Aan Hendrik Conscience - 1912, VII
Jrg., bldz. 271-272, 5 v. × 6 str.
‘De Lente scheen op beemden en
landouwen.’

1913.

De Voordracht - 1913. VIII Jrg., bldz.
257-258, 56 verzen.
‘Een vroom gezelschap zit ter stille zaal.’

Van Hecke, Firmin.
1907.

Lied - 1907, III Jrg., blz. 54, × 5 str.
‘Een schip zie 'k henenvaren.’

1908.

Verzen - 1908, IV Jrg., bldz. 18-19. 4 v.
× 2 str. + 2 v. × 3 str.
‘'k Zal voor mijzelf, héél zacht, de
schoonheid zingen.’
Mei - id., id., blz. 313, 2 v. × 6 str.
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‘Daar komt nu Mei de dagen klaren.’

Van Holder, Jan.
1923.

Zon op de Stad - 1923, XVIII Jrg., blz.
48, 1 v. + 5 v. + 4 v. × 2 str. + 5 v.
‘Het zwaard van den Aartsengel bliksemt
door de lucht.’
Verdoemde Steden - id., id., blz. 91, 7
v. + 9 v. + 8 v. + 11 v.
‘De Kerken zijn leeg.’
Lente - id., id., bldz. 121-122, 5 v. + 4 v.
+ 4 v. + 11 v. + 8 v. + 9 v. + 10 v. + 9 v.
‘Er gaan sienjalen.’
Herfst - id., id., bldz. 439-440, 2 v. + 3
v. + 9 v. + 3 v. + 4 v. + 6 v. + 8 v.
‘Reeds valt de eikel op den grond.’

1924.

De Nieuwe Dag - 1924, XIX Jrg., bldz.
79-80, 2 v. 4-2 v. + 5 v. + 5 v. + 6 v. + 4
v. + 6 v. + 2 v. + 6 v. + 4 v. + 6 v. + 4 v.
+ 6 v.
‘'t Gekraai van een haan verscheurt de
lucht.’

1928.

Zomernacht - 1928, XXIII Jrg., blz. 29,
10 v. × 2 str. + 14 v.
‘Het is alsof de dag niet sterven kon.’
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Van Houtte, August.
1914.

Wees toch eens kalm... - 1914, IX Jrg.,
blz. 182, Sonnet
‘Wees toch eens kalm mijn hart.’
De Engel des Heeren - id., id., blz. 183,
16 v. + 2 v.
‘De Engel des Heeren kwam voorbij.’
Mijn Hoofd was zwaar... - id., id., blz.
184, 30 verzen.
‘Mijn hoofd was zwaar en de dag was
dood.’

Van Langendonck, Prosper.
1924.

Een onuitgegeven Gedicht - 1924, XIX
Jrg., blz. 259, 4 v. × 7 str.
‘'k Ontving, met kloppend hart, den groet
mij toegezonden.’

Van Looy, E.
1921.

Conflict - 1921, XVI Jrg., blz. 253, 4 v.
+ 8 v. + 4 v. + 7 v
‘Eens zal de man die dan mijn zoon zal
zijn.’

Van Nijlen, Jan.
1905.

Verzen - 1905, I Jrg., bldz. 38-39, 8v. ×
6 str.
‘Nu ben ik mat en moe-gereisd.’
Sonnet - id., id., blz. 56.
‘Mijn leven is een lange ontgoocheling.’
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Dans - Isidora Duncan - id., id., blz.
150, Sonnet.
‘Het meisje danst in wit gewaad.’
Verzen id., id.,
I. ‘Gelijk het woud in ruischeloos
gerucht.’
Blz. 179, Sonnet.
II. ‘En toen de loome dagen blauw en
stil.’
Blz. 180, 4 v. × 4 str.
III. ‘Gij kwaamt mij stil-begroetend te
gemoet.’
Blz. 181, Sonnet.
1906.

Het Licht - 1906, II Jrg.
I. ‘Zij is gekomen in den zonn'gen
tuin.’
Bldz. 89-90, 44 verzen.
II. ‘Het was het uur waarop de nieuwe
stralen.’
Bldz. 117-118, 38 verzen.
Levenszang - id., id., bldz. 118-119, 4 v.
× 10 str.
‘Ik ben degeen die lacht.’
Het Licht - id., id., blz. 178, Sonnet.
III. ‘Ik zag toen eerst haar-moe-gezien
gezicht.’
IV. ‘Was al haar glorie dan maar
ingebeeld.’
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1907.

Mummie - 1907. III Jrg., blz. 183,
Sonnet.
‘Ziehier mijn droom: in 't oud
Egyptenland.’

1908.

Beatrix - 1908, IV Jrg., blz. 19, Sonnet.
‘Zie, 't Is Beatrix, die in d'avond daagt.’
November - id., id., blz. 51, Sonnet.
‘Ik denk aan dezen die geboren werden.’
Sonnetten - id., id.
I. Wensch - blz. 200.
‘Zie, kwaamt gij nu ter goeder uur
gestreden.’
II. Walkure - Bldz. 200-201.
‘Zoo dikwijls in de somber-grijze uren.’
III. Koning - blz. 201.
‘Ik ben de koning van dees lusteloozen
tijd.’
La Vita Nuova - id., id., blz. 290, Sonnet.
‘Wanneer de zomer 't woord spreekt der
bevrijding.’
Avond - id., id., blz. 388, Sonnet.
‘Nu is de avond innig als een lied.’
Venezia - id., id.
I. Aan Planten - blz. 426, Sonnet.
‘Hij die der Schoonheid hoogste
wetten prees.’
II. Het Water - blz. 427, Sonnet.
‘Wanneer de zon, o witte en roode
stad.’
III. Avond - blz. 428, Sonnet.
‘Nu is de laatste straal der zon
geweken.’
IV. Murano blz. 429, Sonnet.
‘Hoe zuiver straalt de hemel overal!’

1909.

Schemering - 1909, V Jrg., blz. 11, 4 v.
× 6 str.
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‘De hemel zweeft... Zie 't is de
schemering.’
Wijsheid id., id., blz. 139, Sonnet.
‘Van al de wijsheid die ons de eeuwen
brachten.’
Zomer in Gelderenland - id., id., blz.
216, Sonnet.
‘Weet gij nog hoe een blij geluk
verwekte.’

Van Offel, Edmond.
1907.

Prelude - 1907, III Jrg., blz. 65, 14
verzen.
‘Mijn vreugd die weet onthul uw gul
gelaat.’
Dooidag - id., id., blz. 141, 4 v. × 4 str.
‘De dag verwordt in bleeken mist.’

1908.

Van eene Woning - 1908, IV Jrg., bldz.
11-13, 21 v. + 10 v. +
10 v. + 12 v. + 8 v. + 19 v. + 14 v. + 2 v.
‘Mijn deurken is als 't deurken van een
hut.’
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Van Ostayen, Paul.
1923.

Barbaarsche Dans - 1923, XVIII Jrg.,
bldz. 260-264, 194 verzen.
‘Holoho!... Holoho!... Holoho!...’
Gedichtje van Sint-Niklaas - id., id., blz.
443, 34 verzen.
‘Sint-Niklaas appelbaas.’

1924.

Landschap - 1924, XIX Jrg., blz. 127,
14 verzen.
‘Kristalwegen schept de volle maan in
vorstnacht.’
Archaïese Pastorale - id., id., blz. 167,
14 verzen.
‘Een kerk ging de kleine jonkvrouw.’
In Gotieke Letters - id., id., blz. 335, 9
verzen.
‘Slank sloegen lelies.’

1925.

Herfstlandschap - 1925, XX Jrg., blz.
7, 6 v. + 2 v.
‘In de mist is trage een os met een
ossewagen.’
Land Mei - id., id., blz. 164, 16 verzen.
‘Regen valt bloesemvracht.’
Zeer kleine Speeldoos - id., id., blz. 179,
25 verzen.
‘Amarillis hier is in een zeepbel.’
De Profundis id., id., blz. 309, 21 verzen.
‘Wij zijn de overwonnenen.’

1926.

Melopee - 1926, XXI Jrg., blz. 178, 3 v.
+ 6 v.
‘Onder de maan schuift de lange rivier.’
Spleen pour rire... - id., id., blz. 178, 14
v. + 2 v.
‘Het meisje dat te Pampelune geboren
thans te Honoloeloe woont.’
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Guido Gezelle - id., id., blz. 211. 14
verzen.
‘Plant fontein.’
Vijf Gedichten - id., id.
I. Geologie - blz. 361, 39 verzen.
‘Diepe zeeën omringen het eiland.’
II. Mythos - blz. 362, 11 verzen.
‘Een hoge hand steekt in de nacht.’
III. Facture Baroque - blz. 362, 24
verzen.
‘Soms, - wanneer de boten van hun
zinnen sloegen.’
IV. Stilleven - blz. 363, 24 verzen.
‘Van de fles met helder water tot
den hals gevuld.’
V. Loreley - blz. 363, 13 v. + 11 v.
‘Kom aan mijn borst.’
1927.

Onbeduidende Polka - 1927, XXII Jrg.,
blz. 64, 15 verzen.
‘Een Arlequin in watergroen.’
Polderlandsche Arkadia - id., id., blz.
64, 12 v. + 3 v.
‘Over het bij vlekken zongeplengde dal.’
Polonaise - id., id., blz. 144, 29 verzen.
‘Ik zag Cecilia komen.’

1928.

Het Dorp - 1928, XXIII Jrg., blz. 47, 10
v. + 4 v. + 3 v. × 2 str.
‘Een vleermuis aan de. nacht.’
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Uit de Nagelaten Gedichten van Paul van Ostayen.
Gedicht - id., id., blz. 182, 10 verzen.
‘Nog sloeg niet uw luie lijf.’
Het Lied van twee Sinten - id., id., blz. 182, 13 verzen.
‘Ik hou van Sint-Niklaas.’
Vorst - id., id., blz. 183, 9 v. + 8 v.
‘Is vorst breken scherp en helder de steven rijen.’
Avend Winter Straten - id., id., blz. 183, 17 verzen.
‘Witte blanke autoögen.’
Oude Bekenden - id., id., blz. 184, 5 v. × 2 str. + 7 v. + 4 v
‘Rommelen, rommelen in de pot.’
Gedicht - id., id., blz. 184, 6 verzen.
‘Leg uw hoofd zo in mijn arm.’
Gedicht - id., id., blz. 185, 3 v. × 5 str.
‘En elke nieuwe stad.’
Winter - id., id., blz. 185, 9 verzen.
‘De witte weg zucht.’
Gedicht - id., id., blz. 185, 6 verzen.
‘Zoo brandt de rozelaar.’
Avendgeluiden - id., id., blz. 186, 11 verzen.
‘Er moeten witte hoeven achter de zoom staan.’
Jong Landschap - id., id., blz. 186, 8 v. + 6 v. +4 v.
‘Zoo staan beide bijna roerloos in de weide.’
Onbewuste Avend - id., id., blz. 187, 12 verzen.
‘Van 't lauwe kroes doorgeurt ligt om de vijver loom de lucht.’

Van Riel, Leo.
1908.

Sonnetten - 1908, IV Jrg.
I. De Ontsluierde - blz. 96.
‘Ontgord nu van den aardsluier uw
lenden.’
II. De Lokken - bldz. 96-97.
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‘Hebt gij mijn handen op uw hoofd
gevoeld.’
III. Het Beeld - blz. 97.
‘Ik hief weer 't hoofd, gelukkig,
smartvergeten.’
IV. De Webbe - bldz. 97-98.
‘Mijn liefde heeft uw hert en ziel
omsponnen.’
V. Morgenbloesems - blz. 98.
‘De knoppen, al gezwollen in den
nacht.’
1909.

Lenteliefde - 1909, V Jrg.
I. Gij zijt zoo schoon, wen op uw wit
gelaat.’ Blz. 113, 4 v. × 2 str. + 6 v.
II. ‘O Lentelief! U te beminnen
mogen.’ Blz. 113, 4 v. × 2 str. + 6
v.
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Van Roosbroeck, Gust.
1906.

Liedjes - De Zomerzusters - 1906, II
Jrg., blz. 175, 6 v. × 4 str.
‘Windt om uw haren een slingerkrans.’
Reidans - zang voor tien maagden - id.,
id., blz. 176,5 v. × 3 str.
‘Tien gouwen sterren aan den
Oostertrans.’

1907.

Verzen - 1907. III Jrg., blz. 11, 5 v. × 4
str.
‘Langs 't lief-lachend gezicht.’
De Droomengaarde - id., id., bldz.
144-145, 48 verzen.
‘O wentlensmoede hert, o weenensmoede
oogen!’

1908.

Zonne-Hymne - 1908, IV Jrg., blz. 102,
6 v. × 5 str.
‘O goud-geblaerde bloeme in de blauwe
hemel-gaarden.’
Vallis Amantium - id., id., bldz.
265-266, 7 v. × 2 str. + 4 v. × 5 str. + 1
v.
‘Een lenteland van Droom, ver van dees
donkre aarde.’

Vansina, Dirk.
1919-1920.

Mijn Ziel verlangt - 1919-1920, XIV en
XV Jrg., blz. 18. 4 v. × 4 str.
‘Mijn ziel verlangt, o Jezus, naar Uw
wonderlanden.’
Ik Sta... - id., id., blz. 18, 4 v. × 5 str.
‘Ik sta, mijn hert van alle liefdesheil
verstoken.’
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Van Winckel, Maurits.
1905.

Sonnet - 1905, I Jrg., blz. 50.
‘Hoe is nu alles stil en onbewogen.’
Verzen - id., id.
I. ‘'k Ben weer zoo moe van steeds aan
U te denken.’ Blz. 102, Sonnet.
II. ‘'k Heb ze gezien de lentedreven.’
Bldz. 102-103, 4 v. ×4 str.
III. ‘Hoort gij de klokken weenen om
mijn droomen.’ Blz. 103, Sonnet.
IV. ‘En in de kerke bidden ouwe
vrouwen.’ Blz. 104, Sonnet
V. ‘Zooals de vooglen in
goud-zomersch woud.’ Blz. 104, 9
verzen.
VI. ‘Ik ging terug naar 't land der
kinderdroomen.’ Blz. 105, Sonnet.
VII. ‘Raak niet de blanke bloemen die
zacht slapen.’ Blz. 105, Sonnet.
VIII. ‘Wie zijt gij toch die toch zoo
wonderzoet.’ Blz. 106, Sonnet
IX. ‘Kon ik mijn hart gebieden: houdt
u stil.’ Blz. 106, 3 str. × 4 v. + 3 v.
× 1 str.
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X.
XI.
XII.
XIII.

‘Zongouden lichten vloeien uit den hemel.’ Blz. 107, Sonnet.
‘De wind drijft voort het laatste zonnegoud.’ Blz. 107, Sonnet.
‘O zweeg nu toch dat woeste windenhuilen.’ Blz. 108, Sonnet.
‘Mijn goud-fijn krullekopken sluimer snel.’ Bldz. 108-109, Sonnet.

Verbruggen, Paul.
1921.

Komt, Kinderen... - 1921, XVI Jrg., blz.
360, 23 verzen.
‘Komt, kinderen laat ons weer.’

Verland, Karel.
1921.

Liefde's Boodschap - 1921, XVI Jrg.,
blz. 346, 4 v. × 2 str. + 2 v. × 2 str.
‘Een prille page kwam in zwart fluweel.’

Verriest, Hugo.
1913.

Iambe - 1913, VIII Jrg., bldz. 278-280,
74 verzen.
‘Het volk van Vlaanderen is sedert
eeuwen.’
Onverganklijk - id., id., blz. 281, 20
verzen.
‘In den jare doe men screef.’
Nog een brief - id., id., bldz. 282-283,
33 verzen.
‘An die studenten die tjaar voordesen bi
ons waren.’
Albrecht Rodenbach - id., id., bldz.
284-286, 7 v. + 8 v. + 7 v. + 9 v. + 7 v. +
12 v. + 4 v. + 7 v.
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‘'t Was een dier prachtige avonden van 't
najaar.’

Vos, Margot.
1922.

Aan Stijn Streuvels - 1922, XVII Jrg.,
bldz. 42-43, 6 v. × 6 str.
‘De morgen ligt zoo kern-gezond.’

Walgrave, Alois.
1908.

Door Anderen 1908, IV Jrg., blz. 345,
4 v. × 5 str.
‘Helaas, met moeten zien hoe diep
geliefde zielen.’
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Weiman, F.
1906.

Voor de Liefste - 1906, II Jrg.
I. ‘Eens van der rotsentop een hooge
zon.’ Blz. 120, Sonnet.
II. ‘En boven mij zoo dreven wolken
zwart.’ Blz. 120, Sonnet.
III. ‘De bleeke Jaloezie had me
aangegrepen.’ Blz. 121, Sonnet.

Weiman, Theo.
1908.

O Vrouwen - 1908, IV Jrg., blz. 292, 4
v. × 4 str.
‘O Vrouwen, die daar in het najaar gaat.’
Afscheid van Maria Viola - id., id., blz.
466, Sonnet.
‘Aanvaard dit vers; ik schrijft 't, nu ik den
dood.’

1909.

Novemberavond - 1909, V Jrg., blz. 28,
4 v. × 6 str.
‘Zie, de avond is een wijde wei.’

1910

Liedje - 1910. VI Jrg., blz. 3, 5 v. × 2 str.
+ 6 v.
‘Het is zoo vreemd, het is zoo goed.’
Bij een Doode - id., id.
I. Tot mijn Gestorven Vriend - blz.
131, Sonnet.
‘Mijn moegeleden vriend, gij gingt
te vroeg van mij.’
II. Tot de Weduwe van mijn
gestorven vriend.
1. ‘Hoe staat de hemel
glansloos om den
grauwen dag.’ Blz. 131,
Sonnet.
2. ‘Gij zijt omaureoold van
't zuiver licht.’ Blz. 132,
Sonnet.
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3.

‘Hij steeg ten hemel als
een zuivre vlam.’ Blz.
133, Sonnet

III. Tot mij-zelf - blz. 134, Sonnet.
‘Het leven wenkt. De dag is bar en
heet.’
1914.

Herfsttuin - 1914. IX Jrg., blz. 97, 4 v.
× 4 str.
‘In najaarslicht de dag: een zilvergulden
nevel.’

Winkler Prins, J.
1919-1920.

Nagelaten Verzen - 1919-1920, XIV en
XV Jrg.
Jozef's Droom - blz. 337, Sonnet.
‘Wordt Jozef's droom dan eindlijk zóó
vervuld?’
Droomen - blz. 337, 8 verzen.
‘Tot het strand der wereldzee.’
Licht - blz. 337, 4 verzen.
‘Trekt het licht de dampen op.’
Natuurkracht blz. 338, 1 vers.
‘Hij rust als een stormwind de pan van
de lat.’
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Bij het Meer - blz. 338, 2 verzen.
‘Hoor ik stroompjes blinkend water babb'len.’
Viooltje - blz. 238, 2 verzen.
‘Reukdoosje van fluweel.’
Visschen - blz. 338, 1 vers.
‘Daar vischt er een, maar vangt een oude schoen.’
Lampje - blz. 338, 2 verzen.
‘Lampje mijn.’

Zeldenthuis, Jan J.
1914.

Dichtervreugde - 1914, IX Jrg., blz. 223,
4 v. × 4 str.
‘Van de klanken, die er zongen.’
Van alle Dagen, van alle Nachten - id.,
id., bldz. 224-225, 5 v. × 7 str. + 6 v.
‘Van alle dagen, van alle nachten.’
Sonnet - id., id., bldz. 225-226, 4 v. × 2
str. + 6 v.
‘Stil is het, stil; slechts de avondwinden
suizen.’.
Regenliedje - id., id., blz. 226, 4 v. × 5
str.
‘De wind waait om den regen.’
Lentemorgen - id., id., bldz. 227-228, 6
v. × 7 str.
‘Van morgen vroeg.’
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II. Proza.
Baccaert, Herman.
1907.

Stemmingsbeeld, 1907, III Jrg., bldz.
12-13.

1909.

Het Jubelfeest, 1909, V Jrg., bldz.
209-215.

1910.

Een Beiaardconcert, 1910, VI Jrg., bldz.
145-151.

Baekelmans, Lode.
1925.

Elck Wat Wils (Fragment), 1925, XX
Jrg., bldz. 153-164.

Berghen, Rene.
1927.

Een Erfenis, 1927, XX Jrg., bldz.
196-201.

1928.

De Dood van Ferdinand Christly, 1928,
XXIII Jrg., bldz. 225-236.

1929.

De Zwarte Kaart, 1929, XXIV Jrg.,
bldz. 30-47.
De Blauwe Lantaarn, id., id., bldz.
333-341.

Brunclair, Victor.
1925.

Noch Bloemen, noch Kronen (Roman),
1925, XX Jrg., bldz. 165-166.
Het s/s ‘Santa Cruz’ Vertelling, id., id.,
bldz. 310-311.

1926.

American drink, 1926, XXI Jrg., blz.
175.
Slangenmens, id., id., bldz. 175-176.
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De Ratelmolen, id., id., bldz. 176-177.
1928.

Pelgrims in Avondland, 1928, XXII Jrg.,
bldz. 294-302.

1929

Kerstvertelling voor Karnaval, 1929,
XXIV, Jrg., bldz 84-88.
De Kapel aan het Meer, id., id., bldz.
183-191.

Burssens, Amaat.
1926

Sam's wedervaren, 1924, XIX Jrg., bldz.
229-231.

1926.

Bantoe-Sprookje, 1926, XXI Jrg., bldz.
339-341.
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Ceunis, Gerard.
1908.

Droom, 1908, IV Jrg., bldz. 233-235.

Claes, Ernest.
1913.

De Witte (Fragment), 1913, VIII Jrg.,
bldz. 201-205.

1914.

De Witte, 1914, IX Jrg., bldz. 68-77.

1919-1920.

De Vrome Kanten van ‘De Witte’,
1919-1920, XIV en XV Jrg., bldz. 76-86.

Claes-Vetter, Stephanie.
1919-1920.

Bloei, 1919-1920, XIV en XV Jrg., bldz.
157-166, 249-256, 326-336, 389-400.

1923.

Contes Cruels, 1923, XXIII Jrg.
1. Bldz. 17-18.
II. Bldz. 18-23.

1926.

Ontgoocheling, 1926. XXI Jrg., bldz.
401-412.

De Bock. Eugeen.
1921.

Griseldis, 1921, XXI Jrg., bldz. 32-34.

De Cock Jozef
1913.

Sint Antonius en de Varkens, 1913,
VIII Jrg., bldz. 401-405.

1919-1920.

Van Sint-Marten en de Barones,
1919-1920. XIV en XV Jrg. bldz. 44-49.
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Defresne, A.
1914.

En Jezus weende over Jerusalem, 1914,
IX Jrg., bldz. 91.
Jezus voor den Rechter Pilatus, id., id.,
bldz. 92-93.
Veronica's Doek, id., id., blz. 94.
Kruisiging, id., id., blz. 95.
Onder het Kruis, id., id., blz. 96.

De La Haye, Raymond.
1914.

Langs de Maas, 1914, IX Jrg., bldz.
217-222.

Delbeke, Frans.
1908.

Uit de Dalen van het Leven, 1908, IV
Jgr., bldz. 321-332.
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Demarre, Od.
1913.

De Leeuw van Vlaanderen, 1913, VIII
Jrg., bldz. 344-353.

De Pillecijn, Filip.
1924.

De Rit, 1924, XIX Jrg., bldz. 157-167.

De Ridder, Andre.
1905.

Kinderangst, 1905, I Jrg., bldz. 136-139.

1907.

Zondag, 1907, III Jrg., bldz. 1-8.

1908.

Lente (Fragment), 1908, IV Jrg., bldz.
7-10.
Londen, id., id., bldz. 63-72.

Du Perron, E.
1929.

Alle de rozen of het gesprek bij
maanlicht, 1929, XXIV Jrg. bldz. 65-69.

Eeckel, Herwin.
1929.

De Duivel in Menschevleesch, 1929,
XXIV Jrg., bldz. 302-314.
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Elebaers, Karel.
1919-1920.

Fantazie op een Werkelijkheid,
1919-1920, XIV en XV Jrg. bldz.
259-261.

Francken, Fritz
1919-1920.

Het zieltje van Rosula, 1919-1920. XIV
en XV Jrg., bldz. 293-302.

1923.

Op Weg naar Bethlehem, 1923, XVII
Jrg., bldz. 81-90.

1924.

Impromptu, 1924 XIX Jrg., bldz. 81-95.
W

1925.

Exempel naar Oude Trant, 1925, XX
Jrg., bldz. 56-57.
Hooglied, id., id., bldz. 217-232,
290-302.

Free, Fritz.
1909.

De Brief, 1909, V Jrg., bldz. 58-65.

Fuldauer, D.
1912.

De Belofte, 1912, VII Jrg., bldz. 173-175.

1913.

De Oude Oudejaarsavond, 1913, VIII
Jrg., bldz. 459-466.
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Germonprez, Anna.
1905.

Hanske, 1905, I Jrg., bldz. 40-41.

1908.

Hoe Wijten meê ter Kruisvaart toog
(Kerstvertellingsken) 1908, IV Jrg.,
bldz. 92-95.

Gevaert, Edgar.
1924.

Wat zal God verleenen? 1924, XIX Jrg.,
bldz. 329-335.

Geyens, J. (m.s.c.).
1905.

De Nimf van Nilia, 1905, I Jrg., bldz.
97-101.

1906.

Halfen Harrie, 1906, II Jrg., bldz.
109-116.

Grietens, Juul.
1919-1920.

Waarom de Boomen geen koning
hebben, 1919-1920, XIV en XV Jrg.,
bldz. 34-40.
De Zandman, uit ‘Heidevertellingen’,
id. id., bldz. 95-105.

Hammenecker, Jan.
1908.

Wijding, 1908, IV Jrg., bldz. 99-100.
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Jacob, Antoon.
1926.

Kesteleyn, 1926, XXI Jrg., bldz.
161-174, 226-239, 291-305.

Jeurissen, Alfons.
1905.

Tant Bas en hare Familie, 1905, I Jrg.,
bldz. 65-76.

1906.

De Oude Bil, Novelle, 1906, II Jrg., bldz.
65-86, 97-106.

1907.

In de Eenzaamheid, 1907, III Jrg., bldz.
129-138.

1908.

Op de Grens, 1908, IV Jrg., bldz.
103-108, 150-159, 336-343, 368-379.

1909.

Een Droom van Lente, 1909, V Jrg.,
bldz. 121-138.

1912.

Langs de Vaart, 1912, VII Jrg., bldz.
96-100.
De Schaduw van een Droom, id., id.,
bldz. 161-168, 210-217.

Kenis, Paul.
1909.

Een Avontuur van Meester François
Villon, a pendant to Robert Louis
Stevenson 's
‘A Lodging for Night’, 1900, V Jrg.,
bldz. 353-375.

1910.

De Paasch-sproke van den
Klokkenluier, 1910, VI Jrg., bldz.
248-257.
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Lambrechts, Lambrecht.
1905.

Het Mirakelfeest (Fragment), 1905, I
Jrg., bldz. 81-92.

1906.

De Rozentros, 1906, II Jrg., bldz.
315-326.

Lantermans, K.
1927.

'n Vrolike Juffer (Over-Betuwsch),
1927, XXII Jrg., bldz. 220-225.

Leonard, Jos.
1919-1920.

Mentaliteit-Revolusie, 1919-1920, XIV
en XV Jrg., bldz. 373-382.

Loeb, Wilhelm.
1910.

De Rozen-teelder, 1910, VI Jrg., bldz.
184-187.

Meert, Leo.
1907.

Een Brokje uit mijn roman. ‘Op den
Weg des Levens’, 1907, III Jrg., bldz.
97-102.

Meestersz, Jozef.
1909.

De Koteleer, 1909, V Jrg., bldz. 17-27.
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Met Sinte-Aldegonde, id., id., bldz.
201-205.

Moller, H.W.E.
1910.

Van 'n jong onschuldig monnikijn,
1910, VI Jrg., bldz. 105-106.

Muls, Jozef.
1909.

Constantinopel, 1909, V Jrg., bldz.
140-157.

1913.

Venetië, 1913, VIII Jrg., bldz., 151-168.
Over Parijs, id., id., bldz. 409.

1914.

Het Levende Antwerpen, 1914, IX Jgr.,
bldz. 98-106.
Het Levende Oud-Antwerpen. Het St.
Andrieskwartier, id. id., bldz. 185-187.
De Kathedraal, id., id., bldz. 187-189.
Het Schipperskwartier, id., id., bldz.
229-232.

1919-1920.

Oxfordsche Mijmeringen, 1919-1920,
XIV en XV Jrg., bldz. 108-114.
Bij de Mummies, id., id., bldz. 239-246.
Aankomst te Petrograd, id., id., bldz.
383-388.

1925.

Moskou, 1925, XX Jrg., bldz. 167-175,
341-345, 381-384.
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Noordling.
1922.

Afgrond, 1922, XVII Jrg., bldz. 223-225.
Abrikozen, id., id., bldz. 268-275.

Placidius, P.
1909.

Van 't Kosterken. Allerzielen-Sprookje.
1909, V Jrg., bldz. 12-14.

Peeters, Magda.
1907.

Psuké-Sproke. In samenwerking met
Gust. van Roosbroeck, 1907, III Jrg.,
bldz. 161-170.

1913.

Een Avond (Fragment), 1913, VIII Jrg.,
bldz. 73-74.
Van de twee koningskinderen, id., id.,
bldz. 453-456.

1914.

Lincoln Imp, 1914, IX Jrg., bldz.
174-178.

Ras, G.
1913

Lijkvreter, 1913, VIII Jrg., bldz.
368-373.

Sabbe, Maurits.
1912.

Wat Monne op 't Pandreitje
wedervoer, 1912, VII Jrg., bldz. 41-45.
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Steghers, Okt. A.
1905.

Ruw Leven (Fragment), 1905, I Jrg.,
bldz. 53-56.

1906.

De Landlooper, 1906, 11 Jrg., bldz.
15-23.

1907.

Medoksken, 1907, III Jrg., bldz. 74-89.

1909.

Kermis-vooravond, 1909, V Jrg., bldz.
401-404.

1910.

In eer hersteld, 1910, VI Jrg., bldz.
302-311.

Streuvels, Stijn.
1908.

Free Fritz ‘Boerendoening’, 1908, IV
Jrg., bldz. 185-199.

1919-1920.

Genoveva van Brabant, 1919-1920,
XIV en XV Jrg. 1ste Hoofdstuk, bldz.
8-12.

1922.

Vlaanderen, 1922, XVII Jrg., bldz. 5-6.
Prutske, Het Winterhalfjaar, id., id.,
bldz. 363-384.

1929

Hoe de Kabijlen trouwen, 1929, XXIV
Jrg., bldz. 90-100.

Thiry, Antoon Frans.
1905.

Jacobijntje's dood en mijn Leven, 1905,
I Jrg., bldz. 151-156.
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1909.

Annunziata (in samenwerking met
Felix Timmermans, 1909 V Jrg., bldz.
305.

1910.

De Ivoren Fluit (in samenwerking met
Felix Timmermans), 1910, VI Jrg., bldz.
547, 41-51.
Een Einde, id., id., bldz. 258-264.
Een Verloren Dichterken, id., id., bldz.
362-371.

1925

De Witte, 1925, XX Jrg., bldz. 305-309.

Timmermans, Felix
1905.

De Processie, Fragment uit
‘Begijnhof-Historie D, 1905, I Jrg., bldz.
161-166.

1908.

De Witte Vaas, 1908, IV Jrg., bldz.
281-289.

1909.

Annunziata (in samenwerking met A.
Thiry), 1909, V Jrg., bldz. 305.

1910.

De Ivoren Fluit (in samenwerking met
A. Thiry), 1910, VI Jrg., bldz. 5-17,
41-51.

1921.

Karel en Elegast (Fragment), 1921,
XVI Jrg., bldz. 206-208.

1924.

Het Verbeternishuis, 1924, XIX Jrg.,
bldz. 323-327.

1928.

De Mageren, 1928, XXIII Jrg., bldz.
24-28.

Toussaint van Boelaere, F.V.
1923.

In het Schildersatelier. (Elfde brief uit
‘De Gouden Populier’, 1923, XVIII Jrg.,
bldz. 41-47.
Een late Idylle, id., id., bldz. 161-169.
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Van Ael, Huibrecht.
1913.

Uit ‘Landes Flandriae’, 1913, VIII Jrg.,
bldz. 378-379.

Van den Berghen, J.
1910.

Het zorgelooze Leven, 1910, VI Jrg.,
bldz. 415-422.

1912.

Een kermis, 1912, VII Jrg., bldz.
101-113.

1913.

Geschonden Leute, 1913. VIII Jrg., bldz.
81-103.

Van den Oever, Karel.
1908.

Herinnering aan mijn Vader, 1908, IV
Jrg., bldz. 292-296.
De Brug van Alessandro Farnese, id.,
id., bldz. 443-465, 492-507.

1919.

Marnix' avendmaal, 1919, V Jrg., bldz.
241-259.
De Bruggenbranders, id., id., bldz.
273-302.
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1910.

Eene malligheid van Jan Puyt, 1910,
VI, Jrg., bldz. 179-183.
Jan Corthals en de Zonnewijzer, id.,
id. bldz. 265-270.

1920.

De Antwerpsche Klokluier, 1919-1920,
XIV en XV Jrg., bldz. 19-25.

1922.

Het Inwendig Leven van Paul, 1922,
XVII Jrg.
I. Pauls gesprek met God, bldz. 4546.
II. Paul is de ware minnaar, blz. 46.
III. Paul is de overwinnaar, blz.47.
IV. Paul's licht en duisternis, blz. 98.
V. Paul's bekoring, blz. 99.
VI. Paul's godsdienstig naturisme,
bldz. 99-101.
VII. Paul mediteert, bldz. 139-140.
VIII. Paul's nieuwe bekoring, bldz.
175-176.
IX. Paul, deNatuur, God, bldz.
176-177.
X. Paul in het Maanlicht, bldz.
222-223.
XI. Paul's Bedevaart, bldz. 263-264.
XII. Paul en de Heilige Communie, blz.
264-266.
XIII. Paul Belijdt, bldz. 266-268.
XIV. Paul op St. Sacraments-avond,
bldz. 330-331.
XV. Paul in de Vespers, bldz. 331-333.
XVI. Paul ontmoet God aan de Zee,
bldz. 333-334.
XVII. Paul in het Onweder, bldz.
385-386.
XVII. Paul bezoekt God in een Salon
d'Art Religieux, bldz. 386-387.
XIX. Paul ontwaakt, bldz. 388-390.
XX. Paul's sterke bezorgdheid, blz.
410.
XXI. De Brief van zuster Angelina, bldz.
410-411.
XXII. Paul is een held, bldz. 411-412.
XXII. Paul schrijft een brief, bldz.
412-413.
XXIV. Paul's Beproeving, blz. 456.
XXV. Paul's ziekte, bldz. 456-457.
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XXVI. Paul neemt een besluit, bldz.
457-458.

Van den Wijngaert, Frank.
1928.

De Lift, 1928, XXIII Jrg., bldz. 48-58.

Van der Meer, R.
1913.

Werkzoekers, 1913 VIII Jrg., bldz.
48-58.

Van der Straeten, Emiel.
1910.

Zuiderkruis, 1910, VI Jrg., bldz. 81-86.
Zending, id., id., bldz. 221-225.
Timbi-Kounda, id., id., bldz. 374-382.
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1912.

Liefde-Intermezzo, 1912, VII Jrg.
I. Schotland, bldz. 3-4.
II. Madeira, bldz. 4-12.
II. Spanje, bldz. 59-72.
Zobeïd, Soedaneesche Legende, 1913,
VIII Jrg., bldz. 133-137.
Julia, id., id., bldz. 299-305.

1914.

69e Soedaneesche Legende. - De
Valkenier der Woestijn, 1914, IX Jrg.,
bldz. 150-151.
De Twaalf Jaargetijden van Sultan
Ramaya. (78e Soedaneesche Legende),
id., id., bldz. 206-212.

Van de Woestijne, Karel.
1905.

De Verwachte, 1905, I Jrg., bldz. 7-10.

Van Dievoet, Victor.
1910.

De Kapel van den Duivel. - Eene
Legende, 1910, VI Jrg., bldz. 31-33.

Van Goethem, Leo.
1909.

Hoe de Haat kwam, 1909, V Jrg., bldz.
70-73.

Van Houtte, Aug.
1912.

Sultan Hassan's besluit, 1912, VII Jrg.,
bldz. 405-419.
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Van Kalderkerke, Berto.
1913.

Jeugd in Boeïen, 1913, VII Jrg., 25-32,
64-71.
Zomerklacht, id., id., bldz. 441-446.

1914.

Dooi, 1914, IX Jrg., bldz. 81-88.

1919-1920.

Het Glorielooze Lot, 1919-1920, XIV
en XV Jrg., bldz. 27-31.
Rozen, id., id., bldz. 188-195.

1921

Debussy, 1921, XVI Jrg., bldz. 35-38.

Van Mettenyen, Bert.
1905.

Bij de Linden van Maldegem, 1905, I
Jrg., bldz. 45-48.
Chassé, id., id., bldz. 129-135.

1906.

De drie Torens, 1906, II Jrg., bldz.
129-141.

Van Nijlen, Jan.
1907.

De Boete, 1907, III Jrg., bldz. 33-43.
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Van Ostayen, Paul.
1924.

Vier kcrte Vertellingen, 1924, XIX Jrg.
I. Akwarel, blz. 122.
II. Anaïs, bldz. 122-124.
III. Overtuigingen, blz. 124.
IV. Merkwaardige Aanval, bldz.
125-127.

1925.

Franz Kafka (Vertaald Proza), 1925,
XX Jrg.
Tot overwegen voor Hereruiters, blz.
176.
Wens Indiaan te worden, bldz. 176-177.
Verstrooid naar-buiten-zien, blz. 177.
De Plotselinge Wandeltocht, bldz.
177-178.

1926.

Diergaarde voor kinderen van nu. Eerste reeks, 1926, XXI Jrg.
De Leeuw, bldz. 206-208.
De Kievit, blz. 208.
De Bij, bldz. 208-209.
De Zondagruiter, blz. 209.
De Kioskjufvrouw, bldz. 209-210.
De Mammouth, blz. 210.
Het Konijn, bldz. 210-211.

1928.

Vier Proza's, 1928, XXIII Jrg.
Het Boschje, bldz. 42-43.
Nicolas, bldz. 43-44.
Lijnen, bldz. 44-45.
O Gij, mijn schoone eenzaamheid, bldz.
45-46.
Diergaarde voor kinderen van nn
(Tweede reeks), id., id.
De Belg, blz. 289.
De Duitser, bldz. 289-290.
De Sirenen, bldz. 290-291.
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De Ezel, blz. 291.

Van Passen, Robert.
1921.

Incipit Vita Nova, 1921, XVI Jrg., bldz.
299-303.

Van Roosbroeck, Gust.
1907.

Psuké. - Een Sproke, In samenwerking
met Magda Peeters, 1907, III Jrg., bldz.
161-170.

1908.

Mijmering, 1908, IV Jrg., bldz. 14-16.
Muziek-Avond (Fragment), id., id.,
bldz. 114-117.

1926.

Een God is gestorven, 1926, XXI Jrg.,
bldz. 121-128.
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Van Waeg, Frans.
1919-1920.

Akwarellen, 1919-1920, XIV en XV Jrg.,
bldz. 303-307.

Van Walden, Hugo.
1908.

Elooi in 't Woud, 1908, IV Jrg., bldz.
20-30.
Genezing, id., id., bldz. 204-215.

1925.

Uit ‘Het Geiteken onder den Beuk’,
1925, XX Jrg.
Uitnoodiging, bldz. 113-114.
Het Beeldeken, bldz. 114-115.
Avondzegen, bldz. 115-117.
Intermezzo op eigen Hand, id., id.,
Geburen, bldz. 117-118
Regen, bldz. 118-121.
Uchtend, bldz. 241-243.
De Jager, bldz. 243-246.
De Visscher, bldz. 247-250.

1926.

Uit ‘Het Geiteken onder den Beuk,
1926, XXI Jrg.
De Woning, bldz. 41-43.
De Bloemenhof, bldz. 43-45. W
De Sneeuw, bldz. 45-50.
Naklank, bldz. 50-51.

Van Winkel, Amaat.
1913.

Het Oude Vrouwtje, 1913, VIII Jrg.,
bldz. 361-365.
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Vermandere, Rene.
1908.

Herinneringen, 1908, IV Jrg.
I. Mijn eerste Dag, bldz. 361-364.
II. Wildemansjaren, bldz. 401-404.
III. Een Stronkelsteen, bldz. 404-407.
IV. Kappeken, bldz. 441-444.
V. Eerste Lauweren, bldz. 481-489.

1910.

Een Wreede Moordpoging, 1910, VI
Jrg.
I. ... bldz. 161-165.
De Ster met den Steert.
II. De Wereld laatste Avond, bldz.
201-203.
III. Nieuwe Pacht, blz. 203.
IV. Ommekeer, bldz. 241-245.
V. Gerokte Confiteor, bldz. 281-285.
VI. Tusschen Hoop en Vrees, bldz.
353-357.
VII. Is de Staat ook al bekeerd, bldz.
393-398.
VIII. De Bullebak, bldz. 433-438.

1912.

IX Schutsels, 1912 VII Jrg., bldz. 25-30.
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Vermeersch Gustaaf.
1907.

Eene Begrafenis, 1907, III Jrg., bldz.
66-70.

Vermeulen, Edw.
1913.

Twaalf Beesten, 1913, VIII Jrg.
I. Peerden, bldz. 121-123.
II. Veulens, bldz. 123-125.
III. Koeiën, bldz. 125-127.
IV. Kalvers, bldz. 127-129.
V. De Stier, bldz. 219-221.
VI. De Zeug, bldz. 221-223.
VII. Loopers, bldz. 223-225.
VIII. De Kernhonden, bldz. 225-227.
IX. Het Tjeffertje, bldz. 308-310.
X. Katten, bldz. 310-312.
XI. De Geit, bldz. 312-315.
XII. Pluimgedierte, bldz. 315-317.

1914.

Van Onschadelijke Dieren, 1914, IX
Jrg.
Everzwijns, bldz. 145-147.
Flowijnen, bldz. 180-181.

Vermeyen, V.
1908

De ‘Wonderpijl’ (Kinder-vertelling),
1908, IV Jrg., bldz. 410-425.

Verschoren, Frans.
1908.

Uit ‘Dompelaars’, 1908, IV Jrg.
1. Op de Kermis, bldz. 41-45.
2. Vlaamsche Bruiloft, bldz. 45-51.
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Verstraeten, Edmond.
1912.

Avondwolken, 1912, VII Jrg., bldz.
201-202.
Op de Vleugels des Onweers, id., id.,
bldz. 202-204.
Oude Dingen in den Avond, id., id.,
bldz. 204-205.
Eenzame Herberg, id., id., bldz.
205-206.

Verstreken, A.
1909

De Bedevaart, 1909, V Jrg., bldz.
427-433.

1913

De Necropsie, 1913, VIII Jrg., bldz.
297-298.
DeMoeder, id., id., bldz. 375-377.
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Vos, Nel.
1914

Terugreis, 1914. IX Jrg., bldz. 168-171.

Weyman, Theo.
1914

De Borchgravinne van Vergy, 1914, IX
Jrg., bldz. 121-133.

Wuyten, M.H.
1914.

Van Petrus, den Zondaar, 1914. IX Jrg.,
bldz. 52-54.

Zielens, Lode.
1926.

De Droom, 1926, XXI Jrg., bldz. 81-91.

1928.

Zangeres, 1928, XXIII Jrg., bldz.
345-348.
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III. Tooneel.
Brunclair, J. Victor.
1924

Gedrang, Tijdrevue, 1924 XIX Jrg.
Inleiding, bldz. 13-19.
Voorstelling, bldz. 19-20.
Eerste Bedrijf, bldz. 20-31.
Tweede Bedrijf, bldz. 93-104.
Derde Bedrijf, bldz. 128-140.
Vierde Bedrijf, bldz. 168-175.
Naspel, bldz. 176.

De Ghelderode, Michel.
1927.

Beeldekens uit het Leven van Sint
Franciscus von Assisië. Feestpel, 1927, XXII Jrg., bldz. 1-22.

De Mont, Paul.
1920

Telescopage. - Spel in drie bedrijven,
1929. XXIV Jrg.
Ter inleiding, bldz. 249-254.
Telescopage, bldz. 255-300.

De Pillecijn, Filip.
1921.

Het Masker, 1921, XVI Jrg., bldz. 13-28.
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Greshoff, Jan.
1909

De Lof der Stilte. - Tooneel in Verzen,
1909, V Jrg., bldz. 385-400.

Hammenecker, Jan.
1913

De Barmhartige Samaritaan. (Parabelspel in verzen), 1912. VIII Jrg.,
bldz. 206-218.
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Hermans, Godfried.
1907.

Moedertaal. - Zanspel in drie bedrijven
(tooneel in verzen), III Jrg.
Eerste bedrijf, bldz. 103-109.

Laudy, Alphonse.
1919-1920.

De Paradijsvloek. - (Proloog),
1919-1920, XIV en XV Jrg., bldz.
167-169.

Martens, Gaston.
1921

De Moord op Simon, 1921, XVI Jrg.,
bldz. 143-157.

Putman, Willem.
1922.

Het Stille Huis, 1922, XVIIJrg.
Eerste Akt, bldz. 60-69, 101-110.

Simons, Jozef.
1919-1920.

Noodlot. - Tooneelspel in twee
bedrijven, 1919-1920, XIV en XV Jrg.,
bldz. 318-323.
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Van den Oever, Karel.
1914.

Juffrouw Suzanne Roemers. Historieel spel uit de XVIe Eeuw, 1914,
IX Jrg.
Eerste en Tweede bedrijf, bldz.
134-144.

Van der Straeten, Emiel.
1912

Esopus de Stotteraar. - (Zeventien
tooneelen), 1912, VII Jrg., bldz. 445-465.

1913.

Baldewijn d'Ysere, Eerste Graaf van
Vlaanderen. - Tien tooneelen, 1913,
VIII Jrg., bldz. 41-63.
De Zeven Wijzen uit het
Bamboe-Bosch, id., id., bldz. 104-116.

Van de Velde, Anton.
1923

De Gekke Gast. - Boosaardig
dramatisch spel in fantastische kleur,
1923, XVIII Jrg., bldz. 136-150, 170-194,
272-290.

1925.

De Vloek, Deel II, Caïn's Doodslag,
1925, XX Jrg., bldz. 233-240.

Vansina, Dirk.
1919-1920.

Menschwording. - (Fragment),
1919-1920, XIV en XV Jrg. bldz.
465-466.
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IV. Kritische Bijdragen.
Albert, Karel.
1922.

Internationale zittingen van
Kamermuziek te Salzburg, 1922, XVIII
Jrg., bldz. 465-466.
Is het tijdsoordeel juist? id., id., bldz.
466-467.
Moderne Muziek te Antwerpen, id., id.,
bldz. 467-469.

1923.

Overzicht, 1923, XVII Jrg., bldz.
154-157.
Daniel Ruyneman, id., id., bldz.
265-271.
Muziek en Opvoeding, id., id., bldz.
380-384.

1924.

Muziek: Schijn en Wezen - Virtuozen
- Actualiteiten, 1924, XIX Jrg., bldz.
67-69.
Muziek: Faits Divers, id., id., bldz.
145-150.
De Methode van E. Jacques-Dalcroze,
id., id., bldz. 247-251.
Satie en de ‘Groupe des Six’ (Nota's
voor de muziekgeschiedenis), id., id.,
bldz. 376-380.

1925.

De Tooneelspeler en het Rythme, 1925,
XX Jrg., bldz. 147-150.
Dans in deze Tijd, id., id., bldz. 349-353.
Opera-Regie, id., id., bldz. 509-511.

1927

Muziek en Tekst, XXII Jrg., bldz.
107-114.
Spektraal - Analyse der Nieuwe
muziek, id., id., bldz. 240-243.

1928.

Evolutie en Revolutie, 1928, XXIII Jrg.,
bldz. 102-104.

1929.

Muziek en Kinema, 1929, XXIV Jrg.,
bldz. 122-125.
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Russiese Muziek, id., id., bldz. 858-363.

Arras, Jozef.
1908.

Notas over de Moraal van Lucretius,
1908, IV Jrg., bldz. 358-360.

Avermaete, Roger.
1929.

Tentoonstelling ‘Moderne Kunst’ te
Antwerpen, 1929, XXIV Jrg., bldz.
120-122.
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Baccaert, Herman en Poupeye, Camille.
1913.

Enkele Beschouwingen over Moderne
Kunst, 1913, VII Jrg., bldz. 140-149,
228-234, 468-473.

Baekelmans, Lode.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., blz.
7.

1923.

Jan Ysermans, Facteur van de
Olijftack - (1590-1631), 1923, XVIII
Jrg., bldz. 400-424.

1925

Gustaaf Vermeersch, 1925, XX Jrg.,
bldz. 8-16.

1926.

Karel Van den Oever en de Liefde!
1926, XXI Jrg., bldz. 467-471.

Ballet, Leo.
1905

Gustaaf Vermeersch - Mannenwetten,
1905, I Jrg., bldz. 122-124.

1906.

Bloemlezing uit de Werken van Stijn
Streuvels, 1906, II Jrg., blz. 26.

Bartstra, J.S.
1926.

Willem IV en Engeland tot 1748 (door
Prof. Dr. P. Geyl. 's Gravenhage, M.
Nijhoff), 1926, XXI Jrg., bldz. 260-263.
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Berckelaers, Fernant.
1923.

Wandeling rond de Russiese Balletten,
1923, XVIII Jrg., bldz. 384-387.

Berg, G.
1921.

Economische Gevolgen van den Vrede,
1921, XVI Jrg., bldz. 196-199.
Juist Havelaar - Democratie, id., id.,
bldz. 239-240.
Papini - Storia di Christo, id., id., blz.
267-268.

1922.

A. Carnoy - Les Indo-Européens, 1922,
XVII Jrg., blz. 119.
Emiel Hullebroeck - Ons Mooi Indië:
Insulinde, id., id., blz. 119.
J.L. Walch - Antithese, id., id., blz. 120.
Dr. Ch. von Hartlungen - Psychologie
der Reklame, id., id., blz. 201.
Ferdinand Hirt - Jedermann's
Bücherei, id., id., blz. 242.
J.E Stokvis - Van Wingewest naar
Zelfbestuur in Nederlandsch Indië, id.,
id., blz. 320.
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Berlage, H.P.
1914.

Over Moderne Architectuur, 1914, IX
Jrg., bldz. 1-17.

Bertrand, P.O.C.
1908.

Klooster-Literatuur, 1908, IV Jrg., bldz,
354-357.

Besseleers, Clemens.
1906.

Emile Verhaeren - La Multiple
Splendeur, 1906, II Jrg., bldz. 189-190.

1913.

Gust. Van Hecke - De Schoone Droom,
1913, VIII Jrg., bldz. 185-186,
Driekoningen-Avond van Shakespeare
op ons Nederlandsch Tooneel, id., id.,
bldz. 439-440.

1914.

Jakob Smits te Brussel, 1914, IX Jrg.,
bldz. 56-65.
Eene Voordracht over ‘Van Nu en
Straks’ door A.H. Cornette, id., id.,
bldz. 109-111.
Georges P.M. Rose - Jan de Schuyter
- Parabelen, id., id., bldz. 199-200.

Bolle, Bernard G.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., blz.
8.
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Brinkgreve-Wicherink, Fine.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., blz.
10.

Brunclair, Victor J.
1921

Overwegingen bij Kunstmanifestaties
van Heden, 1921, XVI Jrg. bldz. 59-64.
Jongere Kunst - Pegasus op Stal, id.,
id., bldz. 127-129.
Duncan, id., id., bldz. 191-192.
Kunst van Heden, id., id., bldz. 192-195.
Distinguos, id., id., bldz. 274-276.
Friedrich Markus Hübner - Die neue
Malerei in Holland, id., id., bldz.
335-336.

1922.

Beeldvorm en Beeldgedachte - (Idee
und gestalt von Max Rafael), 1922,
XVII Jrg., bldz. 141-146.
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Zwarte Kunst - (Afrikanische Plastik
von Carl Einstein), id., id., bldz.
177-181.
Over Moderne Literatuur, id., id., bldz.
212-222, 246-261.
De Dans - (Der Tanz als Kunstwerk
von Frank Thiess), id., id., bldz.
420-423.
Afrikaansche Plastiek, id., id., blz. 438.
1923.

Weg met de Regenschermen! Voor
Urb. Van de Voorde als Antwoord op
zijn ‘Stem’ - Artikel, 1923, XVIII Jrg.,
bldz. 359-371.

1924.

Van het Fonteintje dat een Hekla werd,
1924, XIX Jrg., bldz 60-65.
Verzoek tot Opname - Invitation à la
Valse, id., id., bldz. 151-154.
Een Stil Steekspel, id., id., bldz.
232-239.
Een Stormaanval, id., id., bldz. 310-313.
Het Vaderhuis te Huur, id., id., bldz.
405-408.

1925.

Nederlandse Letterkunde - De
Windzijden van het Vlaams
Ekpressionism, 1925, XX Jrg., bldz.
58-61.
Tooneel - De Man zonder Lijf, id., id.,
blz. 194-197.
Senator Prof. Dr. August Vermeylen,
Leider der Vlaamse Beweging - (Naar
aanleiding van ‘Die vlämische Frage’
in die europäische Revue’), id., id., blz.
316-322.
Wederantwoord aan Prof. Vermeylen,
id., id., bldz. 379-380.

1926.

De Holandsche Natie voor een
Vlaamschen Spiegel, door Karel van
den Oever, 1926, XXI Jrg., bldz. 27-32.
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Tijl, door Anton Van de Velde - Gekke
Historie in vier kapittels, id., id., bldz.
65-68.
Theo J. Verschaeren - De Geest van
zijn Excellentie Dansa, id., id., bldz.
75-76.
Hugo Van Walden - De Gulden Slede,
id., id., bldz. 76-78.
René Vermandere - Van Zon Zaliger,
id., id., bldz. 78.
Robert D. De Man - Brosi, id., id., blz.
78.
E. Amter - Nieuwjaar; De Nieuwe
Mensch; Menschen in Botsing, id., id.,
blz. 194.
Jef Crick - Fra Angelico, id., id., bldz.
194-195.
Paul De Mont - Reinaert de Vos, id.,
id., blz. 195.
Fritz Francken - De Planeet der
Onsterfeliken, id., id., bldz. 195- 196.
Roel Houwink - Novellen, id., id., bldz.
196.
Hugo Van Walden - Het Grauwe
Gordijn, id., id., bldz. 359-360.
Van den Oever en het
Expressionnisme, id., id., bldz. 476-479.
1927.

F.V. Toussaint van Boelaere - Zurkel
en Blauwe Lavendel, 1927, XXII Jrg.,
bldz. 124-126.
Jaak Lemmers - Historische
Verbeeldingeni id., id., bldz. 126-127.
Geert Grub - Haver: Kernen, id., id.,
bldz. 127-128.
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Frans Van Waeg - Nap., id., id., blz.
128.
Maria Peremans-Verhuyck - Hoe het
zich Wreekte, id., id., blz. 128.
Een Kritiek der Vlaamsche Beweging
door Dr. Edmond Rubbens, id., id.,
bldz. 155-161.
1928.

In Memoriam Paul Van Ostayen 1928, XXIII Jrg., bldz. 139-163.
B. Van Genechten - Vlaanderens
Economische Ontwikkeling na den
Oorlog, id., id., blz. 366.
Jozef Simons - De Strooptocht van
Kapelaan Hermans, id., id., blz. 366.
Constant Eeckels - St. Franciskus'
Wereldvaart, id., id., bldz. 366-367.
E. Amter - Docus uit de acht
Zaligheden, id., id., blz. 367.

1929.

Klein Glossarium, 1929, XXIV Jrg.,
bldz. 11-15.
Beppy Van Valkenburg - Uit
Brusselsche Uren, id., id., bldz. 225-226.
E. De Weert - Gulden Tarwe, id., id.,
bldz. 226-227.
Dr. Lindekens - Verzen van Toen en
Thans, id., id., bldz. 227-229.
Marten de Mindere - De Gebroken
Branding, id., id., blz. 229.
Erich Maria Remarque - Im Westen
nichts Neues, id., id., id., id., bldz.
234-236.
Het Grauwvuur, door Marcel Mathijs,
id., id., bldz. 347-349.
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Burssens, Amaat Dr.
1924.

Kongoleesche Letterkunde: Bantoe Zangen, 1924, XIX Jrg., bldz. 411-415.

1925.

De Voorstelling van het Laatste
Oordeel naar drie
Middelnederlandsche Geschriften: de
Vier Uterste, dat Sterfboeck en dat
Boeck vander Voirsienicheit Godes,
1925, XX Jrg., bldz. 130-134, 198-203.
De Hel Naar een handschrift uit de
tweede helft van de XVe Eeuw: Dat
boeck vander Voirsienicheit Godes, id.,
id., bldz. 385-395.

Burssens, Gaston
1929.

Cahier van een Lezer (5) door E. du
Perron, 1929, XXIV Jrg., bldz. 349-351.
Een Curiosum over Paul Van Ostayen,
id., id., bldz. 351-352.

Buyle, Hubert.
1910.

Dom André Mocquerau Monographies Grégoriennes: L'introït,
1910, VI Jrg., bldz. 340-341.
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Cannegieter, H.G.
1922. Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., bldz. 10-11.

Canter, Bernard.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., blz.
11.

Celen, Vital Dr.
1928.

Achttiendeeuwsche Gruwel-Spelen,
1928, XXIII Jrg., I, bldz. 307-316.

1929.

Achttiendeeuwsche Gruwel-Spelen,
1929. XXIV Jrg., II, bldz. 48-59.

Chabot, G.
1924

De Laethemsche Kunstenaarscolonie,
1924, XIX Jrg., bldz. 364-371.

Claes, Ernest.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg.,
bldz., 11-13.

Claes-vetter, Stephanie.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg.,
bldz. 13-14.
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Cleerdin, Vincent.
1919-1920.

Korte Inleiding tot de Jonge Duitsche
Leterkunde, 1919-1920, XIV en XV
Jrg., bldz. 271-274.

1921.

Duitsche Letterkunde - Het Eeuwige
Heimwee, 1921, XVI Jrg., bldz. 118-121.

Coenraads, Ed.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg.,
bldz. 14-15.

Cohen, Jozef.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., blz.
15.
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Collaer, P.
1922.

Moderne Muziek, 1922, XVII Jrg., bldz.
323-330.
De Fransche Muziek sedert den
Oorlog, id., id., bldz. 449-455.

Coopman, Hendrik, Thzn.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., blz.
15-16.

cornette, Arthur, H.
1922.

Plastiek. ‘Kunst van Heden’, 1922,
XVII Jrg., bldz. 226-228.

Craveybeckx, Herman.
1921.

Zielkunde - De Rechte Man op de
Rechte Plaats, 1921, XVI Jrg., bldz.
57-59.

1922

Zielkunde - De Rechte Man op de
Rechte Plaats, 1922, XVII Jrg., bldz.
71-74.

1923.

Zielkunde - Het Instinct en het
Onbewuste. (Boek van W.H.R. Rivers),
1923, XVIII Jrg., bldz. 26-31.

Daenen, Cl.
1927

Christiaan Wahnschaffe, 1927, XXII
Jrg., bldz. 85-92.
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Dambre, Oscar Dr.
1922.

Justus de Harduyn - (1582-1641), 1922,
XVII Jrg., bldz. 85-89.

1923

De Vriendenkring van Justus de
Harduyn, 1923, XVIII Jrg., bldz.
543-259, 334-350.
Getuigenissen over Justus de Harduyn,
id., id., bldz. 429-438.

1924.

Levensschets van Justus de Harduyn,
1924, XIX Jrg. bldz. 260-279.

1927.

Noord en Zuid één - (Fragment), 1927,
XXII Jrg., bldz. 39-48.
Peter Lippert S.J. - Ein Kind ist uns
geboren, id., id., blz. 115.
Otto Karrer - Textgeschichte der
Mystik, id., id., bldz. 122-124.
De 17e eeuwsche ‘Missio Hollandica’
als Toenaderingsfactor tusschen Noord
en Zuid, id., id., bldz. 129-134.
Over twee merkwaardige Duitsche
Bloemlezingen - (Hugo von
Hofmansthal: Deutsches Lesebuch;
Rudolf Borchardt: Ewiger Vorrat
Deutscher Poesie), id., id., bldz. 161-163.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

84

Br. Egidius Büchlein - Unser Herr im
Elend; Christ ist erstanden; Marienlob,
id., id., bldz. 247-248.
Over de Verbroedering van
Rederijkers uit Noord en Zuid, id., id.,
bldz. 321-324.
H.P. Schaap - Philips Wielant en diens
Corte Instructie omme jonghe
Practisienen in civile zaken, id., id.,
bldz. 371-372.
1928.

Psychologie van den Tachtiger (werk
van Dr. G. Kalff Jr.), 1928, XXIII Jrg.,
bldz. 79-82.
Otto Karrer: Gott in Uns - Die Mystik
der Neuzeit, id., id., bldz. 82-86.
Waardeering van Woordkunst - (O.
Walzel's Gehalt und Gestalt, id., id.,
bldz. 262-273.
R.N. Roland Holst - Over vrije en
gebonden vormen in de plastische
kunst, id., id., bldz. 117-118.
Otto Karrer - Die grosge Glut, id., id.,
bldz. 118-119.
Otto Karrer - Augustinus, Das
Religiëse Leben, id., id., blz. 119.
Reinhard Johannes Sorge - Unser Weg
von Suzanne M. Sorge, id., id., bldz.
120-121.
Enrica von Handel - Mazzetti - Johann
Christian Günther, id., id., blz. 121.
Just Havelaar - De Nieuwe Mensch Essays, id., id., bldz. 364-365.

De Beer, Taco H.
1923.

Shakespeare, 1923. XVIII Jrg., bldz.
111-116.
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Debeir, R. Dr.
1926.

Van den Oever aan Zee, 1926, XXI Jrg.,
bldz. 484-486.

De Bock, Eugeen.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg.,
bldz. 7-8.

De Boeck, A.
1924

Godsdienst - De Katholieke Missie,
1924. XIX Jrg., bldz. 251-253.

De Bom, Emmanuel.
1913

Conscience's Eeuwdag, 1913, VIII Jrg.,
bldz. 1-10.

1922

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg.,
bldz. 9-10.
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De Cneudt, Richard.
1913.

Voor Hugo Verriest, 1913, VIII Jrg.,
bldz. 289-290.

De Clerck, Theo.
1921.

Een Dante-Boek, 1921, XVI Jrg., bldz.
381-383.

De Cock, Jozef.
1908.

Oude Wegen, 1908, IV Jrg., bldz.
382-386.
Dr. Paul Wilhelm von Keppeler ‘Mehr Freude’, ein Ostergrusz, id., id.,
bldz. 438-440.

1909

Stijn Streuvels - Het Najaar, 1909, V
Jrg., bldz. 29-37.
Oranje Boven - Fragment uit
‘Prentbrieven uit Holland’, id., id., bldz.
379-383.

1910.

Piet Van Assche - Hagelinde, 1910, VI
Jrg., bldz. 34-36.
Ons Volk en een paar Schrijvers:
Cyriel Buysse en Karel Van de
Woestijne, id., id., bldz. 36-38.
Prentbrieven uit Holland, id., id., bldz.
96-103-, 121-130, 451-456.

1912.

Prentbrieven uit Holland, id., id., bldz.
49-51, 51-54.
Anchio - (over H. Conscience), id., id.,
bldz. 273-275.
‘Das Christusdrama’, 1912, VII Jrg.,
bldz. 478-482.

1913

Op Reis, 1913, VIII Jrg., bldz. 447-452.
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1914.

Newman over Katholieke Letteren,
1914, IX Jrg., bldz. 115-120.

1922.

Langendonckiana, 1922, XVII Jrg.,
bldz. 243-246.

Decroos, J. Dr.
1929.

Invloed van Lord Byron op K.L.
Ledeganck, 1929, XXIV Jrg., bldz.
17-29.

De Decker, Theo Dr.
1921.

Over de Procedure tegen een doot
Lichaem, 1921, XVI Jrg., bldz. 270-274.
Over Rechterlijke Speciën, id., id., bldz.
375-377.

De Groodt, Juliette.
1919-1920.

Dr. Henriette J.W. Salomons Verhalen en Legenden van Hindoes en
Boeddhisten, 1919-1920, XIV en XV
Jrg., bldz. 56-57.

1923.

Maurits Sabbe - Vondel, Balthasar,
Moretus II, Leonardus Marius en
Hendrik Barentsen, 1923, XVIII Jrg.,
blz. 35.
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D'Haese, Fr.
1922.

‘Storia di Cristo’ van Papini, 1922,
XVII Jrg., bldz. 287-292.
Een Gedenkboek - Vom Staatlichen
Werden und Wesen - Festschrift Erich
Marcks zum 60 Geburtstage, id., id.,
bldz. 350-353.

De Hovre, Frans Dr.
1909

De Wedergeboorte van het
Spiritualisme, 1909. V Jrg., bldz. 41-55

Dekking, Henri.
1922

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., blz.
17.

De la Haye, Raymond.
1912.

Paul Verlaine, 1912, VII Jrg., bldz.
126-137.

1913.

Hugo Verriest, 1913, VIII Jrg., bldz.
252-256.

1914.

Parsifal op de Vlaamsche Opera te
Antwerpen, 1914, IX Jrg., bldz. 155-158.

De Meyer, Maurits.
1922.

Primitieve Gemeenschapskultuur (Hans Naumann: Primitive
Gemeinschaftskultur), 1922, XVII Jrg.,
bldz. 116-118.
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De Pillecijn, Filip.
1919-1920.

Wij hebben geen Oorlogsliteratuur,
1919-1920, XIV en XV Jrg., bldz. 87-94.

1923.

‘Ik Dien’ van Herman Teirlinck, 1923,
XVIII Jrg., bldz. 213-218.

1926.

Hugo Verriest en de ‘Vlaamsche
Vlagge’, 1926, XXI Jrg., bldz. 212-225.

De Ridder, Andre.
1906.

Hall Caine - Drink en The Bondman,
1906, II Jrg., bldz. 126-128.
‘De Kunst voor Kunst’ - Beweging in
Engeland: Aubrey Beardsley en Oscar
Wilde, id., id., bldz. 155-159.
Henri Mazel - Ce qu'il faut lire dans
sa vie, id., id., bldz. 159-160.
Henri de Regnier - La Peur de
l'Amour, id., id. bldz. 187-189.
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1907.

Clara Viebig, 1907, III Jrg., bldz. 25-27.
Gustav Frenssen-Hilligenlei, id., id.,
bldz. 27-28.
Margarethe Böhme Dida Ibsens
Geschichte, id., id., bldz. 28-32.
René Vermandere - Van Zon Zaliger
door hem zelf, id., id., bldz. 61-63.
M.J. Brusse - Landlooperij en Het
Nachtlicht van de Zee - id., id., blz. 91.
Victor De Meyere - Langs den Stroom,
id., id., blz. 92.
In Memoriam Charles Van Lerberghe,
id., id., bldz. 93-96.
Alfons Jeurissen - Broeder Bertus Heikleuters, id., id., bldz. 124-127.
Herman Broeckaert - Liederen, id., id.,
blz. 152.
Louisa Duyckers - Lena en Roza, id.,
id., bldz. 152-153.
Leo Meert - Van Jongere Geslachten,
id., id., bldz. 153-154.
Het Werk van Rudyard Kipling, id.,
id., bldz. 157-160.
Lambrecht Lambrechts - Het
Mirakelfeest - Paascheiëren - id., id.,
bldz. 184-185.
Gustaaf Vermeersch - Nazomer, id.,
id., blz. 185.
Dr. Leo Van Puyvelde - Albrecht
Rodenbach, id., id., bldz. 186-187.
Algemeen Overzicht van Vreemde
Arbeid in 1908, id., id., bldz. 188-191.
Edward Stilgebauer - Der Börsenkönig,
id., id., bldz. 191-192.

1908

Over de Literatuur van den Dag Henri Van Boven - ‘Over de Vereering’
en ‘Sproken’, 1908, IV Jrg., bldz.
109-113.
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George Bernard Shaw, id., id., bldz.
132-136.
Over de Literatuur van den Dag Johan de Meester - ‘Geertje’ en
‘Aristocraten’, id., id., bldz. 170-173.
Robert Hugh Benson - The Master of
the World, id., id., bldz. 182-184.
Vlaamsche Kritiek - Onze Dichters der
Heimat, Proeve van Dichterstudie door
Aran Burfs, id., id., bldz. 220-228.
Herman Teirlinck - Mijnheer
Serjanszoon, id., id., bldz. 267-271.
Over het Nut van een Vlaamsch
Letterkundig Enkwest, id., id., bldz.
346-349.
Maurits Sabbe - De Filosoof van 't
Sashuis en een Mei van Vroomheid, id.,
id., bldz. 430-433.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg.,
bldz. 32-33.
Antwoord op het ‘Referendum over de
Huidige Malaise in de Vlaamsche
Letterkunde’, id., id., bldz. 443-449.

1926

TerugbliK - Over Karel Van den
Oever, 1926, XXI Jrg. bldz. 459-463.

1928.

Paul Van Ostayen als Kunstkenner,
1928, XXIII Jrg., bldz. 179-181.
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De Ronde, Theo Dr.
1924.

Om het Ontstaan van Tinel's
Godelieve, 1924, XIX Jrg., bldz. 43-59.

De Sadeleire, Marcel Dr.
1929.

Michel Zachmoorter, 1929, XXIV Jrg.,
bldz. 230-233.

De Smedt, Oskar.
1921.

Inleidende Studies tot de Geschiedenis
van de Engelse Handel met Antwerpen
in de Middeleeuwen, 1921, XVI Jrg.,
bldz. 166-180.
Studie over hedendaagse Duitse
Letterkunde van Herman Wolf, id., id.,
bldz. 308-314.

1922.

De XIXe Eeuw - (Naar aanleiding van
Ernst Bergmann's Der Geist des XIX
Jahrhunderts), 1922, XVII Jrg., bldz.
74-76
De Merchant Adventurers in de
Nederlanden, id., id., bldz. 293-303.

Deswerteruyter, Corneel.
1909.

Het interview, 1909, V Jrg., bldz.
419-422.
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Deurendaal, J.
1905.

Het Katholicisme en ‘Lectuur’, 1905,
I Jrg., bldz. 118-120.
Over Gezelle-Viering, id., id., bldz.
189-191.

De Veer, W.S.J.
1913.

Hugo Verriest den eersten keer in
Holland, 1913, VIII Jrg., blz. 272.

De Vleeshouwer, H.J. Dr.
1925.

Julien Benda, 1925, XX Jrg., bldz.
258-263.
De Voorgeschiedenis van het
Bergsonisme, id., id.,
I. Inleiding, bldz. 323-326.
II. Het Speculatief Positivisme, bldz.
352-357.

1926.

III. Het Practisch Positivisme, 1926,
XXI Jrg., bldz. 68-72.
IV. De ‘Ahnung’ naar de
Metaphysiek, id.,: id.,
Kap. I, bldz. 98-104.
Kap. II, De Terugwerking van
Kant, bldz. 150-158.
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V. William James, id., id., bldz.
186-190.
VI. Henri Bergson, id., id., bldz.
263-269.
Malebranche, id., id., bldz. 390-399.
In Memoriam Rudolf Eucken, id., id.,
bldz. 422-431.
1927.

Les Cahiers de la Nouvelle Jeunesse,
1927, XXII Jrg., bldz. 97-103.
V. Brochard - De l'Erreur, id., id., bldz.
115-117.
Saint Thomas d'Aquin - Somme
Théologique - (Een reeks werken en
vertalingen), id., id., bldz. 117-118.
P.G. Chappuin - La Destinée de
l'Homme - De l'Influence du stoïcisme
sur la Pensée Chrétienne Primitive, id.,
id., bldz. 118-119.
Salomon Reinach - Lettre à Zoé sur
l'Histoire de la Philosophie, id., id., blz.
119.
H. Colin - Manuel de Philosophie
Thomiste - I Logique, Ontologie,
Psychologie, id., id., bldz. 121-122.
Professor HansVaihinger - (Die
Philosophie des Als-ob), id., id., bldz.
164-172.
O. Habert - Le Primat de l'Intelligence,
id., id., bldz. 184-185.
Namer - Les Aspects de Dieu dans la
Philosophie de Giordano Bruno, id.,
id., bldz. 185-186.
R. Macaigne - L'Equivoque du
Laïcisme, id., id., blz. 186.
Maur. Boucher - La Philosophie de
Herman Keyserling, id., id., bldz.
186-187.
P. Sakman - R.W. Emersons
Geisteswelt, id., id., bldz. 187-188.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

E. Boutroux - Etudes d'Histoire de la
Philosophie Allemande, id., id., bldz.
188-189.
Erich Becher - Einführung in die
Philosophie, id., id., bldz. 189-190.
Een Kultuurphilosophie - (Al.
Dempf-Weltgechichte als That und
Gemeinschaft), id., id., bldz. 226-229.
Dr. Ger. Walther - Zur
Phaenomenologie der Mystik, id., id.,
bldz. 244-245.
Conrad - Realontologie, id., id., bldz.
245-246.
Schunk - Verstehen und Einsehen, id.,
id., blz. 246.
J. Kremer - Kritik der Vernunftkritik,
id., id., bldz. 246-247.
1928.

Van het Vlaamsche Thomisme, 1928,
XXIII Jrg., bldz. 86-92.
G. Misch - Der Weg in die Philosophie,
id., id., bldz. 112-113.
Boll-Rezold - Sternglaube und
Sternendeutung, id., id., bldz. 113-114.
S. Reininger - Kant, id., id., blz. 114.
Cahiers de la Nouvelle Journée L'Ame Russe., id., id., bldz. 114-115.
Buonatti - Le Modernisme Catholique,
id., id., blz. 115.
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Goblot - Logique des Jugements de
Valeur, id., id., bldz. 115-116.
Perrin - Saint Thomas, Somme
Théologique, id., id., blz. 116.
A. Cresson - Les Courants de la Pensée
Philosophique Française, id., id., blz.
117.
De Laatste Kant - Biographie - (H.
Vorländer: Kant), id., id., bldz. 274-279.
Riekel - Die Philosophie der
Renaissance., id., id., bldz. 286-287.
Rerninger - Locke, Berke, Berkeley,
Hume, id., id., blz. 287.
Hasse - Schopenhauer, id., id., bldz.
287-288.
E. Boutroux - Des Vérités Eternelles
chez Descartes - id., id., Blz. 288.
Lucien Brulez - Holländische
Philosophie -id., id., Bldz. 359-360.
1929.

Uit de Wedergeboorte van het
Realisme - 1929, XXIV Jrg., Bldz.
111-115.

De Vooys, C.G.N.
1921.

Het Belang van de
Spellingvereenvoudiging voor
Zuid-Nederland - 1921, XVI Jrg., Bldz.
241-252.

De Waele, Emiel Dr.
1928.

K. Van Bucke en het Klassicisme in de
Zuid-Nederlandsche Beeldhouwkunst
- 1928, XXIII Jrg., Bldz. 319-328.
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De Witte, P.
1905.

Keerpunten in de Geschiedenis - 1905.
I Jrg., Bldz. 171-176.

Eeckhout, Joris.
1905.

Lambrecht Lambrechts - De Vroolijke
Limburger - 1905, I Jrg., Bldz. 59-60.
Karel Van den Oever - Kempische
Vertelsels - id., id., Bldz. 60-61.
Leo Balet - Roeping - id., id., Bldz.
61-62.
Onze Letterkundigen - Eerste Reeks id., id., Bldz. 94-95.
Eugeen Van Oye - In 't Blauwe - id.,
id., Blz. 122.
Richard de Cneudt - Geluk - id., id.,
Bldz. 158-159.
Julius De Boer - De Schoone
Verbeelding - id., id., Blz. 159.
G. Ritschl - Gedichten - id., id., Blz.
159.
G. Van Hulzen - In Hooge Regionen id., id., Bldz. 187-188.

1906.

Frederik Van Eeden - De Kleine
Johannes - II en III Dl. 1906, II Jrg.,
Bldz. 24-26.
Jan Van Nijlen - Verzen - id., id., Bldz.
54-56.
Virginie Loveling - Het Lot der
Kinderen - id., id., Blz. 123.
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Elias, Hendrik J. Dr.
1923

Justus Lipsius over Staatsgodsdienst
en Gewetensvrijheid - 1923, XVIII Jrg.,
Bldz. 1-16.

1925.

Geschiedenis - De Zwarte Dood - (Naar
aanleiding van Dr. K.O. Meinsma's
boek ‘de Zwarte Dood’, (1347-1352) 1925, XX Jrg., Bldz. 34-39.
Willem de Eerste, Prins van Oranje (Naar aanleiding van Prof. Dr. P.J.
Blok) - id., id., Bldz. 265-269.
Floris Prims - De Sociaal-Economische
Geschiedenis van België id., id., Blz.
375.

1926.

Ket Nationaal Gevoel in de
Nederlandsche Historische Liederen
der 16e Eeuw. (Naar aanleiding van
‘Het Geuzenliedboek’ uit de
nalatenschap van Dr. E.T. Kuiper,
uitgegeven door P. Leendertz) 1926,
XXI Jrg., Bldz. 321-337, 364-378.
Dr. P. Leendertz - Het Geuzenliedboek
- id., id., Bldz. 115-116.
Dr. G. Schamelhout - De Volkeren van
Europa en de Strijd der
Nationaliteiten. I. - id., id., Bldz.
279-280.

1928.

Geschiedenis van Zwitserland - INaar
aanleiding van William Martin's
‘>Histoire de Suisse’) - 1928, XXIII Jrg.,
Bldz. 96-101.

1929

De Vestiging van het Koninkrijk der
Nederlanden - 1813-1815 - (Naar
aanleiding van het boek van Dr. H.T.
Colenbrander) - 1929, XXIV Jrg., Bldz.
237-244.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

Elebaers, Karel Dr.
1907.

Jozef De Cock - Ons Leven - 1907, III
Jrg. Bldz. 90-91.

1908.

Frans Van Cauwelaert Verhandelingen en Voordrachten 1908, IV Jrg., Bldz. 118-119.

1921.

De Katharsistheorie bij
Plutarchus-1921, XVI Jrg., Bldz.
341-346.

1922.

‘Onze Vlaamsche Volksjeugd’ en ‘De
Sterke Vrouw van Vlaanderen’ door
Pater L.J. Callewaert O.P. - 1922, XVII
Jrg., Bldz. 432-434.

1923.

Alfons Lambrecht - Jairus - 1923,
XVIII Jrg., Blz. 233.
Dirk Vansina - De Dood der Chimera's
I. - id., id., Blz. 234.
Alb. Steenhoff-Smulders - Kunst in de
opvoeding - id., id., Bldz. 234-235.
Hendrik Van Tichelen - Het Kinderuur
- id., id., Blz. 235.
Prof. Dr. Frans Daels - Voor mijn Volk
in Nood - id., id., Blz. 235.
Marcel Thiry - Le Goût du Malheur id., id., Bldz. 239-240.
H. Quilgars - Le Coeur Battant - id.,
id., Blz. 240.
G. Blachon - Pourquoi j'aime la
Flandre - id., id., Bldz. 240-241.
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Cyriel Verschaeve - Zeesymphonieën
- id., id. Blz. 308.
Dr. Eug. Van Oye - Mijn Gevangenis
- id., id., Blz. 389.
In Memoriam Dr. Marg. Baers - id.,
id., Blz. 389.
R. Ruhbrecht - Twee voordrachten
over Plichtenleer - id., id., Blz. 389.
Gust Van Roosbroeck - Unpublished
Poems by Beaumarchais and his Sister
- id., id., Blz. 389.
1924.

Dirk Vansina - De Deemstering der
Zielen. II - 1924, XIX Jrg., Blz. 113.
Caesar Gezelle - De Kruisweg - id., id.,
Blz. 150.
A. Verdoodt - Meer Geluk - id., id.,
Bldz. 150-151.
Jozef Simons - Mastentoppen - id., id.,
Blz. 192.
Paul Ternest - Mijn groote Liefde - id.,
id., Bldz. 192-193.
Edward Vermeulen - Piot - id., id.,
Bldz. 193-194.
Jozef Simons - Op Vacantie - id., id.,
Blz. 258.
Cyriel Verschaeve - De Schoonheid in
't Evangelie - id., id., Blz. 258.
Piet Van Assche - Sevus en de Blinde id., id., Bldz. 321-322.
Dirk Vansina - De Deemstering der
Zielen. III - id., id., Bldz. 424-425.
Dr. Eugeen Van Oye - Godelieve Van
Gistel - id., id., Blz. 425.
Hilarion Thans - België's Kruisweg id., id., Blz. 425.

1925

Pater Struyf, S.J. Kongoleesche
Vertellingen - 1925, XX Jrg., Blz. 76.
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Reinier P. Sterkenburg - Stefan Zweig
- Dwang - id., id., Blz. 76.
Aimé De Cort - Honderd Gedichten id., id., Blz. 77.
Piet Van Assche - De Avonturen van
Kasper Sempersnel - id., id., Bldz.
77-78.
Aimé De Cort - De Kleine Gids van den
Bibliothecaris - id., id., Blz. 78.
P. Dörfler - Stomme Zonde -id., id., Blz.
78.
V. Leemans - Erich Przywara S.J. - Het
Kerkelijk Jaar, zijn Eenheid in zijn
Verscheidenheid - id., id., Blz. 78.
C. Astaes - Herinneringen - id., id., Blz.
111.
Jan C. Waegener - In 't Vliegende
Peérd - id., id., Blz. 111.
H. Van Eikenland - Zwoegers - id., id.,
Blz. 112.
C. Astaes - De Wonderlijke Dwerg id., id., Blz. 213.
Kan. Van de Velde - De Goede Week
en het Paaschfeest - id., id., Blz. 214.
J.H. Boos - Israël's Uur - id., id., Blz.
214.
Ern. W. Schmidt - Een Schoone
Historie van Valentijn en Oursson - id.,
id., Blz. 214.
Fritz Francken - Naar Wijd en Zijd id., id., Bldz. 214-215.
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Willem Elsschots - Lijmen - id., id., Blz.
215.
Maurits Van Hoeck - H. Federer-Juffrouw Theresia - id., id., Blz. 278.
M.E. Belpaire en H. Ram Wonderland V -di., id., Blz. 278.
Bernard Van Baaren - Over Kleine
Zalige Treeske - id., id., Blz. 279.
Louisa Duyckers - Kaar Man - id., id.,
Blz. 279.
Jozef Arras - Gekke Vertelsels - id., id.,
Bldz. 279-280.
Gerard Brom - Katholiek id., id., Blz.
375.
1926.

Frans Van Waeg - Een Verloren Jaar
- 1926, XXI Jrg., Blz. 74.
J. De Clerck - Langs Stille Wegen - id.,
id., Blz. 74.
Dr. Jaak Boonen - René Bazin - De
Slagboom - id., id., Blz. 75.
Marcel Matthijs - De Doodslag - id.,
id., Blz. 196.
Jef Claes - De Meesters der Kempen id., id., Blz. 197.
Paul Kiroul - De Elfe van het
Sprookjeshof - id., id., Blz. 197.
Ward Hermans- Maatschappelijke en
Moreele Conflicten; Het
Bevolkingsvraagstuk in België - id., id.,
Blz. 358.
Lod. Lavki - Mijn Broerke;
Menschenoffer; Lowieke - id., id., Blz.
439.
Jozef Simons - Kanonier - id., id., Bldz.
439-440.
Oskar Van der Hallen - Isabella Kaiser
- Rachel's Liefde - id., id., Blz. 440.
Hugo Verriest - Keurbladen - id., id.,
Blz. 440.
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1927.

Maurits Neels - Ik en Nonkel Jik 1927, XXII Jrg., Blz. 190.
Bernard Van Baeren - Rozenregen id., id., Blz. 191.
A. De Busschere - Nader bij Jezus - id.,
id., Blz. 191.
Em. Frutsaert - Handboekje voor
Geloofsverdediging - id., id., Blz. 191.
Ward Hermans - Het
Bevolkingsvraagstuk in België - id., id.,
Blz. 191.
Dr. J.D. Van Calcar - De Groote Lijnen
- Leerboek voor de Kennis van den
Godsdienst - id., id., Blz. 191.
Dr. C. De Baere - Beknopte
Nederlandsche Spaakkunst - id., id.,
Blz. 191.
Jozef Muls - Driejaarlijksche
Wedstrijd in de Nederlandsche
Letterkunde. XV. Tijdvak 1918-1920,
id., id., Blz. 191.
Man Marssen - De Man die koud bleef
- id., id., Bldz. 191-192.
Fabrice de l'Uda - Bij de Schemerlamp
- id., id., Blz. 192.
P. Hilda - Fantasia - id., id., Blz. 192.
Jan C. Waegener - Uit het Leven - id.,
id., Blz. 192.
Frans Van Cauwelaert Verhandelingen en Voordrachten - id.,
id., Blz. 371.

1928

Floris Prims - De Reis van den
Sint-Carolus - 1928. XXIII Jrg., Blz.
124.
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A. Decoene - In 't Konings Dienst - id.,
id., Blz. 124.
Louis Van den Bossche - Le Souffle qui
manque id., id., Blz. 124.
Edw. Vermeulen - Mietje
Mandemaker's en Cie - id., id., Bldz.
124-125.
Emiel Hullebroeck - Zuid-Afrika - id.,
id., Blz. 125.
Paul Kiroul Sprookjesdichter - id., id.,
Bldz. 282-283.
Stefan Zweig - Helenas Heimkehr van
Emiel Verhaeren - id., id., Blz. 283.
Constant Eeckels - De Gelukzalige
Anna van den H. Bartholomeus - id.,
id., Blz. 283.
J.L. Jansen - Het Smeekgebed in het
Verlossingswerk - id., id., Blz. 283.
Henri 't Sas - Keurbundel uit 500
novellen id., id., Bldz. 283-284.

Fierens, Alfons Dr.
1919-1920.

L'Altissimo Poeta - 1919-1920, XIV en
XV Jrg., Bldz. 213-224.

Foncke, Robert Dr.
1922.

Streuvels-Bijdrage 1922, XVII Jrg., Blz.
19.
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Francken, Fritz.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 19.

1928.

Paul Van Ostayen voor en na den
Oorlog - 1928, XXIII Jrg., Bldz.
165-167.

Fransen, Dr.
1922

Psycho-Analyse - J.H. Van der Hoop:
Nieuwe Richtingen in de Zielkunde 1922, XVII Jrg., Bldz. 303-309.

1923

Het Zieleleven van den Misdadiger 1923, XVIII Jrg., Bldz. 205-212.

1924

Het Instinkt - (P.W. Koning - Over het
Samenstel van den menschelijken Geest
- Boek I: Het Instinkt) - 1924, XIX Jrg.,
Blz. 189-192.

Gabriels, Juliane Dr.
1925.

Guilelmus Kerrickx en de Pre-Rococo
in Vlaanderen - 1925, XX Jrg., Bldz.
122-126.
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Het ‘klassicisme’ in Vlaanderen
tusschen de jaren 1720 en 1740 of
Guilelmus Ignatius Kerrickx - id., id.,
Bldz. 180-185.
De Antycksnyder Erasmus Quellien I
- id., id., Bldz. 326-331.
1926.

Het Spaansche Hoedeken - 1926, XXI
Jrg., Bldz. 379-384.

1929

Rubens als Diplomaat - 1929. XXIV
Jrg., Bldz. 316-332.

Geerebaert, A.S.J.
1921.

Iets over het Vertalen - 1921, XVI Jrg.,
Bldz. 292-298.

Govaert, Flink.
1910.

De jongste Hervorming in de
Leuvensche Hoogeschool en de
Katholieke Vlamingen - 1910, VI Jrg.,
Bldz. 331-334.

Gregoire, Jan.
1926

Over Karel Van den Oever - 1926, XXI
Jrg., Bldz. 487-491.

Greshoff, Jan.
1910.

De Toekomst - (Iets over de jongste
Nederlandsche Letteren) - 1910, VI Jrg.,
Bldz. 26-30, 54-61.
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Grauls, Jan Dr.
1929

Schampavie - 1929, XXIV Jrg., Bldz.
203-212.

Grietens, Juul.
1912.

Een Dichter - Jozef De Voght - 1912.
VIII Jrg., Bldz. 171-180.

1919-1920.

Dr. Marcel D'Haese-Hugo Verriest 1919-1920, XIV en XV Jrg., Blz. 196.
Eug. De Bock - Hendrik Conscience en
de Opkomst der Vlaamsche Romantiek
- id., id., Bldz. 196-197.
Eug. De Bock - Het Leven der
doorluchtige Nederlandsche Schilders
van Karel van Mander - id., id., Blz.
197.
Carel Scharten - Kroniek der
Nederlandsche Letteren - id., id., Bldz.
198-199.

Guiette, Robert Dr.
1927.

Fransche Letterkunde - Inleiding 1927, XXII Jrg., Bldz 92-94, Nieuwe
Fransche Romans - id., id., Bldz.
356-360.

1928.

De Roman - Kunst - 1928, XXIII Jrg.,
Bldz. 349-358.

1929.

A la Recherche du Temps Perdu - 1929,
XXIV Jrg., Bldz. 352-358,
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Gysen, Marnix.
1919-1920.

Literatuur in het Bezette Gebied - De
Ontwikkelingsgang der Jongste
Letteren - 1919-1920, XIV en XV Jrg.,
Bldz. 277-287.

1921.

De Uitvaart der 90ers - 1921, XVI Jrg.,
Bldz. 5-11.
I. Herman Teirlinck - De Nieuwe
Uilenspiegel in tien boeken of de
Jongste Incarnatie van den scharlaken
Tijl - id., id., Bldz. 5-9.
II. Karel Van de Woestijne - De
Modderen Man - id., id., Bldz. 9-11.
Edw. Halliwelles - De Maaier van de
Dood - De Heks van de Stille Hei - id.,
id., Blz. 385.
Jozef Calbrecht C.F.C.M. - De Missie
en het Lager Onderwijs - id., id., Bldz.
385-386.
M. von Hertling - Weiskirchen - id., id.,
Blz. 386.
M. Meyboom - Knut Hamsum - Hoe
het groeide - id., id., Bldz. 386-387.

1922.

Jaak Lemmers - Menschen en Dingen
-1922, XVII Jrg., Bldz. 241-242.
Maurits Sabbe - Bij de 100ste Verjaring
van L. Guicciardinl's Geboortedag id., id., Blz. 242.
Al. Janssens - Het Leven van de Heilige
Lutgart door Thomas van Cantimpré
- id., id., Blz. 319.

1923.

Gustave L. Van Roosbroeck - The
Purpose of Corneille's Cid - 1923,
XVIII Jrg., Bldz. 38-39.
Pater L.J. Callewaert O.P. - Ierland en
het Iersche volk - id., id., Bldz. 157-158.
Maurits Sabbe - Jan Moretus I als
Nederlandsch Letterkundige - id., id.,
Blz. 158.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

Cyriel Verschaeve - Christiaen de Wet
- id., id., Bldz. 159-160.
Rond Pierre Corneille en zijn Werk id., id., Bldz. 218-220.
Maurits Sabbe - Een Mei van
Vroomheid - id., id., Blz. 235.
Stijn Streuvels - Prutske -id., id., Blz.
235.
Sofie Erens-Bouvy - Miguel de
Cervantes - Preciosa, Het
Zigeunermeisje - (Uit het Spaansch
vertaald) id., id., Blz. 237.
Nellie Barnes American Indian Verse
- id., id., Bldz. 237-239.

Gijssels, Willem.
1926.

Karel Van den Oever - 1926, XXI Jrg.,
Blz. 497.

Gusman, G.
1905.

Cyriel Buysse - Het Leven van Rozeke
van Dalen -1905, I Jrg., Blz. 121.
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Herman Gorter - Mei - id., id., Bldz.
159-160.
1906

Gustaaf D'Hondt - Van Simpele
Menschen - 1906, II Jrg. Bldz. 93-94.

Hallez, A.J.
1907.

Michel-Angelo - 1907, III Jrg., Bldz.
114-121, 171-175.

1909.

Het Landschap in de Vlaamsche
Schilderkunst - 1909, V Jrg., Bldz.
161-167, 222-230.

Hammenecker, Jan.
1926.

Van den Oever, dichter der Schelde 1926, XXI Jrg., Bldz. 464-466.

Hermans, Ward.
1922

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 21.

Hisch, Annie.
1927.

De Detective-Roman - 1927, XXII Jrg.,
Bldz. 212-216.
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Horsman, Elly.
1926

Van den Oever te Baarn - 1926, XXI
Jrg., Bldz. 480-483.

Hoste, Huibrecht.
1923

Professor Maere contra Moderne
Kunst - 1923, XVIII Jrg., Bldz. 224-229.

Houwink, Roel.
1926

Noord-Nederlandeshe Letteren 1926,
XXI Jrg.
I. Ter Orienteering: De Poëzie
sedert 1918.
Bldz. 184-186.
II. Ter Orienteering: Het Proza
sedert 1918.
Bldz. 249-252.
III. Ter Orienteering: De
Tijdschriften en de Kritiek.
Bldz. 344-346.
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Hoyack, L.
1929

Het Astronomisch Wereldbeeld en zijn
Bezwaren - 1929. XIV Jrg., Bldz. 1-10,
72-82, 213-224.

Indestege, Luc Dr.
1927

Henriette Roland Holst's
Ontwikkelingsgang - 1927, XXII Jrg.,
Bldz. 65-80, 136-143, 202-211, 325-344.

1928.

Het Dramatisch en Biographisch Werk
van Henriëtte Roland-Holst - 1928,
XXIII Jrg., Bldz. 209-224.
Henriëtte Roland-Holst - De Werken
der Laatste Jaren - id., id., Bldz.
331-344.

Itschert, Carl.
1914

Aphorismen over Kunst - 1914, IX Jrg.,
Bldz. 196-199, 238-240.

Jaarsma, D. Th.
1922

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 24.

Jehu, Felicie.
1922

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII - Jrg.,
Blz. 25.
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Jonkers, Dom Albericus O.S.B.
Arn. M. Greven - De Roomsche
Liturgie, bewerkt in vragen en
antwoorden door de Liturgische
Vereeniging in 't Bisdom van 's
Hertogenbosch - Jrg., Bldz. 410-411.

Joostens, Paul.
1928.

Paul Van Ostayen Herdacht - 1928,
XXIII Jrg., Bldz, 158-159.

Kenis, Paul.
1910.

Novalis - 1910, VI Jrg., Bldz. 107-410.

Kerkhof, B.J.
1910.

H.P. Bremmer - Practisch Aesthetische
Studies - 1910, VI Jrg., Bldz. 108-113.
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Klop, Ruth Jr.
1910

Lodewijk Mortelmans als Toondichter
- 1910, VI Jrg., Bldz. Bldz. 226-229.
Lodewijk De Vocht als Orkestleider en
over het orkestleiden in 't algemeen id., id., Bldz. 337-440.

1912.

Het Vlaamsch Kwartet - 1912, VII Jrg.,
Bldz. 37-40.
Professor Bolland en de Vlaamsche
Taalstrijd - id., id., Bldz. 194-198.

1913.

De Missa Solemnis - 1913, VIII Jrg.,
Bldz. 70-79.
Over Moderne Muziek - Richard
Strauss - id., id., Bldz. 195-200.
Over ‘Heibieke’, id., id., Bldz. 475-480.

1914.

Mortelmans in Nederland - 1914, IX
Jrg., Bldz. 111-113.

Knuttel, G. Wzn. Dr.
1929.

De Nederlandsche Tentoonstelling te
London -1929, XXIV Jrg., Bldz.
116-119.

Koninckx Willy.
1927.

Psychologisch Portret van Charles de
Cotter - 1927, XXII Jrg., Bldz. 267-273.
Charles de Coster - Bibliographie
(1827-1927) - id., id., Bldz. 274-309.
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Kosten, W.A. Dr.
1924

De Bedelarij in Griekeland - 1924, XIX
Jrg., Bldz. 115-121.
De Opvoeding en het Leven der
Atheensche Vrouw - id., id., Bldz.
197-207, 280-290.

Kropholler, A.J.
1913.

Over Bouwkunst - 1913, VIII Jrg., Bldz.
354-360, 381-387, 428-438.

Kwakman, Th.
1921.

Servaes en zijn Serie Schilderijen over
het Boerenleven - 1921, XVI Jrg., Bldz.
100-106.

Lajoost, Jo.
1909.

Indrukken van de ‘Salon d'Automne’
te Parijs - 1909, V Jrg., Bldz. 468-472.

1910

Fransche Decoratieve Kunst - 1910, VI
Jrg., Bldz. 277-280.
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Lambrechts, Lambrecht.
1905

J. Geurts - Letterkundige Ontleding 1905, I Jrg., Blz. 29.
Jaak Boonen - Prosper Van
Langendonck - id., id., Bldz. 29-30.
Alfons Moortgat - Liedjes voor het
Volk id., id., Bldz. 30-31.
Lode Baekelmans - Havenlichtjes - id.,
id., Bldz. 93-94.

1906.

Prudens Van Duyse - De Zang van den
Germaanschen Slaaf - 1906, II Jrg. Blz.
56-57.
Prudens Van Duyse - Nathalia, vier
elegieën, id., id., bldz. 57-58.
Antoon Moortgat - Missa Prima, id.,
id., bldz. 94-95.
Vijf Geestelijke Liederen, woorden van
Guido Gezelle, Muziek van Jozef
Ryelandt, id., id., bldz. 95-96.

Lamman Trip de Beaufort, H.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg.,
bldz. 25-26.

Leonard, Edward.
1919-1920.

Wegen en Richtingen in de Moderne
Bouwkunst, 1919-1920, XIV en XV Jrg.,
bldz. 65-72.

1921

Bouwkunde: Ter Inleiding, 1921, XVI
Jrg., bldz. 126-127.
Dr. P.J.H. Cuypers, id., id., bldz.
185-187.
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1922.

Hermann Muthessius - Kann ich auch
jetzt noch mein Haus bauen? 1922,
XVII Jrg., bldz. 313-314.
Dekoratieve Kunst - Het Binnenhuis,
id., id., bldz. 335-345.

1924

Over een paar werken van August De
Smet, Ingenieur-Architect, 1924, XIX
Jrg., bldz. 1-11.
De Toegepaste Kunsten in Nederland,
id., id., bldz. 372-375.

1925.

De Toegepaste Kunsten in Nederland,
1925, XX Jrg. bldz. 144-145.
Henry Van de Velde en de
Tentoonstelling te Parijs, id., id., bldz.
331-335.

1926

Henry Van de Velde en de
Tentoonstelling te Parijs - II. Een
Schouwburg-Kwestie, 1926, XXI Jrg.,
bldz. 34-39.
De Tentoonstelling te Parijs van 1925,
id., id.
I. Aanleg en Gebouwen, bldz.
110-115.
II. Over de Intérieurs en nog wat,
bldz. 311-320.

1927

Moderne Godsdienstige Kunst - (Naar
aanleiding van de Kerk van Zonnebeke
door Bouwmeester Huibrecht Hoste),
1927, XXII Jrg., bldz. 174-180.
Jos. Bascourt, id., id., bldz. 235-237.
De Toegepaste Kunsten in Nederland,
id., id., bldz. 237-240.

1928

Nieuwe Werken over Bouwkunst, 1928,
XXIII Jrg., bldz. 104-108.
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Leemans, Victor.
1929

Een Pleidooi van Peter Wust en voor
een begrijpende Kritiek, 1929, XXIV
Jrg., bldz. 244-246.

Leurs, Constant.
1922

Bouwkunst tusschen Maas en Moezel
- (Naar aanleiding van Heribert
Reiners und Wilhelm Ewald's boek:
Kunstdenkmäler zwischen Maas und
Mosel), 1922, XVII Jrg., bldz. 91-97.

Linnebank, H.
1913

Hugo Verriest en Holland, 1913, VIII
Jrg., bldz. 275-276.

Lockem, Georges.
1912

François Mauriac - Les Mains Justes,
1912, VII Jrg., 149-150.
André Lafon - La Pauvre Maison, id.,
id., bldz. 150-151.
Marcel Millet - Le Compagnon aux
Images, id., id., bldz. 151-152.
Grégoire Le Roy - La Couronne des
Soirs, id., id., bldz. 153-155.

Loeb, Wilhelm.
1910.

Duitsche Letteren: Selma Hartleben,
1910, VI Jrg., bldz. 116-119.
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Loos, Eduard P.
1926.

Een Arabisch spotdichter uit de achtste
eeuw, 1926, XXI Jrg., bldz. 129-140.

Maes Joris.
1923

Katholieke Beschouwingen over de
Jonge Kunstbeweging, 1923, XVIII Jrg.,
bldz. 323-332.

1924

Onze Zeventiende Eeuw, 1924, XIX
Jrg., bldz. 32-41, 86-92.

Marsman, H.
1928.

De Criticus Paul Van Ostayen - (Kort
Samengevat), 1928, XXIII Jrg., blz. 174.
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Meyboom, Willem.
1921

Traditie of Pseudo-Moderniteit - (Naar
aanleiding van Jazz-Band, Schetsen en
Novellen van Frans Van Waeg), 1921,
XVI Jrg., bldz. 41-43.
Politiek of Cultureel? id., id., bldz.
73-90.
I. Wordt Vlaanderen verdrukt?
bldz. 73-76.
II. Het Individualisme in de
Vlaamsche Beweging, bldz. 76-80.
III. Cultureele en Politieke
Stroomingen, bldz. 80-90.
De Theorie van het
Kultuurflamingantisme - (Naar
aanleiding van Dr. Leo Van Puyvelde's
werk ‘Voor mijn Land in
Oorlogsnood’, id., id., bldz. 133-136.
De Vlaamsche Gedachte - Een
Dekadent Vlaanderen, id., id., bldz.
199-200, 234-237, 378-380.
Cyriel Buysse voor Vlaanderen, id., id.,
bldz. 263-267.
De Vlaamsche Gedachte - Intermezzo,
id., id., bldz. 276-278.
Jan Boon - Roode Meidoorn - Tien
Novellen, id., id., blz. 278.
Leonce Reypens S.J. - Berchmans Sonnetten, id., id., blz. 278.
J. Van Leeuwen Jr. - Philoktetes, id.,
id., bldz. 278-279.
Aug. Vermeylen - Geschiedenis der
Europeesche Plastiek en Schilderkunst
- Eerste Deel, id., id., bldz. 333-335.
Ee nJeugd, id., id., bldz. 354-359.
Willem Kloos - Letterkundige
Inzichten en Vergezichten, id., id., bldz.
384-385.
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1922.

De Ontwikkelingsgang van de
Oud-Duitsche Schilderkunst - (Anita
Orienter: Der seelische Ausdrucking
in der altdeutschen Malerei), 1922.
XVII Jrg., bldz. 49-53.
Kunstgeschiedenis: Bibliothek der
Kunstgeschichte, id., id., blz. 113-116.
Prof. Dr. Ingr. Otto Stiehl - Der Weg
zum Kunstverständnis, id., id., bldz.
159-160.
Het Individu na den Oorlog, id., id.,
bldz. 162-163.
De Belgische Ziel, id., id., bldz. 163-164.
Aesthetica: Plastiek en Ruimte, id., id.,
bldz. 183-186.
F.W. Bain - Het Eeuwige Vuur, id., id.,
blz. 197.
Leo Simons Het Drama en het Tooneel
in hun Ontwikkeling, id., id., blz.
239-240.
Anton Kippenberg - Der Ewige Jude
von Aug. Vermeylen, id., blz. 312.
Robert Van Passen - Als de Lente
bloeit, id., id., bldz. 338-359.
Knut Hamsun - Die Weiber am
Brunnen, id., id., blz. 359.
Jean Van de Voort - Grote Ogen, id.,
id., bldz. 359-360.
Kurt Hiller - Der Aufbruch zum
Paradies, id., id., bldz. 360-361.
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Frans Bastiaense - Overzicht van de
Ontwikkeling der Nederlandsche
Letterkunde, id., id., bldz. 361-362.
Dr. Eugeen Van Oye, id., id., blz. 362.
Aesthetica: Kunstpsychologie, id., id.,
bldz. 345-347.
Een Toorop-Album: Jan Toorop's
Kruiswegstaties door Miek Janssen,
id., id., bldz. 399-400.
1923.

Het mooie Boek - Reizen, 1923, XVIII
Jrg., bldz. 33-35.
De Evolutie van Aug. Vermeylen, id.,
id., bldz. 39-40.
Verschaeve als Criticus, id., id., bldz.
79-80.

1924.

Cyriel Buysse - De Laatste Ronde,
1924, XIX Jrg., Bldz. 69-70.
Dr. Hans Joachim Moser Musikalisches Wörterbuch, id., id., blz.
74.

1926.

Geestelijke Peilingen door Karel Van
Oever, 1926, XXI Jrg., bldz. 72-73.

Minne, Richard.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., blz.
27.

Missiaen Berthold, Dr. Ord. Cap.
1921.

Kunst en Volkshuishouding, 1921, XVI
Jrg., bldz. 347-352.
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Moens Wies.
1922.

Rabindranath Tagore - Huis en
Waereld - Vertaald door Frederik Van
Eeden, 1922, XVII Jrg., bldz. 53-57.
Hendrik De Vries, id., id., bldz. 192-193.
Heyermans en Van Schendel, id., id.,
bldz. 228-231.
Antwoord van Wies Moens op het
‘Referendum over de huidige malaise
in de Vlaamsche Letterkunde’ id., id.,
bldz. 439-442.

1926.

Een Wimpel voor Karel Van den
Oever, 1926, XXI Jrg., blz. 495.

1928.

De Dichter Paul Van Ostayen en de
Studenten der Gentse Vlaamse
Universiteit 1916-1918, 1928, XXIII
Jrg., bldz. 175-178.

Monteyne, Lode.
1919-1920.

Bretoensche Literatuur - 1919-1920,
XIV en XV Jrg., Bldz. 349-364.

1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Bldz. 27-28.

1927

Charles de Coster als Schepper van de
‘Vlaamsche Legenden’ en van het
‘Uilenspiegel-Epos’ - 1927. XXII Jrg.,
Bldz. 257-266.
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Muls, Jozef.
1905.

De Kunst van Burne-Jones - 1905, I
Jrg., Bldz. 110-116.

1906.

Juliaan Dillens - Tentoonstelling zijner
Werken in de zaal ‘Forst door de
Maatschappij ‘Kunst van Heden’ 1906, II Jrg., Bldz. 27-28.
Henry Bordeaux - Les Roquevillard id., id., Bldz. 31-32.
Lodewijk Van Deyssel Rembrandt-Bundel - id., id., Bldz.
50-52.
M.E. Belpaire-Kunst- en
Levensbeelden - id., id., Bldz. 52-53.

1907.

Over Gustave Moreau - 1907, III Jrg.,
Bldz. 44-54.
Godfried Hermans - Verzamelde
Opstellen; Gedichten; Wereldeinde id., id., Bldz. 63-64.
Inhuldigingstentoonstelling der
Stadsfeestzaal id., id., Bldz. 123-124.
Kunstkroniek - id., id., Bldz. 146-151,
177-181.

1908.

Het Salon van Berlijn - 1908, IV Jrg.,
Bldz. 86-88.
‘Kunst van Heden’ id., id., Bldz.
298-312.
Het Gedenkteeken voor Peter Benoit
door Emiel Vloors - id., id., Bldz.
277-279.
Vlaamsch Leven - (Beschouwingen
over de onthulling van Albrecht
Rodenbach's Standbeeld te Roesselare
op Zondag 22 Oogst 1909) - id., id.,
Bldz. 474-480.

1909

Over Schoonheid, Smaak en
Kunstgevoel - 1909, . V Jrg., Bldz.
410-414.
Het Huis - id., id., Bldz. 453-464.
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1910.

Valerius de Saedeleer - 1910, VI Jrg.,
Bldz. 168-178.
Lambrecht Lambrechts Dieren-novellen - id., id., Blz. 458.
F.V. Toussaint van Boelaere Landelijk Minnespel id., id., Bldz.
458-459.
Felix Timmermans - Schemeringen van
den Dood - id., id., Bldz. 459-460.
Edmond verstraeten - Het Natuurlijke
Jaar - id., id., Bldz. 460-461.
Het Werk van Emiel Van der Straeten
- id., id., Bldz. 461-462.

1912.

Antwerpen in het Werk van
Conscience - 1912, VII Jrg., Bldz.
334-370.
Frans Erens - Gangen en Wegen - id.,
id., Bldz. 471-475.
Laurens Van der Waals - Een
Verzenboek - id., id., Bldz. 475-477.

1913.

Oud Lier - Etsen en Penteekeningen
van Raymond de la Haye. Tekst van
M. Cordemans - 1913, VIII Jrg., Bldz.
14-22.
Kunstkroniek: Aze-Ick-Kan - id., id.,
Bldz. 117-120.
Rudolf Heubner - Juliane Rackox - id.,
id., Bldz. 239-240.
Mijn eerste Ontmoeting met Pastor
Hugo Verriest id., id., Bldz. 291-296.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

105

Clemens Besseleers - In Schaduwen
van Dood - id., id., Bldz. 474-475.
1914.

Aug. Van Cauwelaert - Verzen, Nieuwe
Reeks -1914, IX Jrg., Bldz. 152-154.
Berto Van Kalderkerke - Uit Donkere
Dagen - id., id., Bldz. 154-155.
Albert Crahay - id., id., Bldz. 201-202.

1919-1920.

Aan Nieuw Vlaanderen - 1919-1920,
XIV en XV Jrg. Bldz. 1-7.
De Dichters id., id.
Daan F. Boens - Menschen in de
Grachten - Blz. 127.
Fritz Francken - De Vijf Glorierijke
Wonden - Het Heilige Schrijn - Bldz.
127-128.
Karel Van den Oever - Verzen uit
Oorlogstijd - Bldz. 128-129.
Paul Verbruggen - Verzen Bldz.
129-130.
Frans De Wilde - Intrede Bldz. 130.
A.W. Grauls - Oostersche Lyriek Bldz.
130-131.
Lode Baekelmans - Heynken de Luyere
Blz. 131.
Marnix Gysen - De Twaalf Sonnetten
van de Schoonheyt - Blz. 131.

1921.

In Memoriam Herman Baccaert - 1921,
XVI Jrg., Bldz. 253-257.
Henri De Smeth - id., id., Bldz. 370-372.

1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 28.
Een Boek van Pol De Mont - (De
Schilderkunst in België van 1830 tot
1921) - id., id., Bldz. 147-151.
Karel Van den Oever - De Betooverde
Heide id., id., Bldz. 160-161.
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Stephanie Claes-Vetter - Vertelsels uit
het Schoone Hemelrijk - id., id., Blz.
198.
James Ensor en Rik Wouters - id., id.,
Bldz. 206-212.
Het Dubbele Voorhoofd van
Vlaanderen id., id., Bldz. 403-409.
I. De Begraving van Hugo Verriest Bldz. 103-405.
II. Het Feest van Pallieter - Bldz.
405-409.
1923.

Het Jonge Vlaanderen - 1923, XVIII
Jrg., Bldz. 62-65.
De Kunst en het Gerecht - id., id., Bldz.
92-100, 123-135.
Zoeklicht - Een Nederlandsche
Encyclopedie voor allen, onder leiding
van Dr. T. Sevensma - id., id., Bldz.
116-117.
M.E. Belpaire Alphonse Belpaire door
zijne dochter - id., id., Bldz. 117-118.
Marcel Proust - id., id., Bldz. 195-204.
Paul Joostens - id., id., Bldz. 222-224.
André Lhote - id., id., Bldz. 293-300.
Louis Couperus - id., id., Blz. 307.
Aug. Vermeylen - Van Gezelle tot
Timmermans - id., id., Bldz. 308-310.
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Dr. Karel Elebaers - Na den Storm id., id., Blz. 310.
Marie Metz - Koning Ragnus' Gang id., id., Bldz. 310-311.
René Vaes - Le Miroir Renversé - id.,
id., Blz. 312.
Omer Wattez - Van Twee
Koningskinderen; Wouters jonge
Jaren; De Zwalmleeuwen; Sonnetten
van een Vlaming te Parijs; Siegfried,
een oud Germaansch Heldenlied - id.,
id., Bldz. 390-391.
Bourdelle - id., id., Bldz. 444-446.
F.V. Toussaint van Boelaere - Het
Gesprek in Tractoria - id., id., Bldz.
464-465.
Wies Moens - Celbrieven - id., id., Blz.
465.
Landing - id., id., Bldz. 465-467.
Julien Kuypers - Herman Teirlinck id., id., Bldz. 467-468.
M.E. Belpaire en Hilda Ram Wonderland I en II - id., id., Blz. 469.
Dom Germain Morin O.S.B. - De
Benediktijner Geest en de
Levensopvatting der eerste Christenen
id., id., Blz. 469.
Edmond Rubbens - Het Gevaar van
het Nationalisme - id., id., Bldz.
469-470.
Dr. J.B. Schepers - Bredero Bloemlezing uit zijn Gedichten - id., id.,
Blz. 470.
Cypriaan Verhavert - Brusselsche
Typen - id., id., Bldz. 170-471.
1924.

Dr. Alb. Van Driessche - Het
Glorielooze Lot 1924, XIX Jrg., Bldz.
72-73.
Alexander Irvine - De Heilige in haar
Hoekje - id., id., Blz. 73.
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Pater Koenraad van Kessel, S.S.C.C. De Held van Molokai - id., id., Blz. 73.
Léon de Smeth - id., id., Bldz. 75-78.
Willem Livinus Penning Jr. - id., id.,
Bldz. 105-106.
Lodewijk De Coninck - (1838-1924) id., id., Bldz. 141-142.
Edm. Van Dooren - id., id., Bldz.
142-144.
Emiel Claus - id., id., Bldz. 244-246.
Ernest Claes - De Vulgaire
Geschiedenis van CharelKe Dop id.,
id., Bldz. 257-258.
De Gezelle-Herdenking - id., id., Bldz.
305-309.
Grieksche Letterkunde - ‘Van
Homeros tot Socrates’ - Een Boek over
de oude Grieken door Theodor Birt,
uit het Duitsch vertaald door Dr. N.J.
Singels - id., id., Bldz. 362-364.
Paul Kenis - Fêtes Galantes - id, id.,
Blz. 381.
Willy Koninckx - Emigrants id., id.,
Bldz. 381 382.
Willy Koninckx - Lanseloet de
Danemark - id., id., Blz. 382.
Roger Avermaete - La Légende du
Petit Roi - id., id., Bldz. 382-383.
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Stephanie Claes-Vetter - Vroeg
Schemer id., id., Blz. 383.
Ernest Claes - De Fanfare ‘De
Sint-Jan's Vrienden’ - id., id., Blz. 383.
Aart Van der Leeuw - De Gezegenden
- id., id., Bldz. 383-384.
Guido Gezelle - Zantekoorn - id., id.,
Blz. 384.
Ir. Dr. Stan Leurs - Steden en
Landschappen II Mechelen - id., id.,
Blz. 384.
El Greco - id., id., Bldz. 415-419.
1925

De Vereeniging van Vlaamsche
Letterkundigen - 1925, XX Jrg., Bldz.
1-5.
Anton Thiry - Meester Vindevogel - id.,
id., Blz. 80.
Stijn Streuvels - Herinneringen uit het
Verleden - id., id., Bldz. 127-129.
De Houtsnede - (Bij een map
houtsneden van Victor Delhez) - id.,
id., Bldz. 204-207.
Th. Jeske-Choinski - De Groote Strijd
- id., id., Bldz. 212-213.
Neel Doff - Felix Timmermans L'Enfant Jésus en Flandre - id., id., Blz.
213.
Dra. W.C. Wittop Koning - Rengers
Hora Siceama en Herman Poort - De
Bloeiende Bongerd - id., id., Bldz.
370-371.
Lode Opdebeek - Peterskind - id., id.,
Blz. 371.
Maurits Neels - Van een Jongeling - id.,
id., Blz. 371.
Compton Mackenzie - Arme Familie id., id., Bldz. 371-372.
R.H. Benson - De Tusschenpersoon id., id., Blz. 372.
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Wies Moens - G.K. Chesterton St-Franciskus van Assisi - id., id., Bldz.
372-373.
Louisa Duyckers - Johannes
Joergensen - Het Heilig Vuur - id., id.,
Blz. 373.
Dr. Bertold Missiaen, O. Cap. Volkshuishoudkunde - id., id., Bldz.
373-374.
Ad. Van Der Heyde - Drie Jaren in een
Belgische Bastille - id., id., Blz. 374.
Fr. Wittemans - Geschiedenis der
Rozenkruisers - id., id., Blz. 374.
Niko Gunzburg - De Wettelijke
Bescherming van Vrouw en Kind - id.,
id., Blz. 375.
Alfred Ost - id., id., Bldz. 401-403.
1926.

R.H. Benson - Het Onzichtbare Licht
- 1926, XXI Jrg., Blz. 116.
M.J. Koenen - Verklarend
Handwoordenboek der Nederlandsche
Taal, herzien door Dr. Verdeyen - id.,
id., Blz. 117.
Marcel Jefferys en Aug. Oleffe - id., id.,
Bldz. 190-193.
Dr. Eugeen Van Oye - id., id., Bldz.
201-204.
Lode Baekelmans - id., id., Bldz.
247-249.
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K. Ten Buggencate - Engelsch
Woordenboek - id., id., Blz. 277.
Paul Halflants - Religion et Littérature
- id., id., Blz. 277.
Joseph Kuhnel - Von der ‘Enkelin
Gottes’ - id., id., Bldz. 277-278.
Jozef Kreitmaier S.J. - Von Kunst und
Künstlern - id., id., Blz. 278.
Beeldende Kunsten - Moderne
Fransche Kunst - id., id. Bldz. 306-311.
Karel Van den Oever - id., id., Bldz.
354-356.
R.H. Benson - Gezift als Tarwe - id.,
id., Bldz. 436-437.
Prosper Arents - Pantoffel - id., id., Blz.
437.
Prosper Arents - Het Geheimzinnig
Kastje - id., id., Blz. 437.
Ernest Claes - Kiki - id., id., Bldz.
437-438.
M.A.P.C. Poelhekke - Woordkunst id.,
id., Blz. 438.
Mijn handel met Karel Van den Oever
- id., id., Bldz 441-458.
1927

Degas, Gaugin - 1927, XXII Jrg., Bldz.
95-97.
Le Fauconnier - id., id., Bldz. 172-174.
Ernest Wijnants - id., id., Bldz. 230-232.

1928.

Het Nieuw Pantheon door Architect
Paul Ligeti (vertaald door Jozef Muls)
1928, XXIII Jrg., Bldz. 1-21.
Jacob Smits - id., id., Bldz. 92-95.
Dr. O. Dambre- -De Dichter Justus de
Hardnijn - id., id., Bldz. 119-120.
Maurice Roelants - Komen en Gaan id., id., Blz. 120.
Ward Auweleer - De Ferde - id., id.,
Blz. 126.
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H. Grosemans - De Azurenkust id., id.,
Blz. 126.
Dr. D.A. Stracke S.J. - Over
Nederlandsche Letterkunde en Mystiek
- id., id., Blz. 127.
Paul Van Ostayen en de Stad - id., id.,
Bldz, 129-138.
Jan Melis - Rythmen en Melodieën id., id., Blz. 280.
Willem Nieuwenhuis - Hemelsche
Banden id., id., Bldz. 280-281.
Roger Avermaete - Moderne
Kunststrekkingen - id., id., Bldz.
281-282.
Henri Brochet - De Meester bouwt u
een huis - id., id., Bldz. 365-366.
1929.

Ernest Claes - Onze Smid - 1929, XXIV
Jrg., Blz. 60.
Coen Hissink - Cocaïne - id., id., Blz.
60.
Henri 't Sas - Het Donderbeestje - id.,
id., Blz. 61.
Vijf jonge Dichters - (Vercammen,
Demedts, Rogghé, Buckinx, De
Doncker) - id., id., Bldz. 342-346.
Edward Léonard - Bouwen in het Dorp
en op het Land - id., id., Blz. 364.
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J.H. Schutt - An Introduction to
English Literature for secondary
schools - id., id., Blz. 365.
J. Verschueren S.J., Dr. L. Brounts,
Dr. L. Goemans - Modern
Woordenboek taalkundig
encyclopedisch geïllustreerd - id., id.,
Blz. 365.
Dr. Wilfried Broeckaert Doktershumor - id., id., Blz. 365.
Het Jubeljaar van Vlaamsche Arbeid
- 1905-1930, id., id., Bldz. 366-367.

Mijnssen, Frans.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 28.

Ontrop, Lodewijk.
1909.

Inleidende Bespreking van Beethoven's
‘Missa Solemnis’ - 1909, V Jrg., Bldz.
86-95.

1921

De Cultus van het Nieuwe in de Muziek
- 1921, XVI Jrg., Bldz. 158-164, 210-218.

Overduyn-Heyligers, E.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 29.
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Oud, J.J.P.
1922.

Over de Toekomstige Bouwkunst en
hare Architectonische Mogelijkheden
- 1922, XVII Jrg., Bldz. 165-174.

Pauwels, François.
1922. Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg., Blz. 30.

Peetermans, Edgar Dr.
1928.

Herinnering aan Paul Van Ostayen 1928, XXIII Jrg., Bldz. 170-172.

Peeters, Lozef.
1922.

Over Plastiek - 1922, XVII Jrg., Bldz.
276-283.
Over Kunstenaarsraden - id., id., Bldz.
423-428.
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Peeters, Magda.
1922

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 31.

1926.

Karel Van den Oever - 1926, XXI Jrg.,
Bldz. 497-498.

Persijn, Jul. Dr.
1922.

Antwoord op ‘Het Referendum over
de Huidige Malaise in de Vïaamsche
Letterkunde’ - 1922, XVII Jrg., Bldz.
142-443.

1926.

Uit Dr. Persijn's Kritische
Beschouwingen (Over Karel Van den
Oever) - 1926, XXI Jrg., Bldz, 472-475.

1929.

Omer Wattez en zijn Werk - 1929,
XXIV Jrg., Bldz. 176-180.

Picard, Leo.
1925

Voor het Herstel van de Vlaamsche
Beweging - 1925, XX Jrg., Bldz.
281-290.

Pil, Albert.
1926.

Karel Van den Oever - 1926, XXI Jrg.,
Bldz. 501-502.

Poort, Herman.
1921.

Jan Van Beers - 1921, XVI Jrg., Bldz.
286-289.
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Poupeye, Camille en Baccaert, Herman.
1913.

Enkele Beschouwingen over Moderne
Kunst - 1913, VIII Jrg., Bldz. 140-149,
228-234, 468-473.

Prims, Floris.
1906.

De Beteekenis van het Collectief
Arbeidsverdrag als Vredesdokument
- 1906, II Jrg., Bldz. 3-8.

1908.

De Baan naar de sociale
Weken-Beweging - 1908, IV Jrg., Bldz.
124-129.

Putman, Willem.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 32.

1923.

Karel Van Rijn - Aan den Eindpaal 1923, XVIII Jrg., Blz 471.

1924.

Wies Moens Dietzenschmidt-Compostella - 1924,
XIX Jrg., Blz. 114.
Frans Delbeke - De Vrek - id., id., Blz.
114.
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1925.

Jef Horemans - Slangetje - 1925, XX
Jrg., Blz. 102.
Ed. Amter - Die Soudaen had een
Dochterkijn - id., id., Bldz. 102-104.
Anton Wildgans - Kaïn, Een Mystisch
Gedicht - id., id., Bldz. 104-106.
Anton Van de Velde - Henri Ghéon 't Wonderlik Wezen en 't Woeste Wijf
- id., id., Bldz. 106-107.

Reyneke van Stuwe, Jacqueline.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 32.

Reypens, Leonce Dr.
1923.

Martin Buber - Ekstatische
Konfessionen - 1923, XVIII Jrg., Bldz.
31-32.

Robbers, Herman.
1922

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 33.

Roelants, Maurits.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Bldz. 33-34.
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Roels, Dolf.
1925

Schizophrenie als Kunstfactor - 1925,
XX Jrg., Bldz. 339-340.
Gelijkenis en Verschil - id., id., Bldz.
396-400.

1926.

Else Lasker Schueler - 1926, XXI Jrg.,
Bldz. 52-63.
Hans Morgenthaler - id., id., Bldz.
95-98.
Alfons Moortgat - Germanismen in het
Nederlandsch - id., id., Blz. 117.
Emil Ertl over Peter Rosegger - id., id.,
Bldz. 145-146.
Der kleine Herder - id., id., Bldz.
197-198.
Konrad Kümmel - Die Monstranz von
Waldsee - id., id., Blz. 198.
Helene Hirsch-Brünn - Das Grieblhaus
- id., id., Bldz. 198-199.
Enkele Duitsche
Literatuurgeschiedenissen-id., id., Bldz.
253-260.
Dr. Carl von Lorck - Grundstrukturen
des Kunstwerks - id., id., Blz. 357.
Duitsche Lyriek - id., id., Bldz. 346-349.
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Rondou, Jos.
1927.

Over het Begrip ‘Amnestie’ in verband
gebracht met het Begrip ‘Politiek
Misdrijf’ - 1927, XXII Jrg., Bldz.
366-370.

Rombauts, E. Dr.
1929.

Vondel en Zuid-Nederland - Ter
gelegenheid van de 250e Verjaring van
Vondel's Afsterven (1679-1921) 1929,
XXIV Jrg., Bldz. 147-175.

Rossbach, Alwis.
1910.

Overzicht der Moderne Duitsche
Letteren - 1910, VI Jrg., Bldz. 154-156,
188-192, 230-232.
Clara Viebig - Die vor den Toren - id.,
Ld., Bldz. 157-158.
Georg Freiherr von Ompteda Benigna - id., id., Bldz. 158-159.
Otto Ernst-Blühender Lorbeer - id.,
id., Bldz. 192-194.
Rudolf Hans Bartsch - Bittersüsze
Liebesgeschichten - id., id., Bldz.
194-195.
Neuland, Ein Buch jüngstdeutscher
Lyrik - id., id., Bldz. 233-235.
Jeanne Berta Sommig - Aber ging es
leuchtend nieder - id., id., Bldz.
236-237.
Adolf Holst - Lustige Vögel aus
meinem Garten id., id., Bldz. 237-238.
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Erna Heinemann - Grautoff - Von
weitem Wandern - id., id., Bldz.
238-239.
Friedrich Huch - Peter Michel, ein
komischer Roman - id., id., Bldz.
468-470.
Friedrich Huch - Enzio, ein
musikalischer Roman - id., id., Bldz.
468-472.
1912.

Ernst Zahn - Die Frauen von Tanno;
Gedichte - 1912, VII Jrg., Bldz. 199-200.
De Vroegere Duitsche Letterkunde
over H. Conscience - id., id., Bldz.
309-322.
Emil Felden - Alles oder Nichts - id.,
id., Blz. 439.
Nanny Lambrecht - Notwehr, der
Roman der Ungeborenen - id., id., Bldz.
440-441.
Wider Napoleon, ein deutsches
Reiterleben - id., id., Blz. 441.

1913

Ernst Zahn - Was das Leben zerbricht
- 1913, VIII Jrg., Bldz. 238-239.

Rost, Nico.
1922

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 34.
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Sabbe, Maurits.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922. XVII Jrg.,
Bldz. 34-35.

Salomons, Truus.
1922

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Bldz. 35-36.

Schamelhout, G. Dr.
1924.

De Tsjechen en de Wereldoorlog 1924, XIX Jrg., Bldz. 208-225, 291-304.

1925.

De Polen en de Wereldoorlog - 1920,
XX Jrg., Bldz. 41-54, 87-101.

1928.

De Oplossing van het Vraagstuk der
Nationaliteiten in de Sovjetunie - 1928,
XXIII Jrg., Bldz. 59-78.

Segers, Gustaaf.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 36.

Simons, Jozef.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Bldz. 37-38.

1926.

Karel Van den Oever - 1926, XXI Jrg.,
Bldz. 499-500.
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Simons, Leo.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Bldz. 38-39.

Smits, Frans.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 39.

Sohlman, Arne.
1925

De Opkomst der Finsche Republiek 1925, XX Jrg., Bldz. 17-29

Spanjaard, D. Mr.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Bldz. 39-40.
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Speleers, L.
1925.

Oudheidkunde - Het Belang der
Oostersche Oudheidkunde - 1925, XX
Jrg., Bldz. 135-143.
De Oostersche Ontgravingen - id., id.,
Bldz. 269-277.
De Ontgravingen in Egypte - id, id.,
Bldz. 358-370.
Het Hettietische Vraagstuk - id., id.,
Bldz. 404-417.

1926.

Oostersche Kroniek - 1926, XXI Jrg.,
Bldz. 104-109.
Oostersche Oudheidkunde - id., id.,
Bldz. 158-160.
Een Internationaal Oudheidkundig
Kongres - id., id., Bldz. 269-276.
Eene merkwaardige Vóórhistorische
Vondst - id., id., Bldz. 431-436.

1927.

Oudheidkunde: Palestina - 1927, XXII
Jrg., Bldz. 103-106.
Over de laatste opgravingen - id., id.,
Bldz. 181-183.
Noord-Syrië - id., id., Bldz. 233-234.

Spitzen, G.W.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922. XVII Jrg.,
Blz. 40.

Stellfeld, J.A.
1909

Over Beethoven en de Missa Solemnis
- 1909, V Jrg., Bldz. 81-85.
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Stracke, D. Dr. S.J.
1914

Vlaanderen in Nood - 1914, IX Jrg.,
Bldz. 41-49.

Stubbe, A.
1927.

De Kunst van Petrus Paulus Rubens 1927, XXII Jrg., Bldz. 24-37.

1929.

Etappen uit Constant Permeke's
Kunstontwikkeling - 1929, XXIV Jrg.,
Bldz. 129-146.

Teirlinck, Herman.
1908.

Het Vlaamsche Tooneel, 1908. IV Jrg.,
I. Overzicht der Hedendaagsche
Tooneelliteratuur in
Zuid-Nederland sinds 1830, bldz.
137-148.
II. Tooneelspelers en Tooneelregie
(E. Gordon Craig), bldz. 251-264.
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Thiry, Franz-Antoon.
1908.

Vlaamsche Vereeniging voor Tooneelen Voordrachtkunst, 1908, IV Jrg., bldz.
279-280.

1909.

Goethes Iphigenie auf Tauris, 1909, V
Jrg., bldz. 326-328.

1910.

Vlaanderen's Kunstdag - Gent, 16 Juli
1911, - 1910, VI Jrg., bldz. 271-276.
De Zilveren Jubilé onzer Vlaamsche
Academie, id., id., bldz. 385-390.

Timmermans, Felix.
1926.

Aan Karel Van den Oever, 1926, XXI
Jrg., blz. 496.

Toussaint van Boelaere, Fernand V.
1913.

Hugo Verriest, 1913, VIII Jrg., bldz.
287-288.

1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., blz.
41.

Treub, M.W.F.
1926.

Hugo Grotius en zijn Beteekenis voor
den Wereldvrede, 1926, XXI Jrg., bldz.
1-11.
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Vax Acker, K.
1921.

De Ademhalingssymptomen van het
liegen, 1921, XVI Jrg., bldz. 219-223.

1922.

Kriminalistiek: Het Getuigenis - (Naar
aanleiding van J. Varendonck's boek
‘Experimenteele Bijdrage tot de
Psychologie van het Getuigenis’). 1922,
XVII Jrg., bldz. 70-71.

Van Bergen, E.
1910.

Carel Scharten en de Spellingkwestie,
1910, VI Jrg., bldz. 341-346.

Van Bergen, G.G.
1922.

Vlaamsche Gedachte: Nederland en
België (Naar aanleiding van Prof. Dr.
P. Geyl's Nederland en België - Hun
Gemeenschappelijke Geschiedenis en
onderlinge Betrekkingen), 1922, XVII
Jrg., bldz. 76-78.
Huch contra Foerster, - id., id., bldz.
195-196.
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Staatkunde: Ethiek en Politiek - (Naar
aanleiding van de ‘Verzamelde
Opstellen’ van Dr. Bavinck, id., id.,
bldz. 233-236.
De Russische Revolutie en het
Socialisme (J. De Gruyter, André
Sternheim en Ch. Gide), id., id., bldz.
353-357.
1923.

Zelfonderzoek - (Naar aanleiding van
S.K. Kierkegaard's boek ‘Zur
Selbstprüfung der Gegenwart
anbefohlen)’, 1923, XVIII Jrg., bldz.
24-26.

Van Bolhuis, E.G.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1923, XVII Jrg., blz.
8.

Van Calker, Henri H.
1909.

Jeanne C. Van Leyden - Eroticon,
1909. V Jrg., bldz. 346-348.
S. Bonn - Wat Zang en Melody, id., id.,
bldz. 348-352.

Van Cauwelaert, August.
1909.

In Memoriam Om. K. De Laey, 1909,
V Jrg., bldz. 98-104.

1910.

Dramatisch Jaarboek voor Holland,
1910, VI Jrg., bldz. 75-77.

1919-1920.

Zangers van het Recht, 1919-1920, XIV
en XV Jrg., bldz. 131-148.
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1926.

Karel Van den Oever, 1926, XXI Jrg.,
bldz. 500-501.

Van Cuyck, Frans.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg.,
bldz. 16-17.

Van Den Bergh, Theo.
1919-1920.

Het Bombardement van Antwerpen in
1356, 1919-1920, XIV en XV Jrg., bldz.
116-126.

1921.

Feiten en Legenden in de Vroegste
Geschiedenis van Antwerpen, 1921.
XVI Jrg., bldz. 325-333.

Van Den Oever Karel.
1905.

Frans de Cort, 1905. I Jrg., bldz. 17-27.
Annie Salomons - Verzen, id., id., blz.
95.
Max Elskamp - L'Alphabet de Notre
Dame la Vierge, id., id., bldz. 124-126.
Joost Van den Vondels verscheiden
Gedichten, met aanteeke-
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ningen van Mr. J. van Lennep,
opnieuw uitgegeven door J.H.W.
Hengez, id., id., bldz. 126-127.
F.H. Bach - Communieprent, id., id.,
bldz. 184-185.
Rembrandt - Boeken, id., id.
I. J. Maris - Rembrandt, Een Boek
voor Jong-Holland, bldz. 185-186.
II. Dr. W.R. Valentiner en J.G.
Veldheer: Rembrandt,
Kalenderboek voor 1906, blz. 187.
1906.

J.K. Huysmans - Les Foules de
Lourdes, 1906, II Jrg., bldz. 59-64.
De twee Reizen van het schoolschip
‘Comte de Smet de Naeyer’ verteld
door een oud-leerling, id., id., bldz.
122-123.
Victor De Meyere - Verhalen uit
Rusland door L. Tolstoï, id., id.
Guido Gezelle - De Doolaards in
Egypte - Uitstap in de Warande - Van
den kleenen Hertog, id., id., bldz.
150-153.

1907.

Prudens Van Duyse en de Vlaamsche
Traditie - INaar aanleiding der
‘Gedichten van Prudens Van Duyse’
verzameld en ingeleid door Victor De
Meyere), 1907. III Jrg., bldz. 14-19.
Katholieke Bepalingen rond
‘Kruisbloemen’ Een Bundel verzen van
Constant Eeckels, id., id., bldz. 56-60.

1908.

Rond Katholicisme, Klericalisme,
Kristen Ideaal - Eene Verklaring, 1908,
IV Jrg., bldz. 1-4.
Gedachten over een beteekenisvolle
stand in onze Vlaamsche Letterkunde,
id., id., bldz. 53-60.
Pastoor Hugo Verriest door André de
Ridder, - id., id., bldz. 77-81.
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Over en Rond J.M. Dautzenberg (1808-1869) - Eene Inleiding op zijne
Verhouding tot de Vlaamsche
Letterkunde, id., id., bldz. 161-168.
Iets over de Tachtigers en de
Vlaamsche Literatuur, id., id., bldz.
272-274.
Herman Baccaert - Emmanuel Hiel,
zijn Leven en zijn Werk, id., id., bldz.
314-315.
Eenige Letterkundige Notas over het
‘Muzenalbum’ van Domien Sleecks en
Th. Van Ryswyck, id., id., bldz.
350-354.
Eene Weerde der oudere Vlaamsche
Literatuur en het Oordeel der
Tachtigers, id., id., bldz. 389-396.
F.A. Snellaert, id., id., bldz. 435-436.
Aan Leo Ballet, id., id., bldz. 436-437.
André de Ridder - Les Lettres
Flamandes d'Aujourd'hui, - id., id.,
bldz. 515-520.
Maria Viola - Bloemlezing uit het
Verhalend Proza van J.A.
Alberdingk-Thijm, id., id., bldz.
520-521.
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Albrecht Rodenbach en Albert Verwey,
id., id., bldz. 521-522.
De Vervlaamsching van het Vrij
Onderwijs, id., id., bldz. 522-524.
1909.

De bijzonderste Vlaamsche
Tijdschriften sinds 1878, 1909, V Jrg.,
1-9.
Eene Opmerking - (Nog eens over de
Ridder en Les Lettres Flamandes
d'Aujourd'hui), id., id., bldz. 28-38.
Naar anleiding eener voordracht over
Dr. Schaepman door Dr. Jul. Persijn,
id., id., bldz. 38-40.
Gedroomd Paardrijden door E.J.
Potgieter, id., id., bldz. 75-78.
De Nieuwe Gids over Albrecht
Rodenbach, id., id., bldz. 79-80.
De Gids over Albrecht Rodenbach, id.,
id., bldz. 106-112.
Eene Voordracht van Dr. Frederik Van
Eeden te Antwerpen, id., id., bldz.
117-120.
Eene Evolutie van Willem Kloos, id.,
id., bldz. 169-173.
Aphorismen over Rhetoriek, id., id.,
bldz. 191-195.
Een Tijdloos Geslacht - Proeven van
Inzicht op een Letterkundig Verval,
id., id., bldz. 217-221.
Over ‘Elckerlyc’, id., id., bldz. 231-236.
Ethiek en Kunst, id., id., bldz. 236-239.
Adolf Herckenrath - Stille Festijnen,
id., id., bldz. 271-272.
Een Consciencehuis, id., id., bldz.
343-346.
Een Letterkundige Toestand, id., id.,
bldz. 414-419.
Een Portret: Pastoor Hugo Verriest,
id., id., blz. 419.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

Naar Aanleiding van ‘Sinjoorkens’
door Lode Baekelmans, id., id., bldz.
464-467.
1910.

Sociale Kunst, 1910, VI Jrg., bldz.
20-23, 64-73.
E.P.E. Bauwens, S.J. - Zuid en Noord,
id., id., bldz. 38-40.
Willem Kloos over een paar
Vlamingen, id., id., bldz. 88-94.
Pater Linnebank - Geleerden, Dichters,
Heiligen, id., id., bldz. 114-115.
Over Ons en Anderen, id., id., bldz.
135-140.
Een Onrecht - (De Tweede Bekroning
van Stijn Streuvels), id., id., bldz.
198-200.
Naar Aanleiding der Theodoor Van
Rijswijck Hulde - (1811-1911), id., id.,
bldz. 208-219.
Aanteekeningen over Robert Hugh
Benson's Romans, id., id., bldz. 334-337.
Kritisch Roza: Cyriel Verschaeve en
Max Rooses over P.P. Rubens, id., id.,
bldz. 383-385.
Eene Voordracht van Pater de Groot
te Antwerpen, id., id., bldz. 428-430.
E. Vliebergh en J. Persijn - Het Werk
van Om. K. De Laey, id., id., blz. 430.
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Th. Coopman en L. Scharpé Geschiedenis der Vlaamsche
Letterkunde, id., id., bldz. 463-464.
Eene Aanteekening bij H. Van Peene's
Geboorteverjaring, id., id., bldz.
464-466.
1912.

Het Davidsfonds en zijne
Boekenuitgaven, 1912, VII Jrg., bldz.
81-85.
Open Brief aan Kan. Dr. J.
Muyldermans, id., id., bldz. 85-87.
Virginie Loveling, id., id., bldz. 145-148.
Conscience en zijn eerste roman ‘In 't
Wonderjaer’, id., id., bldz. 276-301.
Eene Nota over Hendrik Conscience
en de ‘Grievencommissie, id., id., bldz.
396-401.

1919-1920.

Over Johan Alfried De Laet - (Naar
aanleiding van de ‘Uitgekozen
Gedichten van Johan Alfried De Laet’),
919-1920, XIV en XV Jrg., bldz.
149-156.
Na Vijf Jaren, id., id., bldz. 264-270.
Hilarion Thans - Verloren Stroom, id.,
id., bldz. 339-341.
Victor De Meyere - De Gekke Hoeve,
id., id., bald. 341-342.
Cyriel Verschaeve - Vondel's Noah, id.,
id., bldz. 402-403.
Cyriel Verschaeve - Jezus Van
Nazareth, id., id., bldz. 403-404.
Nota over Leys en de Braekeleer in de
‘Keurtentoonstelling’ te Antwerpen,
id., id., bldz. 405-408.

1921.

‘Karel Van de Woestijne’ door Marnix
Gijsen, 1921, XVI Jrg., bldz. 39-41.
Naast Léon Bloy's ‘Dans les Ténèbres’,
id., id., bldz. 48-50.
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Bij den Kruisweg van Servaes, id., id.,
bldz. 50-53.
Over Geerten Gossaert en de
Christelijke Ethiek, id., id., bldz.
107-109.
Lode Baekelmans - Onbolligen Poëten,
id., id., bldz. 109-110.
Dr. G.J. Hoogewerff Joannes Stalpaert
van der Wielen, id., id., bldz. 110-111.
Arnold Sauwen - Uren van
Eenzaamheid, id., id., bldz. 111-112.
Pol de Mont - Lentesotternijen, id., id.,
blz. 112.
Marnix Gysen - Lof-Litanie van den
H. Franciscus van Assinië, id., id., bldz.
112-115.
Van Onzen Tijd, id., id., bldz. 115-116.
Ernest Claes De Witte, id., id., bldz.
116-117.
Jaarlijksche Boekenschouw, - id., id.,
bldz. 117-118.
Jan J. Zeldenthuis - Langs Heide en
Akker, id., id., blz. 182.
Edw. Amter - Skald Heindrik, - id., id.,
bldz. 182-183.
Maurits Sabbe 't Pastorken van
Schaerdycke, id., id., blz. 183.
Jan Verschueren - Een Gentleman, id.,
id., blz. 183.
A. Vincent en J.J. Verbeeten - Proza
en Poëzie, id., id., bldz. 183-184.
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Jozef Simons - Stichtende en Vroolijke
Historie van Mijnheer Suyckerbuik,
id., id., blz. 184.
Jozef Simons - De Zeven Hoofdzonden,
id., id., blz. 184.
Noordling - In 't Gevang Muurkrabbels, id., id., bldz. 184-185.
Ward Hermans - Een Aanklacht tegen
de Menschheid, id., id., bldz. 224-225.
Ward Hermans - Liederen bij Nacht
en Dageraad, id., id., blz. 225.
Paul Van Ostayen - Bezette Stad, id.,
id., blz. 225.
Cyriel Baeyens Loutering, id., id., blz.
226.
A.W. Grauls - Zonnestralen, id., id.,
bldz. 226-227.
Frans De Wilde - De Weg door het
Woud, id., id., bldz 227-228.
Wies Moens - Celbrieven, id., id., blz.
229-230.
Cyriel Verschaeve - Uit het Werk van
Joe English, id., id., blz. 238.
E. Amter - De Geestjes in ons, id., id.,
blz. 238.
A. Geerebaert S.J. Politieke
Redevoeringen, id., id., blz. 238.
J. Salsmans S.J. De Index en de
Kerkelijke Boekenwetten id., id., Blz.
238.
E.J.B. Jansen O.P. - Dante Alighieri id., id., Blz. 239.
Robert Hugh Benson - id., id., Bldz.
259-262.
M.E. Belpaire - Beethoven - id., id., Blz.
279.
A. Geerebaert S.J. - De Oorlog tegen
Hannibal id., id., Blz. 280.
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Felix Timmermans - Anne-Marie - id.,
id., Bldz. 304-306.
Stijn Streuvels - Genoveva Van
Brabant - id., id., Bldz. 306-307.
Paul Kenis - De Kleine Mademoiselle
Cérisette - id., id., Bldz. 307-308.
P. Berthold Missiaen - De
Levensroeping der Vrouw id., id., Blz.
336.
Moderne Hollandsche Poëzie Adama
Van Scheltema - id., id., Bldz. 361-363.
Twee ‘Heiligen’: De Heilige in haar
Hoekje, door Alexander Irvine;
Geestelijk Dagboek van Lucie
Christine - id., id., Bldz. 372-374.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Bldz. 28-29.
J.H. Speenhoff - Liedjes, Wijzen en
Prentjes - id., id., Blz. 80.
Letterkunde: Gemoedsonderzoek - id.,
id., Bldz. 111-113.
Edward Vermeulen - De
Pauwenschreeuw - Ego! Ego! - id., id.,
Blz. 119.
Herman Roelvink - Lentewolken - id.,
id., Blz. 119.
Dr. J. Van der Valk - Bilderdijk,
Bloemlezing uit zijn Gedichten - id., id.,
Blz. 120.
Albertine Steenhoff-Smulders Holland - id., id., Blz. 120.
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Fransch-Belgische Letterkunde:
Pseudo-Vlaanderen id., id., Bldz.
186-191.
Antoon Coolen - Lentebloesem - id.,
id., Blz. 201.
Mathias Grünewald, herausgegeben
von der freien Lehrervereinigung für
Kunstpflege - id., id., Bldz. 240-241.
Rond Lode Baekelmans - id., id., Bldz.
284-287.
H. Roland Holst - Uit Sovjet-Rusland
- id., id., Bldz. 312-313.
C.S. Adama Van Scheltema - De
Keerende Kudde id., id., Bldz. 314-315.
Jan J. Zeldenthuis - Het Zingende Lied
- id., id., Bldz. 317-318.
Dr. D.C. Tinbergen en Herman
Middendorp - Dichters na 80 - id., id.,
Blz. 318.
Urban Van de Voorde - id., id., Blz.
321.
Jack London - id., id., Bldz. 347-349.
E.J. Van den Bilt en H.C.M. Wyfels In 't Volle Leven - id., id., Blz. 401.
C.S. Adama Van Scheltema - Eerste
Oogst - id., id., Bldz. 401-402.
Joannes Luger - In het Stervende
Wolgagebied - id., id., Blz. 402.
Frans Crols - Heeroom's Nichtje is
verloofd - id., id., Blz. 434.
Leo Van Dorpe - Ramona en Erina id., id., Blz. 434.
William Long - Op Herten uit - id., id.,
Blz. 434.
Een Wederwoord aan Karel Van de
Woestijne - id., id., Bldz. 435-436.
Pieter Langendijk's Wederzijds
Huwelijksbedrog - id., id., Blz. 437.
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De Vrouw in den Staat - id., id., Bldz.
470-471.
De Paketboot ‘Tenacity’ door Charles
Vildrac - id., id., Blz. 471.
1923.

J.W. De Boer - Solaes - 1923, WVIII
Jrg., Bldz. 35-36.
Anna Van Gogh -Kaulbach - Hektor id., id., Blz. 36.
Herman Robbers - De Nederlandsche
Literatuur na 1880 - id., id., Bldz.
36-37.
Edw. B. Koster - Ver uit het Gewoel id., id., Bldz. 37-38.
De Zinnelijkheid in Pol De Mont's
‘Zomervlammen’ - id., id., Bldz. 65-67.

1926.

Inleiding tot Keurproza van Jongeren
- 1926, XXI Jrg., Bldz., 492-494.

Van Den Wyngaert, Frank.
1924.

Kinema: De Kwestie van de
Bijschriften - 1924, XIX Jrg., Bldz.,
422-424.

1925.

Fotogenie - 1925, XX Jrg., Bldz.
107-110.
Avant-Gardistiese Kinema - id., id.,
Bldz. 418-420.
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Van der Hallen, Oscar Dr.
1927

Tony Bergman - 1927, XXII Jrg., Bldz.
310-320.

1928.

Tony Bergman - (vervolg) - 1928, XXIII
Jrg., Bldz. 30-41.

1929

Tony Bergman - (vervolg) - 1929, XXIV
Jrg., Bldz. 192-202.

Van der Meer de Walcheren, Pieter.
1919-1920.

Korte Inleiding tot de Jonge Fransch
Letterkunde - 1919-1920, XIV en XV
Jrg., Bldz. 53-55.
Romantiek en Klassicisme - id., id.,
Bldz. 201-206.

1921.

Henri Ghéon en Jacques Maritain 1921, XVI Jrg., Bldz. 43-48.
Claudel en het Klassicisme - id., id.,
Bldz. 230-234.

1922.

Streuvels-Bijdrage - 1932, XVII Jrg.,
Blz. 27.

Van der Meeren, L.
1910.

Over het Ritme en de Gregoriaansche
Zang - 1910. VI Jrg., Bldz. 423-427.
Dom André Mocquereau - Le nombre
musical grégorien ou rythmique
grégorienne. Théori et Pratique - id.,
id., Bldz. 467-468.

1912.

Het ‘Kyrie’ van S. Hildegardis - 1912,
VII Jrg., Bldz. 442-443.
Dom Fernand Cabrol - Handboek der
Liturgie - id., id., Bldz. 183-484.
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Van der Mueren, Floris.
1921

Liederen en Kooren van Jef Van Hoof
- 1921, XVI Jrg., Bldz. 53-57.

1922.

Arthur Verhoeven - Vijf Liederen van
ingetogen stemming op teksten van
Jozef Simons - 1922, XVII Jrg., Bldz.
309-310.

Van der Straeten, Clemens.
1908.

Huibrecht Haenen - Sonnetten en
Gedichten - Met Inleiding van J.M.
Thomissen - 1908, IV Jrg., Bldz.
399-400.

Van der Straeten, Emiel.
1912.

Aesthetica - 1912, VII Jrg.
I. Inleiding - Bldz. 138-144.
II. De hoogste Schoonheid - Bldz.
185-194.
III. De Wetenschap - Bldz. 222-232.
IV. De Schepping - Bldz. 132-438.
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Conscience in de Kempen - id., id.,
Bldz. 256-261.
Hendrik Conscience - id., id., 375-388.
Verslag over Tooneel - (Fragment) id., id., Bldz. 423-431.
1913.

Jozef De Voght - Lichte Lanen - 1913,
VIII Jrg., Blz. 35.
Edward Vermeulen - Herwording - id.,
id., Blz. 35.
Jozef De Cock - Over het Geluk - Uit
het Latijn van Thomas van Aquino id., id., Blzd. 35.
Magda Peeters - Avondbloesems - id.,
id., Blz. 36.
Victor Delille - Moeders Deel - id., id.,
Blz. 36.
Jozef Muls - Moderne Kunst - id., id.,
Bldz. 36-37.
Jozef Muls - Verzen - id., id., Blz. 37.
Lamorinière - id., id., Bldz. 37-40.
Streuvels - De Werkman - id., id., Bldz.
183-185.
Maurice Barres - id., id., Bldz. 183-185.
El Greco - id., id., Bldz. 191-193.
Aan Pastor Verriest - id., id., Blz. 270.
De Verriest - Feesten te Ingoyghem id., id., Bldz. 319-326.

Van der Weij, J.J.
1923.

Een Stukje Friesche Taalgeschiedenis
- 1923, XVIII Jrg., Bldz. 352-356.

1924

Uit Friesland's Strijd voor Taal en
Recht - 1924, XIX Jrg., Bldz. 253-256.

1925.

De Friezen in den Vreemde - 1925, XX
Jrg., Bldz. 145-149.
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1927.

Actueele Stroomingen in de
Letterkunde - 1927, XXII Jrg., Bldz.
152-155.

1928.

Het Friesche Cultuurfeest - 1928, XXIII
Jrg., Bldz. 108-110.

Van de Velde, Anton.
1923.

Kristen Tooneel - 1923, XXIII Jrg.,
Bldz. 377-378.

1924.

Willem Putman - Mama's Kind - 1924,
XIX Jrg., Bldz. 71-72.
Cyriel Verschaeve - Jakob Van
Artevelde - id., id., Blz. 321.

1925.

Willem Putman - Jeugd - 1925, XX Jrg.,
Blz. 75.
W. Hegeling - AmbrosiusVerliefd - id.,
id., Blz. 280.

Van De Voort, Jean.
1922.

Alexander Brückner - Polnische
Literatuur - 1922, XVII Jrg., Blz. 316.
M. Molenaar M.S.C. - In Koele
Schaduw - id., id., Blz. 316.
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A. Vollard - Paul Cezanne - id., id., Blz.
316.
Adolf Frei - Ferdinand Hodler - id., id.,
Bldz. 316-317.
1928.

De Energetiese Basis der Algemeene
Estetieka - 1928, XVIII Jrg., Bldz.
237-253.

Van Deyssel, Lodewijk.
1922

Streuvels-Bijdrage - 1922. XVII Jrg.,
Blz. 17.

Van Dommelen, Caroline.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Bldz. 17-18.

Van Driessche, Albert Dr.
1914.

Het Werk van Delfien Van Haute 1914, IX Jrg., Bldz. 107-109.

1924.

Dr. Raphaël Rubbrecht - Begrippen
over Microben en Parasietenleer 1924. XIX Jrg., Blz. 74.
De Hedendaagsche Grondslagen der
Kennis van de Tuberculose - id., id.,
Bldz. 336-360.

Van Eeden, Frederik.
1921.

Kerk en Communisme - 1921. XVI Jrg.,
Bldz. 65-71.
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Van Esch, C.
1921.

Kunst en Samenleving - 1921. XVI Jrg.,
Bldz. 317-320.
Ernst Groenevelt en Martin Permys id., id., Bldz. 362-366.

1923.

Skandinaafsche Letterkunde - Johan
Bojer - 1923, XVIII Jrg., Bldz. 304-306.
Knut Hamsun - id., id., Bldz. 306-307.
Richard Müller - Freienfels
Psychologie der Kunst - id., id., Bldz.
313-315.
Wilhelm Hausenstein - Die Malerei der
Frühen Italiener - id., id., Bldz. 315-317.
Gabrielle van Loenen - De Dramatische
Kunst en ons Tooneel - id., id., Bldz.
391-392.
Pieter Breugel - (Naar aanleiding van
Max J. Friedländer's boek over Pieter
Bruegel) - id., id., Bldz. 447-448.

Van Goethem, Fernand.
1921.

Wijsbegeerte - Aesthetische Stelsels 1921, XVI Jrg., Bldz. 130-133.
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De Jongste Vorm van het
Pragmatisme: De Philosophie van het
‘Als of’ - id., id., Bldz. 187-191.
Een Overzicht der Hedendaagsche
Wijsbegeerte - (Naar aanleiding van
M. De Wulf's Précis d'Histoire de la
Philosophie) - id., id., Bldz. 268-270.
Joseph De Maistre - id., id., Bldz.
320-323.
Een Wending in de Gedachten - id., id.,
Bldz. 323-324.
1922.

Godsdienstphilosophie - 1922, XVII
Jrg., Blz. 194.
In Memoriam Prof. Bolland en Prof.
De Groot - id., id., Bldz., 310-311.

1923.

Pasteur over Auguste Comte - 1923,
XVIII Jrg., Bldz. 72-75.

Van Hecke, Firmin.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Bldz. 19-21.

Van Hille-Gaerthe, G.M.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Bldz. 1921.

Van Hoof, Jozef.
1908.

Requiem-Mis van Peter Benoit - 1908,
IV Jrg., Bldz. 122-124.
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Van Hoeck, M.
1919-1920. Het Plantin-Concert - 1919-1920, XIV en XV Jrg., Bldz. 408-410.

Van Hulzen, Gerard.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Bldb. 22-24.

Van Kalderkerke, Berto.
1913.

Herinneringen aan Hugo Verriest 1913, VIII Jrg., Bldz. 265-268.

Van Langendonck, A.
1908 Het Modernisme en Professor Vercoullie - 1908, IV Jrg., Bldz. 174-180.

Van Loo, J.
1921.

De Middeleeuwsche Taaltoestanden in
Vlaanderen - 1921, XVI Jrg., Bldz.
137-142.
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Van Looy, Jac.
1922.

Streuvels-Bijdrage - 1922, XVII Jrg.,
Blz. 26.

Van Melle, P.
1926 Fransche Letterkunde - Over het ‘Anti-Sérieuse’ in de Kunst - (Naar
aanleiding van Le Boeuf sur le toit) 1926, XXI Jrg., Bldz. 92-95.

Van Nijlen, Jan.
1906.

De Rembrandtreesten - 1906, II Jrg.,
Bldz. 28-29.
Francis Vielé-Griffin - Plus Loin - id.,
id., Bldz. 30-31.
De Fransche Symbolisten - id., id., Bldz.
41-45.
Stijn Streuvels - Het Uitzicht der
Dingen - id., id., Bldz. 92-93.
George Roose - Langs Water en Groen
- id., id., Blz. 96.
Stijn Streuvels - Reinaert de Vos - id.,
id., Blz.
André de Ridder - Stijn Streuvels Kritische Studie - id., id., Bldz. 153-154.
Edmond Lepelletier - Paul Verlaine,
Sa Vie et ses OEuvres - id., id., Bldz.
190-191.

1907.

Sully Prudhomme - 1907, III Jrg., Bldz.
19-24.
Stijn Streuvels - De Vlaschaard - id.,
id., Bldz. 154-155.

1908.

Frans Verschoren - Uit het Nethedal 1908, IV Jrg., Bldz. 35-36.
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Caesar Gezelle - Uit het Leven der
Dieren Intermezzo's - id., id., Bldz.
119-120.
Richard de Cneudt - De Primus; De
Secretaris der Dekenij - id., id., Blz.
274.
Lodew. Van Deyssel - Verbeeldingen id., id., Bldz. 315-317.
W. Duerink en G. Braecke - Antwoord
op Paul Gilson's Blockxen Muyzen
Epistel - id., id., Bldz. 397-398.
Maurits Sabbe - Een Mei van
Vroomheid - id., id., Bldz. 398-399.
Aug. Van Cauwelaert Verzen - id., id.,
Bldz. 434-435.
Joris - Karl Huysmans en het
Katholicisme - id., id., Bldz. 467-473,
509-514.

Van Ostayen, Paul.
1923.

Modernistiese Dichters - (‘Dit zijn
aanteekeningen op den rand eener
polemiek die in Maart-Mei 1923 werd
gevoerd in het Noord-Nederlandsche
tijdschrift ‘De Stem’) - 1923, XVIII Jrg.,
Bldz. 371-377, 448,463.

1924.

Franse Literatuur - 1924, XIX Jrg.,
Jean Cocteau - Le Grand Ecart - Blz.
106-109.
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Pierre Mac Orlan - La Venus
Internationale - Bldz. 109-111.
Max Jacob - Filibuth ou la Montre en
Or - Bldz. 111-113.
Brussel ontdekt Marc Chagall - id., id.,
Bldz. 144-145.
Hollandsche Dichters of de Zichtbare
Wegen van de Genitief - id., id.
Hendrik de Vries: Lofzangen.
Willem de Mérode: Kwattrijnen.
Martinus Permys: Zomerland.
Ernst Groenevelt: Intermezzo's.
Jos. Van Wely O.P.: Vader, Onze
Vader.
Johan Theunisz: Het Klare Dagen.
Bldz. 177-185.
J. de Waelheijns - Leven - id., id., Blz.
257.
Dichters - id., id.
Paul Verbruggen - De Voorhof - Bldz.
314-316.
J. Slauerhoff - Archipel - Bldz. 316-319.
H. Marsman - Verzen - id., id., Bldz.
319-320.
Oskar Jespers - id., id., Bldz. 387-403.
1925.

Paul-Gustave Van Hecke - Poèmes 1925, XX Jrg., Bldz. 30-34.
Alfried De Geest - Gedichten - id., id.,
Bldz. 39-40.
Ter-Lasne - Vingt-deux poèmes belges
- id., id., Blz. 41.
G.J. Dodd - Keuzen uit zijn Gedichten
- id., id., Blz. 75.
J. Decroos - Gedichten - id., id., Blz. 76.
Duco-Perkens - Roerend Bezit - id., id.,
Blz. 76.
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Duco Perkens - Kwartier per Dag - id.,
id., Blz. 76.
Vlaamse Dichtkunst - id., id.:
R.V. Mortier - Grafrijmpjes voor onze
gesneuvelde jongens - Bldz. 81-84.
Geert Pijnenburg - Apostel, verzen aan
en over Dr. August Borms - id., id.,
Bldz. 84-86.
Willy Koninckx - Pêle-Mêle - id., id.,
Blz. 112.
Vlaamse Dichtkunst - id., id.:
A.W. Grauls - Het Roode Raam - Bldz.
186-193.
Gerard Walschap - Liederen van Leed
- Bldz. 193-194.
J. Decroos - Karl Wagenfeld - Dood en
Duivel - Een Nederduitsche
Doodendans - Blz. 212.
Gaston Burssens - Piano - id., id., Bldz.
252-257.
Aug. Van Cauwelaert - Liederen voor
Maria - id., id., Bldz. 312-316.
Maurice Gilliams - De Dichter en zijn
Schaduw, gevolgd van een jong reiziger
- id., id., Bldz. 347-351.
1926.

Karel Van den Oever - Schaduw der
Vleugelen - 1926, XXI Jrg., Bldz.
141-145.
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Alice Nahon - Keurgedichten uit
‘Vondelingskens’ en ‘Op Zachte
Vooizekens’. Met karakterschets van
Dr. C. Tazelaar - id., id., Bldz. 180-183.
Henri Bruning en Albert Kuyle: ‘De
Sirkel’ en ‘Seinen’ - id., id., Bldz.
240-247.
Marc R. Breyne - Zwart en Goud - id.,
id., Bldz. 278-279.
Breughel - (Naar aanleiding van Karl
Tolnai's Die Zeichnungen Pieter
Bruegels) - id., id., Bldz. 281-290.
Jozef Simons - Kattestaart - Kempische
Liedekes - id., id., Bldz. 357-358.
Hubert Dubois - Pour atteindre à la
Mort - Un Poème - id., id., Bldz.
385-390.
Hilarion Thans Passiebloemen - id., id.,
Blz. 399.
A. Van Acker - Moederweelde - id., id.,
Bldz. 399-400.
Clemens Van der Straeten - Stille
Praeludiën - id., id., Blz. 400.
Karel Van de Woestijne - Zon in den
Rug - id., id., Bldz. 114-421.
Geo Norge - Plusieurs Malentendus
suivis de la double vue - id., id., Bldz.
438-439.
Karel Van den Oever - De Heilige Berg
- id., id., Bldz. 502-508.
1927.

Gebruiksaanwijzing der
Lyriek-Paralipomena - 1927, XXII Jrg.,
Bldz. 50-63.
Jan Jans - Plastische Verzen - id., id.,
Blz. 120.
Maurits De Doncker - Menschelijk
Inzicht - id., id., Blz. 121.
Marnix Gijsen - Het Huis - Verzen id., id., Bldz. 145-152.
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Marsman of Vijfnig Procent - (Naar
aanleiding naar Marsman's ‘Paradise
Regained’) - id., id., Bldz. 345-356.
Fons Van de Maele - Verzekens voor
ons Volk - id., id., Blz. 372.
Jef Mennekens - Keur - id., id., Bldz.
372-373.
Seuphor - Diaphragme Intérieur et un
- Drapeau - id., id., Blz. 373.
1928.

Jos. Henskens Voor de mensen - 1928,
XXIII Jrg., Blz. 111.
Theresia - Kinderen van Eenzaamheid
- id., id., Blz. 112.
Edgard Lemaire-Dens - Rahij's
Gebeden en Gezangen - Eerste
Woordsymphonie - id., id., Bldz.
121-122.
Henri 't Sas - Rijmelarij - id., id., Blz.
122.
Joris Caeymaex - Vertoeven, id., id.,
bldz. 122-123.
J. Mathijs Acket Jacques Perk, id., id.,
blz. 123.
Ernst Kraus-Tirol, id., id., blz. 124.
Self-Défense van Paul Van Ostayen,
id., id.:
Kantteekeningen, bldz. 188-191.
Wies Moens en ik, bldz. 191-194.
Burssens, Du Perron en ik, bldz.
194-196.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

129

Armoede, bldz. 196-198.
Het Vouwbeen, bldz. 199-200.
Anekdote, of Sint-Jan kent zijn Volk,
blz. 200.
De Literatuurkenner verder aan het
woord, bldz. 201-202.
Onze grote Voorganger, bldz. 202-204.
Boerenbedrog en Realiteitszin, bldz.
204-205.

Van Overbeke, Herman.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., blz.
29

Van Pottelbergh, Robert Dr.
1927.

Een Zwarte Vlek op de Oud-Grieksche
Kuituur, 1927, XXII Jrg., bldz. 360-365.

1928.

Het Homerische Epos en de Hoogere
Critiek, 1928, XXIII Jrg., bldz. 254-262.
Otto Kern - Die Religion der Griechen,
id., id, bldz. 361-362.
Marguerite Lips - Le Style Indirect
Libre, - id., id., bldz. 362-364.

Van Puymbrgeck, Herman.
1922

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg., blz.
32.
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Vax Roosbroeck, Gust.
1906

Lyrische Meeningen over Gerhart
Hauptmann naar aanleiding van ‘De
Verzonken Klok’, Duitsch
Sprookjesdrama vertaald door Isidore
Hen, 1906, II Jrg., bldz. 182-187.

1908.

Over Rythmus, naar aanleiding van
René De Clercq's ‘Verzen’, 1908, IV
Jrg., bldz. 31-35.
Over de Literatuur van den Dag Karel Van de Woestijne's ‘Janus met
het Dubbele Voorhoofd’, - id., id., bldz.
73-76.
Jehan Rictus, - id., id., bldz. 239-240.

1919-1920.

De Nieuwe Richting in de
Amerikaansche Poëzie, 1919-1920, XIV
en XV Jrg., bldz. 206-209.

1922

De Opstand tegen het Stadje in de
Amerikaansche Litteratuur, 1922, XVII
Jrg., bldz. 413-420.
Een Nieuwe Oplossing van het
Hamlet-Probleem, id., id., bldz.
459-465.

1923.

Een Onbekende Brief van Voltaire over
Jean-Jacques Rousseau, 1923, XVIII
Jrg., bldz. 67-71.
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1924

Een Vergeten Voorloper van het
Modernisme: Delia Roooa de Vergalo,
1924, XIX Jrg., bldz. 185-189.
Een Utopist tusschen de Indianen in
1736: Christian Priber, - id., id., bldz.
409-411.

1925

Rimbaud's Sonnet van de Kleuren der
Klinkers, 1925, XX Jrg., bldz. 61-66.

Vax Rooy, Frans, Drs.
1921.

Grieksche Letterkunde - Grieksche
Lyrische Dichters en hunne Poëzie
door Prof. Dr. J. Vürtheim, 1921, XVI
Jrg., bldz. 314-317.
Euripides and Shaw door Gilbert
Norwood, id., id., bldz. 366-369.

Van Varenbergh, L.
1922. Volkshuishoudkunde - Naar een Oplossing van het Muntvraagstuk, 1922,
XVII Jrg., bldz. 151-158.

Vermeylen, Aug. Dr.
1925 Recht op Antwoord: Antwoord op het artikel van Victor J. Brunclair:
‘Senator Prof. Dr. August Verrneylen, Leider der Vlaamsche Beweging’ - 1925,
XX Jrg., bldz. 378-379.

Vermeulen, Edward
1913 Eerw. Heer Hugo Verriest en de Studenten, 1913, VIII Jrg., bldz. 259-262.
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Verriest, Hugo.
1922.

Streuvels-Bijdrage, 1922, XVII Jrg.,
bldz. 41-42.

Verschaeve, Cyriel.
1922.

Reinier Ysabie - Boudewijn, Drama in
vijf bedrijven - 1922, XVII Jrg., bldz.
238-239.

Viola, Maria.
1921

Het Rijk der Stilte door Jozef Muls,
1921, XVI Jrg., bldz. 121-126.
Jan Toorop, id., id., bldz. 201-204.
Paul Sérusier, id., id., bldz. 281-285.

1923.

Willem Witsen, 1923, XVIII Jrg., bldz.
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Zuiderkruis - 69.
Zurkel - 80.
Zwaan - 51.
Zwalmleeuwen - 105.
Zwoeger - 92.
Zijd - 92.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

165

[Nummer 3-4]
Karel van de Woestyne
Aan den herfst is Van de Woestyne heengegaan, als reeds in bladerval verdwarrelde
de mildzomerlijke glorie. Zeer stil geschiedde deze uitvaart onder het gewoel van
het Vlaamsche forum. Ja, er werd zelfs een schamper woord gesproken, en politieke
hartstocht heeft de laatste hulde ruw geschonden.
Deze lezing zal een krans vlechten op de glorierijke zerk, die nooit door het mos
der vergetelheid wordt overgroeid.

Ons standpunt.
De norm die wij ter toetsing van Van de Woestyne's werk zullen aanleggen, is de
zuiver esthetische. Het kan o.i. niet de vraag zijn in hoever Van de Woestyne heeft
bijgedragen tot de ontvoogding van het Vlaamsche volk, en waar zijn dichtkunst uit
dezen gezichtshoek wordt betracht, bezigt men een valschen maatstaf. Wel kan men
de vraag stellen of Van de Woestyne de Dietsche kultuur heeft bevorderd en dan
luidt het antwoord dat zijn aandeel er een is van hooge geestelijke beteekenis. Zijn
inschrift op de tafelen der waarde, al mogen inzonderheid de jongeren veeleer andere
teekenen ook binnen de esthetica involgen, is onvergankelijk. Welke ook de
gedragingen van dezen dichter mogen geweest zijn, hoe wij ook, begaan als wij zijn
de kweekbodem uit te delven waaruit eens onze Zuidnederlandsche kultuur gedijen
kan, zijn afzijdigheid betreuren, de hoofdverdienste van Van de Woestyne blijft
hierin bestaan dat hij de kunst gevrijwaard heeft van alle buitenesthetische inmenging
en steeds een resolute tegenstander was van haar politiseering. Er is
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een tijd geweest, n.l. onder den onmiddellijken invloed van de oorlog en zijn neerslag
op alle gebied, dat de kunstenaars in dit land zich gerechtigd achtten hun lier met
een goedendag te verruilen en bij het presteeren van kunst van de aprioristische
bedenking uitgingen, dat de Vlaamsche lotsbestemming door strijdlyriek en wekroepen
het best zou zijn gediend. De pathetisch-propagandistische poëzie van de Clercq niet
te na gesproken, die in dit opzicht werkelijk de pregnante verwoording van
Vlaanderens nooden en zijn machtsheffing naar opstanding scherp saambalt en
vormvast veruitwendigt, is het gebleven bij propagandalyriek van aktueelen aard,
dat wil zeggen, tijdsaksidenteel. In de figuur van Van de Woestyne nu, vinden wij
onder de individueele interpretering en de dezen dichter specifieke gamma van
gewaarwordingen deze glinsterkern van eeuwige poëzie, die alléén waardebepalend
het gehalte van dichtwerk valuteert, omdat van hem uitstraalt een glans die
boventijdelijk is, en waardoor een klaren boog wordt geworpen van de persoonlijkheid
naar het overaardsch-vizioenaire. Poëzie is hoogste extase, algeheele identificeering
van dichter en aanschouwingsobjekt. Haar stuwkracht fonteint uit de onbewuste
diepten van de begenadigde persoonlijkheid. Waar vooropgezette utilitaire
bijbedoelingen haar kond redematig worden bijgeschoven, pleegt zij vroondienst,
en hier is de zuiverheid der in dit geval propagandistische of religieuze doeleinden
geen verontschuldiging. Haar kristallisatieprocessus geschiedt niet op de dorre
zandbank van het rationalism, wel in de ongepeilde diepten der onderbewustheid.
Wij beschouwen dus als een overwonnen standpunt, de humanitaire en politieke
poëzie, omdat o.i. niet de opdracht van dichtkunst in eerste en laatste instantie
postulatief kan bepaald worden door normen die wezensvreemd liggen buiten de
intuïtieve wordingsdynamiek der poëzie zelve. Buiten de poëzie is er niets. Binnen
haar is alles, dat is het herscheppen van levensindrukken, de kwintessensieering van
gewaarwordingen die de geestelijke aandacht van den dichter aanroeren, in hem
neerwentelen en weer hard gekristalliseerd boven het bewustzijnsvlak verschijnen.
De verstandelijke factoren, de redematige ordeningsfunctie treden daarbij zeer
zijdelings op, en hun aandeel slaat alleen terug op het formale, nooit op het intrinsieke,
zij leveren den laatsten toets aan de gestaltenis, en hebben met de oorsprongsmatige
zelfkreatie van dichtkunst geen raakpunten.
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Dus, als wij de figuur van Van de Woestyne benaderen, is dit na aflegging van alle
programdichting, of apriori vastgelegde gemeenschapskunst, alléén ontvankelijk
voor de verre, crepusculaire glanzingen van zijn vers, in een poging tot objectiveeren,
met uitsluiting van eigen esthetisch inzicht, dat in dit verband slechts tot tendentieuze
gevolgtrekkingen zou leiden.
Er kan over het laatste kwartaal van de XIXe eeuw reeds eenigermate een
kunsthistorische schets, in grondlijnen althans, worden ontworpen. Dit tijdperk was
het hoogseizoen van individualism, van sensitivism, onmiddellijk aansluitend, in het
up and down spel der tendenzen op de naturalistische periode, tijdens dewelke
insgelijks de bijoogmerken der esthetiek in didaktische richting uitliepen. Men kan
inderdaad de maatschappelijke strekking van heel het toenmalige oeuvre terugleiden
tot dezelfde moraliseerende motieven die het latere ontstaan eener gemeenschapskunst
in hoofdzaak hebben beheerscht. Veel meer dan de bedoeling het leven te konterfeiten
zooals het was, wat trouwens op een zuivere fotografische stijlwerkwijze zou zijn
neergekomen, wou het naturalism althans naar de uitlatingen van zijn geestelijke
vader Zola precies door de onverschrokken openrijting van maatschappelijke kankers
en het psychologisch demonstreeren van moreele verwording de menschheid op het
spoor voeren naar een idealer levensopvatting. Deze kunst ontstond ‘en marge’ en
ontwikkelde zich in functie van de sociale toestanden dier dagen. De kleinere auteurs
brachten het doorgaans dan slechts tot een kunstig geparafraseerd tijdskommentaar,
waarboven alleen het gigantenwerk van Zola in standaardwaarde representatief
uitreikt.
De kentering kwam met het symbolism: een teruggang naar individualiteit, het
loswerpen van alle kontakt met het aksidentele tijdelijke milieu om weer de kunst te
stellen onder het teeken van hoogere waarden, haar weer te bezielen met verrukkingen
in het aanschijn van het immaterieële. Een spiritualistiese drang vaart door de
gemoederen. De dichters ontheffen zich van het aardse en zijn fenomenaliteit. Zij
pogen achter het verschijningshuls der dingen, achter de zintuigelijk waarneembare
materie, weer tot de intiemste kerngedaante, tot de essens door te dringen.
Aanvankelijk was deze bestreving geestelijk-abstraherend, d.i. zij nam genoegen
met een metaforische transponering van het zichtbare binnen een idealere kring. Zij
voerde de gegevens der
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waarneming naar de metamorfoze door litteraire beeldspraak. Maar allengs, en we
denken hier allereerst aan Verlaine en Mallarmée, zou alle verband met de realiteit,
alle narratieve weergave worden geschorst en ging de dichter weer putten aan de
verborgen bron der eeuwige lyriek, waarnaar hij de weg zolang had ontlopen. De
dichtkunst verzaakte aan haar maatschappelijke incursies, trok zich terug op het
egocentrism, welfde haar sfeer rondheen de individueele emotie. Volstrekt ongeloof
aan de doelmatige daad, absolute afzijdigheid van alle sociaal apostolaat, algehele
weigering de fenomenaliteit als lyries pioniersgebied te erkennen waren van deze
geesteshouding de begeleidingsverschijnselen.
Dit sociale quietism ging gepaard met een intensivering van het zelforganies poeties
instinkt. Instee van in sociaal opzicht een rol van gedienstigheid te vervullen,
beoogmerkte de kunstenaar weer dit doelpunt, zijn werk tot een zelfstandige schepping
te konstrueeren, die eigen existensrechtvaardiging in zich droeg, en wier eenige
saamhorigheid door lyrische bindstof werd omspannen. Het symbolism, waarvan de
pikturale vormgeving bij de Preraphaëlieten teruggreep naar de vroegere helleensche
en latere renaissancistische physioplastiek, bracht in de litteratuur weer de kultus
van het beeld, dat de middelaar werd tussen het bovenzinnelijke en het reëele. Het
woord was uit de zintuigelijkheid, het vooruitgeschoven bruggehoofd naar de zone
der vergeestelijking.
Inwendig heeft zich het symbolism gesplits in een tweetak, waarvan de eene rank,
de Mallarmeaansche, uitgroeide naar de dichtkunst als zoektocht naar het absolute,
de andere, de Verlaineaansche, binnen de impressionistische stemmingskunst bleef
ingegroeid.
Deze laatste aftakking stelde zich het sensualism als leidslicht, met als tegenelement
in de polariteit betrachtingen naar religiosieit. het prototype van deze strooming is
Paul Verlaine, die na elken roes steeds doorhuiverd wordt door kontemplatieve
‘Sehnsucht’ naar God. Aan te stippen is, dat deze religiositeit zich in dit verband
slechts zijdelings openbaart, nooit kernwaarde erlangt, en in het dichterlijk
stemmingspel enkel als een persoonlijke fictie wordt verweven.
Onder het teeken van het sensualism, en van die levensaanschouwing, de
verschijnselen van de buitenwereld als een louter zinnelijke behaagzuchtige ervaring
aan te voelen,
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heeft zich het symbolism ontwikkeld. Er bleef over het helleensche vormenschoon
der Parnassianen. Er werd aan toegevoegd het speelch-melankolisch hedonism dat
wij van Wilde kennen. Heel de strekking groeide op in een absoluut geloof aan de
kunst als opperste levensuiting, als opgang in een extazenstaat waar de
schouwingsmotieven louter aan het zintuigelijke werden ontleend. Stemmingspielerei
op alle gammas. Evenals in de schilderkunst, die met deze beweging onder de
klassificatie impressionisme staat vergroeid, de zuivere lichtkultus werd verstippeld
tot een konfettitinteling van geraffineerde schakkeeringen, ondergaat het woord den
analytischen toets van de dichters, die het, niet om zijn begripsinhoud, wel om de
affekten aan het oppervlak, dit is klanken en in de woordenrij-ritmus, als zangmateriaal
benutten.
In het gedicht wordt de lyriese tegenwaarde van de vervoering, van de
gewaarwording dan ook door een subtiel waas van halftinten uitgesluierd, niet door
koude zegging of naturalistische notering.
Het naturalisme, waartegen de stormloop der nieuwe generatie verwoed werd
ingezet had wel, volgens K.J. Huysmans, deze verdienste, dat het ons van het
chimerische poppenspel der romantiek verlost heeft. Ueberhaupt hebben de
naturalisten, daarin door Balzac voorgelicht, zichtbare en tastbare wezens geschapen
en ze in eenklank met hun omgeving afgestemd, ze hebben de door de romantiekers
aangevangen taalontwikkeling een trede verder gebracht, de ware lach gekend en
soms het geschenk der tranen ontvangen.
En hoed af, zegt in hel boek Là-bas als Durtal de auteur Huysmans, voor Flaubert
en Goncourt, deze eerlijke, oproerige, trotsche kunstenaars die hun eeuw en hun
omgeving niet verafgoodden. En ook Zola's werk is vol verdienste. Maar dit is
Huysmans' tegenargumentatie dan: het naturalisme is een lagere kunst, de kunst van
het materialism, de kunst der demokratie, een kunst van veramerikaanschte zeden,
een platte op massasukses speculeerende kunst. Het is vlak rationalism. Zij verwerpt
het bovennatuurlijke, loochent den droom en begrijpt niet dat het ontginningsveld
der kunst daar begint waar de zinnen hun functie staken. Zij ziet de mysteries niet
die ons omgeven. De fenomenen verklaart zij simpel met pasklare formules als
‘begeerte en instinkt’. Bronst en waanzintoeval zijn de uitsluitelijke diagnosen.
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Binnen de poëzie zijn de eerste lyrici na het naturalism geweest Rimbaud en Verlaine.
Bij den laatste dekadentie en vervoosde liederlijkheid. Dwaas gedronken aan absint
beeft hij bevliegingen van de meest slijkerige erotiek naast godverzonken vizioenen.
Hij is priester en faun tegelijk, lusteling en morgenbidder.
Tot het door K.J. Huysmans voorgestane spiritualisme zou het tijdens de symboliek
niet komen. Deze kunst bleef vastgeankerd in de zintuigelijkheid, haar lyrische
grondstof werd uitsluitelijk binnen het sensualisme ontgonnen.
Overschouwen we nu het gezamenlijk oeuvre van K. Van de Woestyne, dan kunnen
we deze voorloopige rudimentaire indeeling alvast wagen in het licht van de
begeleidingsverschijnselen die wij hooger schetsten:
1o Tot de sensualistiese periode behoort heel de versproduktie vanaf het Vaderhuis
tot en met Het zatte Hart.
2o Overgankelijk naar de spiritualistische periode is het ‘Bergmeer’.
In de eerste ontwikkelingsperiode van zijn dichterschap toont zich V.d.W. als de
gemartelde van den vleeze. Zijn dichtkunst legt weidsche siercelen rond bezond
verval. Uit een verre heimweezone incrusteert de dichter in zijn verzenschijn de
robijnen waarin een afschijn vonkelt van de trage obstinate vlam die zijn bloed
doorschroeit. In neutralen onlust geeft hij de roerige wemeling vorm die het zinnelijk
symposion omdwarrelt. In hem is het dubbelspel werkzaam dat hem trots de walg
om liefdesdroesem toch weer grijpen doet naar de wrangsmakige schaal. Het vuur
in zijn wezen verteert aldoor, zonder louterende kracht naar geestelijke genade. Hij
torst de roode tortuur van pijnscherp begeeren. Geen toverstaf die de vuurring rond
hem te breken vermag. Geen verlossing uit den heeten aandrang van het lustenleven.
Uit het doemdal der meepsche genietingen aanschouwt hij de koele klaarte op
genadetoppen, kan echter de begeerde hoogvlakte niet bereiken, ontkracht als hij de
lenige lianen uit den tuin der zinnen hem voelt omwinden. De rijpe brand van begeeren
overlaait den koele luister van uitgewezen geest. Uit de geestelijke zone verbannen
ervaart de dichter ver en heimweezwaar deze stille festijnen over het tumult der
ontketende zinnen heen, en de pijnstift om ongenaakte geestelijke verbeeldingen etst
zijn opgeangeld vlees. En diepdroef is het leed in dit schaduwleven om de ongegeven
loutering. De dichter
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blijft het offer plengen aan valsche idolen. Hij zingt het donkere hooglied aan de
kracht van ondergang die hem versplijt. Zoo staaft zijn leven in het licht van
avendlandschen luister. De dingen ervaart hij aan hun nachtzijde, en menige gitkraal
in zijn poëzië heeft dezelfde donkere gloed als een mysteriediep Novalisvers. De
sensualistische geesteshouding ontaardt stilaan in dekadentie. De dichter zingt onder
de schaduw van getooide ruinen: de vale puinhoop van zijn leven waarin de vlammen
hoog zijn van vernieling. En zijn gebed om eindelijke peis, rilt om de stille ontferming
van het doodsverlangen, de laatste lafenis, de opperste verstroosting, Hoe gloeit zijn
vers niet als doorsmeulde assche, waarin de vormen van wat uitbrandt even nog
oplichten in gestalten irreëel reeds vóór het al vergaat. Al de begoochelingen liggen
op de doodenbaar en treurviolen omruischen hun vorstelijke uitgeleide. Zoo wentelt
de gracielijke droomlijn verloren in de diepe modderstad. De neervaart van alle
ontgoochelingen naar een onderwereld van torment en daemonie.
Het aanvangsmotief van K.V.d.W. is ‘de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie geweest, en naar zijn getuigenis zelf, maar die dagteekent
van lang, moet een vers zijn ‘gesimboliseerde autobiografie’. Het is een opvatting
van romantischen oorsprong. Immers de romantiekers geloofden in kunstwerk dat
de vertolking zijn zou van eigen lief en leed, als was bij hen het apriorisch gestelde,
in pessimistische weltschmerz gevoel dominant. Het zóó maar interpreteeren van
doorleefde gevoelens, die dan met journalistieke nauwkeurigheid werden overgezet,
was eerder een blijk van geestelijke gemakzucht dan ‘kunst’ omdat hier ontbrak
allereerst, dit sublimeerings processus waardoor de waarwording, de sensatie tot haar
uiteindelijke lyrische gestaltenis, haar organische kunsttegenwaarde wordt omgezet.
De kunstenaar is meer dan een refleksapparaat voor indrukken van buiten af. Het is
zijn taak die indrukken rond een lyrische kern te ordenen, na ze van alle aksident te
hebben ontschorst. Een welkom uitdrukmiddel daartoe vonden de simbolisten en
hier de Van Nu en Straksers in het zinnebeeld. In de algemeenheid der gevallen
brachten zij het gemeenlijk niet verder dan een overdrachtelijke perifraze die zich
gelijklijnig met het waargenomen realiteitsgegeven afrolde, en daarvan de teekenen
metafories-literair omstelde. Tot het gedicht an sich zijn ze nooit geraakt. Het
verschijnt slechts als de middelaar tusschen realiteit en literatuur,

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

172
ontleent zijn grondstof aan de werkelijkheid en het interpretatiemiddel aan de
literatuur. De literatuur fungeerde hier als wat ik van een zuiver lyrisch standpunt
uit zou noemen: een doode taal. Het stelselmatig opgraven van deze doode taalschat
heette poëzie. Ook Van de Woestijne heeft blijk gegeven deze opvatting te huldigen.
Hij dolf verzonken praal weer in het licht, sloeg daarbij het glansloos gesteente tot
bitse gensters.
Zwaar van praal en weidschheid, is de schittering van zijn zinnelijke verzen.
Renaissancistisch van stijlwijze, met beregenboogde ornamentiek. Zijn taal vloeit
als donkere wijn in hel kristal. De roes om de weelderige volheid van het leven gist
uit ieder woord.
Met de Gulden schaduw reeds begint hij de machtige presios van zijn verbeeldingen
uit te waaieren. Niet koud parnassiaansch blijft het geboetseerde vormenschoon. Het
ademt lyrische kracht. Geen pralerig gedoe en ijdel woordvertoon, wel de doorzongen
lichtboog van het triomphante vers dat in een zwelling van klaarte opfonteint. En
toch de woorden in hun donkerschoone rei verhullen binnen de glans van hun
contouren nog de vreemde wazige wemeling van mysterie, het ongezegde, en het
onzegbare dat de dichter enkel door de wonderroede van zijn lyriek vermag te
onthullen niet zintuigelijk, niet perceptief maar als de diepe trilling van intrütie die
onverklaarbaar over je vaardig wordt. Men voelt onmiddellijk: hier is een begenadigde
der dingen, die de glinsterkern van de schoonheid die in alle fenomenen ligt met één
toets kan ontschalen. Daar waar de grijze wijsheid onmachtig blijkt voor de diepere
zin der dingen komt de muze en op haar doortocht naar de binnenwereld achter alle
schijn is permanente zege. Haar staatsiekleed is irreëel maar vatbaar. De
systemenbouw der wijsheid valt tot puin op broze hypothesen.
Van de aanvang af kan men dit dualism bij V.d.W. waarnemen:
Eenerzijds een veerkrachtig saamballen van schoonheidsmotieven, een
scheppingskoorts die zelden met zulke intensiteit bij een dichter werd waargenomen.
Te andere zijde de bittere neerslag van een morbiede levensziening. De vitale
machteloosheid, de schuwheid aan alle daden, het maatschappelijke quietisme zet
zich om in een fabelachtige artistieke potentialiteit. Een machtige verheerlijking der
onmacht. Uit de dorre boom sneeuwt lentebloesem neer, maar bitter is
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het besef bij de dichter dat bloesems ontluiken om te vallen. Hij zingt hun vroegen
dood in elegische klage smartgewijd. Het zinnelijke levensgenieten laat wrangen
nasmaak. Reeds in de vroegste verzen van ‘het Vaderhuis’ legt de melancholie om
al het vergankelijke haar purperen vool. Er schemert reeds het vale doodsverlangen,
een hartstochtelijk begeeren naar het groot mysterie dat zich uitstrekt achter alle
aardschheid. Diep innig en grootmenschelik van deemoed is het vers ‘Wijding aan
mijn Vader’, waarin de dichter teederlijk mijmert aan zoete heugenis van weleer.
Stroeve ernst en treurnis om wat verging wordt in overschaduwde weemoedwoorden
veruiterlijkt. In deze eerste verzen voelt men reeds door de onmiddellijke klaarheid
in zegging en de beproefde vormzekerheid een meesterlijke toets. Het beheerschte
vormenschoon omvat de ontroering in haar expressieve volheid. Zuiver is de aflijning
van het uitgezegde sentiment.
Nu we het gansche oeuvre overzichtelijk kunnen ontleden treft het hoe er een
kontinueerlijke ontwikkelingskurve bestaat bij Van de Woestyne, die bij den aanvang
ontspringt in het ongekunstelde, de deemoedige eenvoud, die gaandeweg op het
hoogtepunt van zijn zinnelijke lyriek omgeruild wordt voor een overdaad van klank,
rijm en ritmus. De laatste verzen dan weer buigen terug naar de aanvangsfaze, zijn
sober, streng gekontoureerd, klassiek gebeiteld in effen steen, niet als voorheen met
overvloedige fiorituren doormarmerd. In deze twee toppen van expressieve zegging
kulmineert het werk van Van de Woestyne. De tussenperiode ligt daar als een tafelland
overwingerd met wonderbaarlijk woelig plantsoen, paneske, zwoele tuinen, waar het
leed als een hooge fijnfluit door de verloomde looveren rilt. Het is het bij uitstek
impressionistische stadium in de Van de Woestyne evolutie, individueele
stemmingweergave, vertolking van de meest verfijnde genietingen, sublimeering
van een sensitivistische levensziening, sidderend van een verholen erotiek,
hooggespannen van lust, wrang van wilden walg om de meepschheid van het rebelsche
vleesch, menschelijk gefolterd in eenbaarlijke, eenzame onmacht, wijl de dichter
ziet een lichterlaaie gloed van genot en geestelijke blankheid overrooden wijl heesche
hartstocht, doorschord van pijnigingen een bandelooze zang uitkrijt waarop gaat de
warrelende zwijmelronde langs het in purperen lustnachten triomfantelijk gerichte
Erosbeeld. De wereldvergeten verzonkenheid in loome dronkenschap ligt als een
onafwentelbare druk op het dichterlijk
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gemoedsleven, overal omsingelt de doemroede van het lusttorment de dichter die
heilloos neergaat in daemonie, terwijl het levenswonder aan zijn oog ongeschouwd
blijft. Door de roes heen klinkt ver en vaag maar bestendig aanwezig de drang naar
blanke loutering, naar opgang uit verwordenheid en zonde, zonder dat de dichter
weet zich tot een bevrijdingsgebaar te rechten en het koor der verzoekingen met een
puur woord van geloof aan het leven kan overstemmen. Schrijnende openbare biecht
van een die doelloos dwaalt in moddersteden van veil bedrijf, waar heimelijke lonk
luifelt aan melaatsche deurposten en huizen zijn in doening duister. En toch, het
ontaardt niet in de brallerige pornografie à la Verlaine, het blijft niet een slijkerig
welgevallen in bekoringen van loensch allooi. Overal is voelbaar bij V.d. Woestyne
het weigerige walggebaar, de verre weerzin voor de vermoddering van zijn leven,
waarin hij niet vermocht het lichtspoor te trekken. Hij kan de roode pijnkamer niet
verlaten, ontkomt niet aan de vurige tortuur, die hem omsingelt en ongenadig slaat.
Hij kan niet komen tot een tuchtverstrakt gebaar dat redding voor hem zijn zou.
Aldoor ontkracht hem de zwakheid, de willoosheid, de dadenangst. Aldoor leent hij
het oor aan de heimelijke verzoekingen die op hem aansluipen, die hem omranken
als wonderlijke ireëele bloemen, gracielijk van slingering, maar wier kelk bedropen
ligt met zeer zoet gift. Bij alle driftdoorloeide festijnen van zinnelijkheid is hij de
norsche gastheer., die zijn beker heft het hoogst, al maakt de moedeloosheid de
heffing van zijn arm trager en is de heildronk bitter van aristocratische walg.
Spelvermoeide wellust zinkt in roesnachten zonder dageraad.
We zulen de gemeenplaatselijke definitie der florentijnsche genietingen niet
herhalen. Maar opvallend zijn de raakpunten tusschen Van de Woestyne en G.
d'Annunzio, die andere groote hedonist, (wij bedoelen zijn werk van vóór Fascio)
toen zijn leven zangenzwoel verwentelde aan roesgebroken vrouwenflanken. Heel
de crepusculaire kunst trouwens, onaangezien de kultuurgebieden waarin ze zich
manifesteerde, werd gekenmerkt door fijnnervig sensitivism, kasplantpoëzie, die
dikwerf de zintuigelijke scherpte deed omslaan in kunstmatige vizioenen. Het is op
heel de lijn een kultus aan de waarneming, het onmiddellijk sensitief ervarene. De
veruiterlijking is meer gericht op de glansfacetten der woorden dan op hunne
kernwaarde. Er is zelden diepgang in deze poëzie, die het leven slechts langs de
behaag-
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zuchtige zijde aanvoelt, niet dóórdringt tot op dit trefpunt waar wijsheid en schoonheid
hun gulden verbond bezegelen. Na de hoogzang van vervoerde zinnelijkheid, die
gezwolgen heeft aan het symposion der schepping, komt bij Van de Woestyne de
neergang in walg en onbegeeren. De made wroet zich uit de gevallen vrucht te
voorschijn, en im zijn donker lied wordt de doem van een zijnsverloren levens
dominant. Hij verdoolt aan de schaduwzijde der dingen, en in de assche van
ontgoochelingen versmeult wat late hoop. Er welt een ontzaglijke moedeloosheid
uit deze morbied-gezegde verzen, wrang berouw de wijl te hebben uitgewacht aan
valschen schijn en heidensch bekoren. Tot weer de rode roep van het geteisterde
vleesch om zelfverzadiging huilt. Speelbal tusschen de tegenpolen van zinnen en
geest, geslagenen in de batalje van het hooge en het lage, banneling uit de vredetuin
van effen kontemplatie, gevangene in de vale vallei van veil bedrijf zoo verschijnt
Van de Woestyne. Een ploeg van beproevingen doorreet zijn voorhoofd. Gebroken
staan zijn oogen waaraan geen milde schouwing openbloeide, gegraven ligt zijn
glimlach moe en scherp, wijl zijn handen als trage palmen windgeknakt langsheen
de dingen gaan, die ontkleurd zijn en beroofd van late luister. De daemon ommantelt
hem met de aartssombere majesteit van een die neerbreekt in heillooze
zelfvernietiging. Geen gulden kim begrenst het uitzicht der dingen, enkel de vale
nevelsliert van het trage vergaan.
In de ‘Modderen man’ klaagt de meepsche erotiek van een die geen verweer weet
tegen de slanglenige sensualiteit die aan zijn flank verslingert. Er ligt in deze verzen
een doffe gelatenheid, een donkere gloed van passie, en droeve hartstocht. De dichter
kan het scherpe gevecht tussen zinnen en geest niet aanbinden. Zijn polsen liggen
gespalkt in verre onmacht, hij drijft op een loome golfslag van genietingen en op het
nachtmeer daalt geen glans van allerhoogen. Doelloos is de late vaart en aan het
einde van den tocht ligt de wrakkenkust.
De rijne adel van geestelijke kracht is ingesneeuwd in een onbetreden land, een
onbereikte overzij. Maar heimelijk is de zoete gondelserenade vol verzoeking aan
den dichter vooraf en zijn hand lost de riemen om ze te strekken, hoe zijn ziel ook
rouwt om wat zijn lijf verblijdt, naar de geliefde gestalte die hem omdwarrelt in
zinlijk bekoren. Hij kan de verhitte koortsgloeding niet uit zijn oogen bannen, werpt
zich weer in het vervarelijk festijn voor onverzaadlijk dorsten, den
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tuimel van het wellustspel. De bandelooze erotiek die Van de Woestyne hier onstuimig
vormgeeft is doorloeid van heimwee naar verloren zuiverheid, uit haar spreekt de
onverwinbare walg voor afgematte drift. Het is een klage luid van leed, schrijnend
van duldzaam gedragen levenswee. Er zengt door deze poëzie een bitse vlam van
krachten die in grootheid vergaan Baudelairiaansch intens, met dezelfde morbiede
wrangheid rond het heilloos uitgeleide van zooveel doode dromen.
Formaal betracht krijgt ook de taal een epikuristische rijkdom, die kontrastaal staat
tegenover de streng geboetseerde verzen uit het Vaderhuis. Op heel de lijn een
uitwaaiering van de meest geschakkeerde woordverfijning, overdadige uiting in de
richting van het analytische, geen sublimeering van voorradige woordbeelden tot
een ideaalvorm. Deze poëzie ontwikkelt zich mateloos in de breedte, mist de
kwintessentiering naar de diepte. Zij verkiest het fioritureren der impressie boven
haar synthetische veruitwending. De subtiele halftint haalt het op de effen kleur, de
detailstippeling op de monumentale lijn. Alliteraties en assonaties worden met graagte
aangewend, hun veelvuldig gebruik ontaardt bij wijlen in het gemaniereerd recept.
Het stramien van de verzen uit den Modderen Man twijnt zich vaak op een
eenvormig beeldingsprocédé, maar heel in de diepte trilt toch de felle resonansbodem
van getormenteerde bewogenheid, al kaatst de woordenrij daarvan slechts een
vervaagde echo weer. De konkretiseering van de dichterlijke sensibiliteit is te indirekt,
verzwamt al te dikwijls in bij voorkeur aangebrachte sonoriteit. De polyphonie in
dit woordorkest begraaft meer de sensibiliteit dan dat zij ze in relief zou stellen, het
klare hoofdthema versmelt in schitterende bijmotieven, boet zijn simpele schoonheid,
zijn eenvoud voor een weidschere maar kunstmatig gekompliceerde praal in.
Renaissancistische sierselen overwoekeren het strenge stijlbegrip. Ieder gedicht staat
als een boom wiens takken doorbuigen onder het zomerooft. De vruchten zijn
weelderig maar de boom staat verkreupeld onder de vracht. Men kan niet zeggen dat
deze verzen volrond zijn, zij zijn overvol, en de toegepaste klankenoverdaad mist
haar doel; instede de verzen volmaakt af te ronden maakt zij ze amorf. De sensibiliteit
wordt onder beregenboogde klankgewelven gedempt en zelden dringt haar groeikracht
boven deze vaste arkaden uit. Haar ondergrondsche stuwing weet zich geen
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doorstroom te woelen naar het versoppervlak, dat egaal ligt onder de tred eener
vorstelijke maar monotone prosodie, gehuld in overrijke attributen. Zijn vers ontplooit
zich waaiervormig in een genuanceerden schittercirkel, maar de woorden liggen in
hun zinnebeeldgestalte alle op hetzelfde grijze plan. Er is geen emotiesaamballing
die zich door diametrale woordkontrasten zou kwintessensieren. Van de Woestyne
zelf heeft het beleden: elke poëzie is een schoone leugen. Maar hier wil zij ons
voorkomen als een leugen tout court, omdat zij in de ‘Modderen Man’ graviteert
rond een middellijn die aan de uitwendige zijde van het woord uitloopt en niet pegelt
naar het kernbeeld middenin. Het blijft een mozaiek van impressionistische
stippelstemmingen, die zoolang de lyrische materiaalvoorraad strekt worden
geparafrazeerd.
Dat poëzie een ‘schoone’ leugen is zou Van de Woestyne pas later bewijzen, als
hem het ijdele in de Spielerei van alle literatuur bewust werd, en als over hem vaardig
kwam het inzicht, dat de absolute kultus van het woord op een blind spoor leidt, dat
het gedicht enkel zijn kan een approximatieve vormgeving van iets dat in se onzegbaar
is. Vandaar het beginsel dat poëzie is een schoone leugen of een schoon bedrog. De
evolutie neerwaarts uit de Modderen Man krijgt haar laagste stadium in het ‘Zatte
Hart’. Verweesd uit alle klaar bespiegelen, banneling in een roode ring van hartstocht
genaakt Van de Woestyne de laatste uitputting, de laatste zomp van verwording,
waaraan de lichtroep der genade blaakt. Aan hem voltrekt zich weer het wonder, dat
hij die het diepste viel het hoogste zal rijzen, geroepen is tot blije opstanding. En al
de melaatsche lusten die den dichter in heillooze stonden van verlaging aanvraten,
zijn zooveel tempteeringen vóór de wijl van benedijding. In iedere murwe wonde
ontbloeit de mysterieroos. En zie, het gedicht dat tot dusver slechts de heesche echo
was van troebel lustenspel, krijgt thans een aanklank van de puurste religiositeit.
Voorheen bevangen in de beladen atmosfeer van droeve, derve feestgelagen, opent
het plots nu uitzicht op extatische verten. Uit het lianenwilde kreupelhout van een
ietwat te weelderig overwingerde poëzie priemt plots de leeuwerik naar God. In de
verweesde stonden van supreme eenzaamheid blijkt het donkere geschenk van smarten
door God zelf geboodschapt om hem die zich verlustigde aan vale zonde te adelen
naar den eindelijken opgang. Deze kentering komt in ‘God aan

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

178
Zee’. Het zwijmelend wenkbeeld van den roes verschemert. Een nieuw getijde vol
krachtbeloften wordt ingeluid. Na verdoling in rebelschen waan, na vermoddering
in veilheid, verluidt voor den geslagene van het leven de gulden wekroep uit
Allerhogen. De bandeloosheid van vroeger verstrakt zich tot een effen klacht om
den teleurgang van zooveel geschonden dagen, doorgebracht in heidensche offeranden
aan vloekhare hoogaltaren. Aan zijn polsen slaat de dichter een norse bindstreng van
harde tucht, hij wordt de late boetgezant naar regionen van genade. Van steile
waanhoogten stort hij neer in deemoed. Nog gaat een trage tocht van doembeelden
aan hem voorbij, maar er ligt een witte afstand tusschen hun verre vaart en den
ingekeerden dichter. Over hem is blanke rust gekomen na verzwerving. De bittere
levensmoeheid aan zijn mondhoek is geweken. Nu sikkelt daar een wijze glimlach
zijn heldere milde plooi.
De formale gestalting van ‘God aan Zee’ kenmerkt zich door een verstrengde
stijlbetrachting. De excentrische vormgeving van voorheen wordt tegen een scherper
boetseertoets omgeruild. Was in de ‘Modderen Man’ en het voorafgegane werk de
hoogste beeldingsfactor een overdadig, overstelpend aanvoeren van detailnuances,
hier in ‘God aan Zee’ manifesteert zich klaar en snel de bestreving slechts de
ideaalgestalte van het woord, boordevol geladen met lyrische potentie voor het vers
als eindgeldig te aanvaarden. Ieder woord is in de organische uitgroei van het vers
onvervangbaar. Omschrijving en overlading brengen niet meer hun valsche sieraden.
Het gedicht, een saamhoping van geronnen sensibiliteit ontstaat als een kristal waaraan
ieder vlak zijn lichtspeling bijbrengt. Er is een mutueele interpenetratie van de
woordaffekten. In dit amalgaam bereikt de ontroering die de dichter veruitwendigen
wil de hoogst mogelijke expressie. Het woordenhuls dat voorheen soms met onlyrische
aanvullingen werd uitgebreid staat thans in volle lijnen afgerond. De schalen waarop
eenerzijds zijn sensibiliteit ligt en anderzijds het gedicht, verhouden zich volkomen
evenwichtig, zonder dat manco of overgewicht de naald middenin doen wankelen.
Uit het geschakkeerd onevenwicht eener renaissancistische expressie werd de opperste
orde van klassieke beelding. Van parnassiaansche holheid geen spoor meer, van
doode vormen evenmin. Het woord huwt de sensibiliteit. Dit is een blij bereik, van
eindelijke voldragenheid.
Deze drang naar klaarheid, naar effen eenvoud verschijnt
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als het kardinale punt in de laatste bundel van Van de Woestyne: ‘Het Bergmeer’.
Het is het wondere sein van en nieuwen aanvang. De zinnelijke levenshouding van
de dichter, ook de louter sensitivistische bewerktuiging van woordenschat en
verstechniek blijken overwonnen standpunten. De vroegere beeldkeus, de metaforische
omzetting der emotie, al de vroegere stijlrecepten, door overgebruik tot ontwaarding
gebracht, worden plots weggeworpen, blijken voor de veruitwendiging der dichterlijke
sensibiliteit ongeldig. Instede van de indirekte, overdrachtelijke simboolbeelding
van voorheen brengt de dichter nu rechtstreeksche woordenexpressie, zonder
zinnebeeldige literatuur.
En waar zijn verzen vroeger waren de onstuimige, wilde opstuwing van louter
klankenfonteinen, die niet neerkwamen in helderen val, nu verglijden zij glad en
vredig in ongestoorde zilvervaart. Uit de verre schitteringen van het kundig talent
hardde zich een lichtkern van grootsche schoonheid. Grootsch, niet om het weidsche,
wel om den klaren eenvoud in de uitbeelding. De lyrische potentie bereikt in het vers
haar hoogste zegbaarheid. Hel impressietumult heeft zich tot blanke geestelijke
hoogvlakten ontrimpeld. Van de Woestyne de eenzame, de verweesde, de weigere
banneling op ivoren torens, de egocentrist bij uitnementheid, ontbolstert zich uit het
veelkleurige huls der subtiele verfijningen tot algemeen menschelijker
mededeelzaamheid. Hij brak het geraffineerde snoer der individueele sensaties en
trad uit hun midden te voorschijn, hij de belijder van avondlandsche schoonheid als
extaseziener van het zijnswonder. En plots wentelt een heerlijker gebied voor hem
open dan de overschaduwde regionen waar zijn doortocht ging. En frisscher klatering
wordt zijn luit ontlokt aan den zoom van dit gulden rijk. De dood brak dezen klank
vóór daaruit een hooglied werd.
Het zou een schuldig verzuim zijn Van de Woestyne's bewerkingen van klassieke
themata onvermeld te laten. Hoe hij ze maalde als epische frescos, zinderend van
onbedwongen kracht.
De derde zijde aan de figuur Van de Woestyne is de essayist. En wij willen hier
hulde brengen aan de fijne scherpzin en de verheven objectiviteit van zijn kritische
beschouwingen. Geen zweem van Hineininterpretierung is bij hem te ontdekken, hij
ontheft zich aan alle schoolsectarism en motiveert zijn waardeoordeel enkel na
grondig analyties onderzoek. De bundel ‘De Schroeflijn’ is in dit
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opzicht een unicum in onze Vlaamsche letteren. Ook het journalistieke werk, dat
doorgaans currente calamo, werd opgesteld, getuigt van een zeldzame stijlfijnheid
en een scherp oordeel. Onder de vluchtige kabbellijn der teksten wordt de diepte van
den ondergrondschen geestelijken stroom die alles aanvoedt plots onthuld.
Er is geredetwist geworden over het feit dat Van de Woestyne zich nooit tevreden
heeft gesteld met een rol van gedienstigheid, en dat hij aan de nooden van het
Vlaamsche volk achteloos is voorbijgegaan. Aldus zou hij zichzelf buiten de
gemeenschap hebben gesloten. Ach, wij weten dat ook in den ideaalstaat van Plato
geen plaats is voor de dichters. Maar zelfs de uitspraak van tijdgenoten zal niet
vermogen te verhinderen dat deze dichter voor altijd zal blijven aangeschreven als
een exponent van intens geestelijk leven, als een zeldzame uitbloeseming van
Nederlandsche kultuur.
VICTOR J. BRUNCLAIR.

Vers
De plotse flonkering van een scherpe ster
is aan het nachtverblauwde raam
weg viel het licht laat en ver
schaduwen tuimelen saam.
Of nu mijn laatste hoop verging
in 't fulpen streelfloers van de schemering
wijl blinde nacht mij omkeldert
Daar is een vrouw die hoog mijn nood verheldert
want het gelaat zo lief mij toegebogen
draagt in de grote weemoedogen
blauwe morgenlanden
daarover wuiven ranke palmen haar handen.
VICTOR J. BRUNCLAIR.
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Albrecht Durer(1)
Er zijn zoo wat 1800 groote en kleine studies over Albrecht Dürer verschenen.
Ik denk er dan ook niet aan nog wat nieuws over hem te vertellen. Er zou toevallig
een onbekend of verloren geraakt schilderij of teekening van hem moeten worden
aan 't licht gebracht, er zou een nieuw dokument betreffende zijn leven moeten worden
gevonden, om wezenlijk nog een beduidende bijdrage aan de zoo uitgebreide
Dürer-literatuur toe te voegen.
Ik wil alleen, nu dat de feesten ter herdenking van de vierhonderdste verjaring
zijner dood pas achter den rug zijn, even ook hier aandacht vragen voor den kunstenaar
in wiens werk de botsing tusschen twee levensopvattingen, deze van de middeleeuwen
en deze van de Renaissance, op de meest tragische wijze tot uiting is gekomen en
die daarenboven met ons land door zijn Nederlandsche reis zoo nauw in betrekking
heeft gestaan, hier in 1520-21 met de grootsten van den tijd in voeling kwam, en
door de beste schilders en het magistraat van Antwerpen als een Koning van de kunst
werd gevierd.
Mijn lezing heeft dan ook geen bijzondere wetenschappelijke of aesthetische
bedoelingen, maar wil slechts een en ander over zijn rijk vervuld leven vertellen en
U een kijk geven op het wezen zijner kunst.
De meest duitsche van alle duitsche kunstenaars zou eigenlijk geen Duitscher zijn.
Door zijn grootvader, een goudsmid uit een boerengezin geboren, is hij uit Hongarije
afkomstig. Zijn vader, ook een goudsmid, nadat hij veel gereisd had in Duitschland
en in de Nederlanden, waar hij de beroemde meesters bezocht, is zich in 1455 te
Neurenberg

(1) Lezing gehouden in het Koninklijk Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen en in de
Aula der Universiteit van Gent ter gelegenheid der driehonderdste verjaring van Dürer's
dood.
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komen vestigen. Hij huwde er, 40 jaar oud, het 15 jarig dochtertje van zijn meester,
den goudsmid, Hieronymus Holper; achtien kinderen werden uit dien echt geboren
en de derde in de rij was onze Albrecht Dürer, die op 21 Mei 1471 ter wereld kwam.
Hij stamt zooals ge ziet uit een ras van stielmannen waar de edele handarbeid
sedert twee geslachten hoog in eere werd gehouden. Vader Dürer maakte zilveren
bekers voor Keizer Frederik en Bisschop Uriël van Posen. Het H. Geest Hospitaal
van Neurenberg bestelde hem een gouden monstans. Zooals wij hem kennen uit de
beide portretten die zijn zoon later van hem zou maken, komt hij ons voor als de man
die met moeizamen en zwaren arbeid zijn leven doorbracht, die voor hem zelf, voor
vrouw en kinderen alles met zijn handen moest verdienen en door droefenis allerlei,
tegenkantingen en wederwaardigheden, zijn oud en vroom gelaat vol rimpels kreeg
en groeven, en toch zachtmoedig bleef, geduldig en zonder wrok!
Zijn moeder kennen wij zooals hij haar met een verschrikkelijke echtheid
kool-teekende in zijn gedenkboek, op Oculizondag in 1514, wanneer zij zat in de
rust en de stilte van de huiskamer met haar paternoster in de hand, weinige dagen
voor hare dood. Vrome stille vrouw met haar verborgen leven vol zorgen. De
verwelkte huid spant over het doorziekte-vermagerd gelaat. De oogschelen zijn
verzakt, de neusplooien ingezonken. Met een alles aan God-overgevenden duldersblik
ziet zij het einde naderen. ‘Und in ihrem Tode sah sie viel lieblicher aus, als da sie
noch das Leben hatte’, zoo schreef de liefdevolle zoon aan het slot van de herinnering
die hij aan haar heeft gewijd.
Door deze beiden en door zijn Stad is Dürer gevormd. Gewetensvolle handarbeid,
tot de hoogst mogelijke volmaaktheid gedreven, dat leerde hij van zijn vader. De
vroomheid, de religieuse ernst die heel zijn leven en zijn werk vervullen, die hield
hij van zijn moeder.
Zóó is hij ook een kind van zijn Stad, Neurenberg, de bedrijvige ruilplaats tusschen
Italië en het Noorden, waar de goudsmeden wonen, waar de grootste kunstenaars
stielmannen zijn, een beeldsnijder als Veit Stosz, een steenkapper als Adam Kraft,
een bronsgieter als Peter Vischer, de Stad waar het oud middeleeuwsch verleden
haast onveranderd wordt voortgezet in den nieuwen tijd, waar de groote gothische
kerken van St. Lorenz, van St. Augustinus nog in
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opbouw zijn tijdens Dürer's jeugd, waar de hooggerugde bruggen over den Pechnitz
gaan, waar dezelfde slanke gothische torenspitsen worden gebouwd boven het heldere
water dat welt op het Stadsplein en boven het Sakramentshuisje in de Kathedraal,
de Stad met hare gekanteelde wallen en ronde vaste burgttorens die in wijden kring
de samengedrongen huizen, kerken, kloosters en hallen omvatten, waardoor de nauwe
straatjes kronkelen, de weelderige erkers en de versierde poortjes vooruitsteken op
de stoepen, aan alle hoeken de Madonna- en de Heiligenbeeldjes neerzien op de
straatkeien, en de Passie van Christus in het hoogverheven beeldwerk door Adam
Kraft op de buitenwanden van Sint Sebaldus nog elken dag voor den voorbijganger
als een mysteriespel wordt vertoond.
Dürer zou goudsmid worden lijk al zijn voorzalen, maar toen reeds in het werkhuis
van vader, hij was nog maar 14 jaar oud, teekende hij met den zilverstift dat mooie
zelfportretje uit de Albertina, zóó calligraphisch neergeschreven, dat wij er den lateren
Dürer al kunnen in voorvoelen. Hij heeft er later eigenhandig bijgeschreven: ‘Dz
hab ich aws eim spigell nach mir selbs kunterfet im 1484 Jor do ich noch ein Kint
was.’ Hij zou dan maar liever schilder worden. Wat verder in de burgstrasse, waar
vader Dürer uit goud en uit zilver zijn bekers, juweelen en monstransen smeedde lag
het atelier van Michel Wohlgemut, waar altaartafelen met beeldsnijwerk en
schilderijen werden gemaakt. Hij moet er aan teekeningen voor houtsneden bedrijvig
zijn geweest, die zijn peter, de drukker en uitgever Antoon Koburger, regelmatig
voor de illustratie zijner boeken bij Wohlgemut bestelde.
Dürer bleef er drie jaar, tot in de lente van 1490. Hij maakte in dat jaar het eerste
geschilderde Portret naar zijn vader met een bidsnoer in de oude knokige kanden
en dat thans in de Uffizi bewaard wordt. Het is het eerste werk dat het beroemde
monogram draagt, alhoewel het er achteraf schijnt op aangebracht te zijn. Hij wordt
dan door zijn vader op reis gezonden. Dat hoorde zoo bij een kunstenaarsvorming.
Vader had het ook gedaan. De jonge Dürer trok naar Kolmar, waar hij Martin
Schongauer wenschte te ontmoeten. Die was echter pas gestorven. Hij trok verder
naar Bazel, Straatsburg en Freiburg, de steden waar de uitgevers en de boekdrukkers
woonden en waar hij kans had wat te verdienen met zijn bij Wohlgemut verkregen
handigheid in

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

184
het teekenen van houtsneden. In 1492 is inderdaad van hem een houtsnede verschenen:
De H. Hieronymus in zijn kamer als titelblad van de ‘Epistolae Sancti Hieronymi’,
een boek dat door Nicolaus Kessler te Bazel in dat jaar werd uitgegeven. Alle de uit
dien tijd bekende werken zijn teekeningen en twee houtsneden voor een Missaal in
1493 te Straatsburg bij L. Grüninger verschenen.
Dürer heeft tijdens die reisjaren 1490-1494 ook nog een zelfportret geteekend en
geschilderd: het eerste, de teekening uit de Lubomirski verzameling, waar wij hem
zien met de opgeheven en als betoogende linker hand; het tweede, het schilderij uit
het Louvre, waar hij zich voorstelt met een Eryngium bloemen-takje, het symbool
der mannentrouw in de hand. Men heeft er een bruidegomsbeeld in gezien dat aan
vader Dürer zou zijn gezonden om een huwelijksaanzoek te doen. Hij was toen 22
jaar. Bovenaan het schilderij heeft hij met een sierlijke hand geschreven: ‘My Sach
die gat als es oben schtat’. Goethe hield dit werk in hooge bewondering.
In Mei 1494 is hij in zijn geboortestad terug waar hij in Juli van datzelfde jaar
onder aandrang van zijn vader in den echt treedt met Agnes Frey, dochter uit een
aanzienlijk burgersgezin, die 200 gulden als bruidschat meekreeg.
Deze vrouw heeft langen tijd in de Dürer-literatuur geen al te beste naam gehad.
Zij zou hem niet begrepen hebben, kleingeestig en bedilzuchtig van aard geweest
zijn. ‘Eine nagende, argwöhnische und keifende fromme Frau’ zei Pirckheimer van
haar, maar dat was een kwatong en het is later uitgekomen dat hij vruchteloos gepoogd
heeft Agnes Frey het hof te maken. Dürer heeft haar herhaaldelijk naar het leven
geteekend en geschilderd en hij schreef er niet zonder verteedering, als op de teekening
uit de Albertina, ‘Mein Agnes’ onder. Zij schijnt het model geweest te zijn voor de
drie teekeningen van Neurenbergsche kleederdrachten die ook in de Albertina bewaard
worden. Er is nog een geteekend portret van haar in de Kunsthalle te Bremen en in
de verzameling Blasius te Braunschweig. Hij zag ze gaarne in afwisselende mooie
pakjes. Hij koopt mooie spullen voor haar op reis. Zij moet veeleer de zakelijke
levensgezellin van den kunstenaar geweest zijn die zijn huis en geld bestuurde, zijn
houtsneden en gravuren verkocht op de jaarmarkten. Dat zij tijdens zijn verblijf te
Antwerpen met de meid in de keuken moest eten, terwijl Dürer met zijn gastheer aan
tafel zat, wijst op verhoudingen van dien tijd,
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waar echter niets tegen Agnes Frey mag worden uit afgeleid.
In 1494 gaat Dürer voor de eerste maal naar Venetië. Hij is de eerste groote
Duitsche kunstenaar die den tocht over de Alpen aanvaardde. Het schijnt niets
buitengewoons die reis, maar achteraf beschouwd, is het een der geweldigste
gebeurtenissen uit de Duitsche kunstgeschiedenis geworden. In Dürer voltrekt zich
inderdaad op dat oogenblik de abdicatie van de Noordsche kunst tegenover de
wereldveroverende macht der Zuidersche Renaissance. Het Noordsche streven, dat
zich in de lijn van het schilderkunstige bewoog, en de gestalte van alle ding tot dan
toe gezien had in zijn ondergeschiktheid aan het meer algemeene van de ruimte, werd
prijs gegeven voor het Zuidersche ideaal, met zijn louter plastische doeleinden dat
elke gestalte afzonderde en langs het verbijzonderde ging naar het algemeene.
Naar het voorbeeld van wat hij wellicht op zijn vroegere reis en ook te Neurenberg
aan Italiaansche kunstwerken en gravuren gezien had, wilde hij ook het
lichamelijk-tastbare in zijn kunst verwezenlijken. Hij had de dingen thans leeren
zien, niet langer meer opgenomen en verdoezeld in de ruimte, maar luchtverdringend
met hunne driedimensionale, zwellende en uitbultende vormen.
In Dürer wordt de strijd tusschen de Gothiek en de Renaissance beslissend
uitgevochten, en daardoor de ondergang van de Duitsche eigenaardigheid voltrokken.
De geleidelijke ontwikkeling naar het plastische die zich langs eigen banen ook in
de Duitsche kunst reeds openbaarde en die wij duidelijk kunnen vervolgen doorheen
de werken van de Keulsche school, de Meesters van den Rijn, Stephan Lochner,
Martin Schongauer en den Meester van het Amsterdamsche prentenkabinet, die nog
sterker wordt aangegeven in het Zuiden door schilders als Pleydenwurf, Wohlgemut
en Zeitblom en vooral door de Neurenbergsche plastiekers: Veit Stosz, Adam Kraft
en Peter Vischer, die Dürer's tijdgenooten waren en waar hij onmiddelijk had kunnen
bij aanleunen, die geleidelijke ontwikkeling langs nationale banen werd in haar gang
gestuit door het besluit van Dürer de leerstelsels van da Vinci tot de zijne te maken
en de verwezenlijkingen van de Italiaansche meesters als voorbeeld te nemen, zonder
hetzelfde scheppend instinkt te bezitten van waaruit dat getheoretiseer werd
geformuleerd of die werken waren ontstaan.
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Dürer is aldus de meest tragische figuur geworden in de Duitsche kunst. Dat hij in
de Italiaansche navolging niet ten onder is gegaan dankt hij slechts aan de eigen
sterke persoonlijkheid, maar hij is niettemin de vader van het academisme te noemen,
en hij heeft na hem de Duitsche kunst naar het maniërisme en de navolging gebracht.
Dat hij zóó onbewust het noodlot van de Duitsche kunst is geworden kunnen wij
best begrijpen en verontschuldigen die op denzelfden tijd in onze Nederlanden de
beweging der Romanisten hebben gekend. Even als onze schilders wilde hij zich uit
het klein burgerlijke en provinciale bevrijden, om deelgenoot te worden aan een
grooter en ruimer menschelijkheid. In Duitschland meer nog dan bij ons waren de
schilders arme stakkerds gebleven. Er bestond geen aristocratie, geen mecenaat. Er
waren burgers die uit devotie een altaar-tafel bestelden, of hun portret lieten
conterfeiten. Zij gingen naar een werkhuis en bespraken de levering als voor een
gewoon huismeubel. De vrouw van den schilder kreeg volgens de gangbare afspraak
een apart drinkgeld voor het bestellen aan huis. De kunst was klein-burgerlijk. Men
moet de portretten van den tijd maar zien om tot de overtuiging te komen dat men
nog met provincialen, of erger, met halve Barbaren te doen heeft, in gekke
kleederdrachten, met ruwe arbeidershanden en stroeve gezichten, menschen die leven
zonder verfijning in duffe gesloten kamers, waar de pantoffels onder het bed staan,
en het eenige meubel is de zware linnenkast of het bed. De Godsdienstige kunst was
er nog opgevat in den geest van de mysterie-spelen, waarvan de akteurs, - ruwe kerels
met ruige baarden en lange haren, - langs de straat liepen, en die met voorliefde om
ter wreedst martelaarstooneelen vertoonden, waar de beulen als lansknechten met
menschenetersgezichten Christus en zijn apostelen of heiligen met dikke knuppels
of gruwelijke foltertuigen te lijf gingen.
Dat moest Dürer, die meer dan welk kunstenaar ooit vervuld was van hartstocht
naar eeuwige schoonheid en waardigheid, grondelijk tegensteken. Hij was het
volmaakt type van den Duitscher die in den overgangstijd van de 15e tot de 16e eeuw
naar verfijning en ontwikkeling begint te streven, die tegenover elke ware grootheid
voortaan in de houding der bewondering staat, en der grenzenlooze vereering, die
op kunstgebied het absolute in de geestelijke schepping wil bereiken. Dürer had
kunstvoortbrengst leeren

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

187
opvatten als een inspanning van alle de geestelijke krachten in den mensch, van al
de zedelijke en aesthetische energieën die in hem aanwezig zijn. Zoo geraakt hij heel
vervuld van den geest der Renaissance, die geest die ook de besten van zijn tijd had
aangegrepen te Neurenberg, waar humanisten en rechtsgeleerden zetelden als
stadsklerken op het Raadhuis, waar natuurkundigen, mathematici, sterrekundigen
hunne boeken uitgaven, waar geschoolde geestelijken in de kerken predikten,
mecenassen bibliotheken aanlegden, de Meesterzangers het volkslied en het tooneel
op nieuwe banen voerden, waar geleerden als Melanchton en Pirckheimer tot zijn
eigen vriendenkring behoorden.
Er werd op alle gebied gestudeerd en gezocht. Dat deed Dürer ook; zijn schilderen,
teekenen en graveeren is als een ontdekken van de wereld. Hij bekijkt de natuur met
vorschersoogen. Zijn landschappen zijn niet meer als bij zijn voorgangers, Pleidenwurf
of Wohlgemut, opgevat als décors voor een kruisafdoening of verrijzenis, die dan
uit zoovele afzonderlijke gezichten werden samengesteld, en tot een getransfigureerde
wereld vereenigd. Dürer hield zich bij bepaalde motieven uit zijn geboortestreek die
hij op zichzelf volledig behandelde zonder eenige bekommernis om ze later bij een
evangelisch onderwerp te gebruiken.
Zijn studie van de plant en dierenwereld heeft haast wetenschappelijke
nauwgezetheid. De boomen, bloemen en kruiden die bij voorgangers worden
aangetroffen behooren tot de loutere ornamentiek. Bij Dürer leven ze van de wortels
door den stam tot het blad en den bloesem. Er bestaan afzonderlijke studies van hem
naar veldviooltjes, lelies en irissen die voor een kruidboek schijnen gemaakt geweest
te zijn. De heele diergaarde is in zijn werk terug te vinden: runders en paarden, hazen
en konijnen, apen en honden, vorschen, eenden, vogels en kevers, en zij leven allen
met eigen aard en gestalte, met eigen vacht en vederen, vrij in de natuur. Zijn
voorstellingen van het menschelijk lichaam zijn het werk van een geleerde, men zou
haast zeggen van een antropoloog. Veertien jaar oud bekijkt hij reeds zichzelf in den
spiegel en schrijft als het ware met een zekere hand de lijnen neer van zijn profiel.
Hij bestudeert zichzelf herhaaldelijk op lateren leeftijd, en het zijn documenten die
moeten vastleggen hoe het met hem gesteld is. Al wat in zijn omgeving leeft moet
er aan: zijn vader tweemaal, zijn vrouw herhaaldelijk, zijn meester Wohlgemut, zijn
vrienden
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Pirckheimer en Melanchton, zijn moeder, om niet van de officieele opdrachten te
spreken, die alle zoovele onvergetelijke persoonlijkheden geworden zijn. Hij teekende
boeren zooals hij ze van uit zijn raam de stadspoort zag binnenkomen, zooals ze
stonden op marktplein of veld, met hun dorschvlegel in de hand, kippen en eiers
verkoopend, of dansend bij paren op de maat van doedelzakmuziek. Hij teekende de
Neurenbergsche vrouwen hoe zij zijn in huis of op haar gang naar de kerk of het
dansfeest. Het zijn de meest nauwkeurige voorstellingen der modes van den tijd.
Hij is aldoor vervuld van louter zakelijke en wetenschappelijke bekommernissen,
en zoekt tevens naar de eeuwige formule der schoonheid, werkt met cirkels en maten
op figuren van mensch en dier, en zal zich op het laatst van zijn leven heel en al door
de meest dorre anatomische studies laten innemen en er een geleerd tractaat over
uitgeven. Zijn figuren van Adam en Eva kunnen met den kanon van Miron vergeleken
worden. Hercules die de Stymphalische vogels neerschiet is dor en droog als het
werk van een leerling in de anatomie.
De meesters van de anatomie zaten in Italië. Dat was het dat hem zoo vroeg reeds
naar Venetië trok. Hij leerde er Jacopo de Barbari kennen. Het was een
derde-rangskunstenaar maar die interessant kon praten over het vak, en die als een
verre naklank gaf van de leerende wetgevende wijsheid van Leonardo da Vinci: Over
die eerste reis naar de Lagunenstad is ons niet veel bekend.
In den zomer van 1495 is hij reeds terug in Neurenberg en de storm en drang
periode, vervuld van reizen en trekken en hartstochtelijk zoeken zal weldra besloten
worden door het hoofdwerk van dien tijd: De Apocalyps, een verzameling van 15
groote houtsneden die hij in 1498 met een latijnschen en duitschen tekst bij zijn peter
Antoon Koburger laat drukken en zelf uitgeeft. In dit kapitale gewrocht is het alsof
heel de oud-middeleeuwsche geest van Neurenberg en van Duitschland, voor het
laatst nog eens op aangrijpende wijze tot uiting komt. De geweldige vizioenen van
Johannes, het verschijnen van God tusschen de zeven kandelaren in de eindeloosheid
van de wolkenruimte, de hemelpoort die open gaat op de vergadering der 24
ouderlingen te midden der verschrikkingen van bliksem en donder, het onafwendbare
schrikbeeld der ruiters die uitrijden om de aarde en de menschheid te teisteren, het
openen van den 5en zegel en de
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groote ontreddering van de aarde en de menschheid, al deze en andere ontstellende
voorspiegelingen schenen zich onmiddellijk aan te sluiten bij de profeteeringen van
den tijd over den wereldondergang en den nieuwen zondvloed die mocht verwacht
worden.
Wij staan thans nuchter tegenover het boek van den banneling van Patmos, wij
kunnen er het aangrijpende en pathetische zoo niet meer van aanvoelen. Het is voor
ons grandiose verbeeldingsliteratuur geworden.
Maar voor Dürer was het werkelijkheid. Heel zijn diepgeloovend wezen was er
van vervuld, was er door bezeten. Het is van uit die bezetenheid, van uit de
twijfellooze overtuiging dat de uiteindelijke verschrikking nabij was, dat Dürer de
vijftien houtblokken van zijn apocalyps heeft gesneden. De religieuse spanning
waarin hij verkeerde heeft het voor hem mogelijk gemaakt de meest afgetrokken
denkbeelden, de ingewikkeldste gedachtenassociaties, de meest gezochte theologische
symbolen te verzinnelijken en gestalte te geven. De meest duistere woorden kregen
nu klaarheid in het beeld. Hij zag de ruiters in zijn verbeelding aanrukken als een
orkaan, hij zag de knorrige engelen die bevel kregen om de aarde te teisteren en van
uit de hevigheid van zijn religieuse aandoening wilde hij de wereld en de menschen
door zijn voorstellingen vermanen en tot bezinning brengen.
In Italië was sedert 1400 een dergelijke middeleeuwsche overtuiging van een blind
geloof niet meer tot uiting gekomen in de kunst. Zij was er overwonnen door het
nuchter onderzoek. In Dürer's werk herleeft zij voor het laatst met een aangrijpende
uitdrukkingsmacht. Het vizioenaire van den gewijden tekst bood hem tevens de
gelegenheid zijn phantasie teugelloos uit te vieren. In idyllische landschappen
verschijnen de meest realistische figuren die door de dwingende hout-techniek en
de nog steeds gangbare gothische vormenspraak van den tijd, een stugheid kregen
die ze in de gruwzame tooneelen waarin zij optraden nog aangrijpender doet
voorkomen.
Aan die houtsneden van den Apocalyps dankt Dürer zijn wereldfaam. Goedkoope
kunstwerken, geraakten zij overal verspreid. De opdrachten komen nu ook toe van
alle kanten. De keurvorst van Saksen, Frederik de Wijze, is de eerste vorst die hem
in 1496 een portret besteld heeft. Het Dresdner drieluik wordt ook in opdracht van
den vorst voor de slotkerk te Wittenberg geschilderd, waarheen Jacopo de Bar-
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bari, die intusschen hofschilder van Keizer Maximiliaan is geworden, naast Dürer
gaat werken. In de nabijheid van dezen theoreticus moesten de italiaansche invloeden
zich weer doen gevoelen. Hij schildert rond dien tijd (1497) ook een nieuw kommervol
en angstvallig portret van zijn ouden vader, dat slechts in kopies bewaard bleef. Het
Baumgartner altaar uit de Pinakotheek van München met de geboorte Christi tusschen
de ruwrealistische voorstellingen van Sint Joris en Sint Eustachius, die door onzen
Leys zouden worden nagevolgd, behoort tot dezelfde productie. Het portret van
Oswald Krell, de reeks portretten voor de familie Tucher gemaakt, De Nood Gods,
waarvan alleen de vleugels met de HH. Onufrius en Johannes zijn bewaard gebleven,
de Groote Passie die thans wordt aangelegd om eerst twaalf jaar later te worden
voltooid, zouden hier nog kunnen vernoemd worden.
Maar het meest karakterizeerende werk die den ietwat rustiger tijd, die er tusschen
den jeugdhartstocht van den Apocalyps en de tweede reis naar Venetië ligt, is wel
het dorre, haast wetenschappelijke stuk Hercules die de Stymphalische vogels doodt.
Men ziet hier hoe diep Dürer in de anatomische studies en de proportie-leer onder
invloed van Jacopo de Barbari verstrikt zat. Hoe de plastiekers als Mantegna,
Pollajuolo en Lorenzo di Credi hem niet met rust lieten. Uit dien tijd dagteekenen
de vele naakt-studies met maataanduidingen, lijnen en cirkels. Hij zocht stelselmatig
naar de absolute verhoudingen van den idealen mensch. Hij bestudeert ook
mathematisch de proporties van het paard, hij wil, met de obstinatie van een alchimist
de eeuwige formule van de schoonheid ontdekken. De uitkomsten van die studies
zijn de merkwaardige naakten in de gravuren van de Groote Fortuna, van Adam en
Eva en de twee gravuren met paarden. Hij heeft er een academische volmaaktheid
in bereikt.
Het is volgens die eeuwigheids-formule, bevrucht dan door zijn eigen
onbedwingbare scheppingskracht en fantasie, dat na zoovele voorgaande, nu het
allerschoonste Zelfportret, dat van 1500 uit de Pinakotheek van Münschen, is opgevat.
Hij komt ons hier voor met die frontale houding van een byzantijnschen Christus en
de diep-ernstig-doordringendstarende oogen, zooals hij toen was, of zooals hij wilde
zijn: de zoeker en de vorscher met zijn onverzaadbaren zucht naar kennis en
wetenschap, met zijn eindelooze weetgierigheid,
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gedurig op ontdekkingstocht doorheen de natuur. Maar in zijn droom-oogen ligt
tevens ook, bedwongen, zijne allesomzwevende fantazie, zijn onuitputtelijke
verbeeldingskracht. Hij is hier in den vollen zin des woords boven het eigen
provinciaal milieu uitgegroeid en een wereldburger geworden, die voortaan met de
groote vorsten van den tijd verkeert, Frederik de Wijze, Keizer Maximiliaan; die met
geleerden en kunstenaars als Erasmus, Jacopo Bellini, Joachim Patinir, Q. Metsys,
Lucas van Leyden, Rafaël in aanraking gaat komen, die de Doge en de Patriarch van
Venetië in zijn werkhuis zal ontvangen, die met Margaretha van Oostenrijk aan tafel
zat zitten op een banket in haar paleis te Brussel, waar Christiaan II van Denemarken
en Keizer Karel als gasten aanwezig zijn.
Wij kunnen van den jeugd Dürer met zijn specifiek Duitsch karakter toch geen
afscheid nemen alvorens nog even zijn aanzienlijken arbeid te gedenken op het gebied
van het landschap.
Reeds in zijn oudste koperplaten als De Madonna met den aap en De Verloren
Zoon konden wij zien hoe hij door de eigenlandsche aspekten van de Frankische
dorpen, met de verweerde huizen in pleister en balkwerk, de burgten en kasteelen
op de heuvels, de hoeven en stallingen werd aangetrokken. In zijn schilderijen ook
van den tweeden tijd: Het Dresdner Altaar, De Beweening van Christus, Hercules
en de Stymphalische Vogels, en de Geboorte Christi gaan er liefelijke vergezichten
open die heel vervuld zijn van de poëtische atmospheer der heimat: een pleintje met
de grillige geveltoppen van Neurenberg, rotsen met donkere pijnboomen, grootsche
berggezichten met vlakke meren verwijdend naar teeder-blauwe horizonten,
middeleeuwsche torens, burgten en huizen die de helling van een heuvel bestormen.
Aan al dat schilder- en graveerwerk ligt een grondige natuurstudie ten gronde.
Men kon ze zien op de rijke tentoonstelling van Neurenberg in 1928: de vele
teekeningen uit zijn Skizzenbuch, natuurstudies uit de onmiddellijke omgeving van
Neurenberg zelf, of tijdens zijn reis in Zuid-Duitschland of over de Alpen gemaakt,
de zeer schoone akwarellen die als modern werk aandoen, waaruit de zoon bijzondere
poëzie van het Frankische woud met de donkere pijnboomen en lorkenstammen u
tegenwuift als het ware met den bitteren geur van het eeuwig groene loof, de poëzie
van de bergen en de groot-
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sche vergezichten, de romantiek van kasteelen en burgten op hooge rotstoppen, de
stemming van eenzaam-afgelegen hoekjes, waar de natuur in hare maagdelijkheid
ademt in den morgendschemer of den avondgloor. Die nood van Dürer om naar het
motief te gaan, om het weer te geven in zijn oogenblikkelijkheid van impressie, ligt
nauw in verband met de algemeene belangstelling die in de 15e eeuw gewekt was
voor wereldkronieken, voor topographische opnamen, voor
vogelvlucht-voorstellingen, voor plannen van steden en gebieden, voor de boeken
die met rijke versieringen in de hoeken en op de randen het ‘Theatrum Orbis
Terrarum’ voor oogen brachten en beschreven.
De invloed van Albrecht Dürer als landsschapschilder kan niet te hoog worden
opgegeven. Door de wijde verspreiding van zijn houtsneden en gravuren geraakten
meteen de landschappen die er op voorkwamen in alle kunstlanden bekend. Op het
spoor van Dürer zijn pas de Nederlanders en de Italianen zich voor de Alpenzichten
gaan begeesteren. Men kan gerust zeggen dat onze groote Brueghel, Joost de Momper,
Paul Brill, Van Alsloot, zelfs Titiaan, en de 17e eeuwsche Hollanders hem veel te
danken hebben.
Op het einde van 1505 is Dürer weer terug in Venetië met van zijn vriend Wilibald
Pirckheimer geleend geld op zak. De zes schilderijtjes die hij heeft meegenomen zijn
dra verkocht. De Duitsche kooplui, in de Lagunenstad gevestigd, geven hem de
belangrijke opdracht om voor hun nieuw gebouwd huis, het Fondaco dei Tedeschi
aan den Rialto, dat buitenwaarts door niemand minder dan Giorgioni versierd werd,
het later beroemd geworden Rozenkransfeest te schilderen.
In September van 1506 is het werk klaar. Men moet tot de dagen van Cimabue
terug gaan om een tweede voorbeeld te vinden van de algemeene geestdrift die rond
het ontstaan van een schilderij gewekt werd. Heel de schildersbent van Venetië
stroomde naar Dürer's atelier. De Doge Lorenzo Loredano en de Patriark Grimani
brachten hem een bezoek. De oude grijze Bellini stond voor het werk in bewondering
en sprak er luid zijn lof over uit. De Raad van Venetië wilde den meester blijvend
aan de stad verbinden met een vast jaargeld van 200 Dukaten. Het Rozenkransfeest
met zijn lieflijke kleuren was de gebeurtenis van den dag ge worden. Het atelier van
Dürer werd zoo door een vloed van edellieden bezocht, dat hij zich moest schuil
houden voor-
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taan om nog te kunnen werken. Hij verkeert met beroemde courtisanes, met
muziekanten en geleerden. Hij leert dansen, hij gaat modieus gekleed langs de straten,
hij is een edelman geworden.
Hij kreeg weer portretten te maken. Hij had met goed gevolg zoovele portretten
in zijn Rozenkransfeest verwerkt, dat zijn waarde thans op dit gebied bekend stond.
Onder invloed der karikaturen van Lionardo da Vinci schildert hij Christus onder
de Schriftgeleerden, een verzameling van karakterkoppen en expressieve handen
rond het schriftverklarende kind Jezus. Waarschijnlijk zijn de levensgroote figuren
van Adam en Eva uit het Prado Museum ook in Venetië ontstaan. Hij reist naar
Bologna, Milano en Ferrara, blijft nog een tijdje in Venetië en in de lente van 1507
is hij pas in Neurenberg terug. Lange blieven werden over het verblijf in de
Lagunenstad aan Pirckheimer geschreven, den geleerden raadsheer en diplomaat,
den Don Juan die zich met riekende zalven invreef om naar de lichtekooien te gaan.
Dürer liep de winkels af om, op bestelling, juweelen voor zijn vriend te koopen,
venetiaansch glaswerk, oostersche tapijten, pluimen, parfums, de laatst verschenen
Grieksche teksten en kostbaar papier. De opgewektheid en het zelfvertrouwen spreken
op elke bladzijde uit die vrien den correspondentie. Hij voelde zich een meester
geworden een wereld beroemd kunstenaar.
Twee jaar na zijn terugkeer uit Venetië koopt hij zich het groot huis aan de
Thiergärtner Tor dat hij tot aan zijn dood heeft gewoond en nu in zijn min of meer
oorspronkelijken staat door alle Dürer-bedevaarders bezocht wordt.
Wat is het kunstbilan van die tweede en laatste Venetiaansche reis? Hoe ziet zijn
werk er voortaan uit? In heel die derde periode wordt men den drang gewaar naar
ideale volmaaktheid. De groote Italiaansche voorbeelden heeft hij in zich opgenomen.
Hij heeft ze verteerd. In het Rozenkransfeest kon men nog iets merken van die
bevangenheid van den kunstenaar die zich nog niet geheel aan de macht van zijn
meesters heeft ontworsteld. Er komen opvallende ontleeningen aan Giovanni Bellini
in voor, zooals het tapijt achter de Madonna, de musiceerende engel aan haar voet,
om niet te spreken van de ietwat harde plasticiteit en het al te bonte van het koloriet.
De geest der Hoog Renaissance is over Dürer wakker geworden. In het Allerheiligen
beeld dat in 1511 ontstaat,
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heeft hij de monumentaliteit van Raphaël uit de Disputa bereikt. Die imponeerende
beeldengroepen, hoog verheven in symetrische massa's in het luchtperspektief, op
de wolkentrappen der hemelstreek, werden geboren uit een monumentaal denkenden
en ordenenden geest. Tevens blijft het stuk vervuld van die oude middeleeuwsche
duitsche religiositeit die het boven de platonische koelheid van een Raphaël doet
uitrijzen. Dat zweven van die figuren-massa's hoog boven de lage, ver-uit-deinende,
vereenzaamde wereld, in de eindeloosheid der ruimte, kon alleen zoo bedacht worden
door een noordschen geest, die van een kosmisch wereldgevoel vervuld geraakte.
Maar terwijl in de Geboorte Christi uit de Pinakotheek van München de figuren van
Jozef en Maria met het kindje, de engeltjes en de schenkers, kleintjes en als het waren
verloren, zitten in den kubischen holvorm der romaansche architecturen die doorzicht
geven op een eindeloos verdiept en schilderachtig gelocaliseerd landschap met wegen,
huisjes aan den kant en boomen op de blauw bewolkte lucht, zooals een 15e eeuwsch
Nederlandsche meester het nog zou hebben gedaan, dan staan op het Allerheiligen
beeld de sculpturale groepen als wiggen naar den toeschouwer gericht van uit de
naamlooze ruimte der wolkenarchitectuur.
In de Aanbidding der Koningen uit het Uffizi-Museum, in 1504 ontstaan, hadden
de figuren op het voorplan reeds aan gewicht gewonnen. Het relief dat zij vertoonen
op de architekturen van het tweede plan, en het bergland van den achtergrond, is het
gevolg van een reeds plastisch denkenden vormschepper. Maar de volledig-tastbare
verbeelding in den geest her Hoog Renaissance werd pas in het Allerheiligen beeld
bereikt.
Nochtans, en spijts den eeuwigen roem die aan dit werk verzekerd blijft, ligt de
wereldhistorische beteekenis van Dürer niet in zijn schilderwerk, maar wel in zijn
graphiek.
Na de aanzienlijke bestellingen die hij nog kreeg: van Frederik den Wijze, De
marteling der 10.000 Christenen (voor de Allerheiligen Kerk van Wittenberg), na
het verloren gegaan vleugel-altaar met de Hemelvaart van Maria, na de beelden van
Keizer Sigismond en Karel den Groote, in opdracht van den Neurenbergschen raad
voor de Heiltumskammer geschilderd, legt Dürer zich weer beslist op het teekenen
van houtsneden toe, en in 1511 kan hij het Maria-Leven, de Groote en de Kleine
Passie laten verschijnen.
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Door de eenvoudigste uitdrukkingsmiddelen van enkel zwart en wit, geraakt hij hier
tot de hoogste beeldende grootheid. En hier kon hij weer zijn beweeglijk, fantasie-rijk
duitsch gemoed ten volle uitspreken, aan zijn lust tot vertellen voldoen, de wereld
van gestalten die in hem opgeborgen bleef een uitweg geven.
Terwijl het Maria-Leven zich ontwikkelt als een liefdevol verhaal vol genre-achtige
tooneeltjes als de Geboorte van Maria in een Neurenbergsche kamer, te midden der
drukdoende, om moeder en kindje bekommerde Neurenbergsche buurvrouwen, of
het Werkhuis van Jozef op de vlucht naar Egypte, met die wijde van lichtdoorstroomde
ruimte-voorstelling, of Jezus die afscheid neemt van zijn Moeder in een idyllisch
duitsch landschap, onder een ouden burgttoren, dan zijn de voorstellingen uit de
Groote en Kleine Passie telkens geweldige dramatische tooneelen, waar de religieuse
overtuiging van Dürer en zijn apostolische geloofsijver op den toeschouwer inwerken
als zoovele stoere meditaties, en het gemoed aangrijpen als de plechtige muziek van
Bach.
Het licht en schaduwspel dat in het Laatste Avondmaal reeds tot uiting kwam en
in het Maria-Leven die heldere vergezichten schiep, zou pas tot hoogere technische
volmaaktheid gebracht worden door den veel fijneren en persoonlijken arbeid van
den plaatsnijder in de drie wereldberoemde meesterstukken die in 1513 en 1514 zijn
ontstaan, de weergalooze gravuren: Ridder Dood en Duivel, Melancholia en de H.
Hieronymus.
Hier heeft Dürer, een eeuw vóór Rembrandt, aan het heldonker de poëzie van het
mysterie ontleend. Terwijl in de houtsneden de ruwer techniek slechts vermocht het
helder open licht van landschappen weer te geven, zoo zien wij hier door de fijner
nuanceering van den graveerstift de subtielste overgangen verwezenlijkt. Rond Ridder
Dood en Duivel en achter de donker-starende Melancholia kan men de schemering
van den avond zien waren, en in het stuk de H. Hieronymus de stille verovering
bijwonen van een kamer door den dag die er geleidelijk tot de verste hoeken
binnendringt en al de vertrouwde dingen die daar staan, een voor een uit de halve
duisternis ophaalt.
Schilderkunstig staat deze graphiek hooger dan het eigenlijke schilderwerk van
Dürer zelf. Hier bereikt hij met zijn stift stemmingen die met penseel en verf pas
door Rembrand in de 17e eeuw zullen worden verwezenlijkt; het
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versmelten van de figuren in de ruimte tot een schilderkunstige eenheid. In deze
gravuren dringen de figuren niet meer naar voor als plastische lichamen, zij krijgen
slechte beteekenis door de vele lichten en glanzen die er door de van licht doortrilde
ruimte worden op geprojecteerd.
In Ridder Dood en Duivel verhoogt de langs struweel en heuvelen den hollen weg
invallende avondschemering het angstgevoel dat door de schrikbeelden van Dood
en Duivel reeds werd gewekt, en des te edeler werkt de gemoedsrust van den Ridder
met zijn lans en zijn slagzwaard die zonder vrees het gevaarlijk oord op zijn edel ros
doortrekt, onverstoorbaar zijn doel en zending te gemoet.
In de Melancholia ligt de zwaarmoedigheid niet slechts uitgedrukt op het
napeinzend gelaat der vrouw, maar zij vervult de heele voorstelling. Alles duikt weg
in het schemerlicht ter diepe roerlooze zee, waar de meteoor verschijnt. Hier heeft
Dürer een synthesis van het eigen leven gegeven, vervuld als het tot dan toe geweest
was door rusteloos zoeken, wikken en wegen, meten met passer en maat en berekenen
met cijfers, en daarbij het eindeloos schoonheidsverlangen dat hem op de vleugelen
der verbeelding naar het onbereikbare lokte. Hij heeft thans ingezien dat het absolute
door menschenhanden niet te verwezenlijken valt, dat de instrumenten en
mathematische lichamen die hij ter beschikking heeft ontoereikend zijn. Hij is het
kindje dat op den molensteen gezeten, zijn leitje doelloos met rekenoefeningen
beschrijft. De Zandlooper en het klokje verkondigen de kortheid van het menschelijk
bestaan. Heel het stuk is zoo overvol van geestelijke bediedenissen, dat het alleen
zóó uit het over-alle-vraagstukken-voortdurend-piekerend hoofd van een Duitscher
kon worden geboren.
Maar uit de schatkamer van Dürer's hart is dan die troostvolle H. Hieronymus te
voorschijn gekomen, vol van die intense poëzie van de huiskamer, zooals ze alleen
door menschen uit het Noorden kan worden aangevoeld. Hier is het geluk van den
gestadig volgehouden arbeid als het ware geschilderd. Het zonnelicht dat de oude
kamer binnenvalt wordt de helper en de kameraad van den rustigen geleerde. Hoe
schoon is het van arbeid-rijk vervulde leven, en hoe worden alle dingen in een
kamer-ruimte vrienden en handlangers van den studeerenden mensch. Ik had diezelfde
stemming wanneer ik op een rustigen Zondag nanoen het Dürer-huis doorwandelde,
en plots voor een kamer stond

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

197
waar het blijde licht juist zóó feestelijk binnenviel door de vensters van grijs-groene
in lood-gevatte flesschenbodems. De kamer van den H. Hieronymus is de kamer van
Dürer geweest. Hij heeft er diezelfde vlijtige werkstonden gekend, en wanneer hij
de poëzie van de woonkamer op zóó innemende wijze heeft uitgedrukt, dan zal het
wel zijn dat hij ze aan den lijve had beleefd en met voldoening meer dan eens had
gezien hoe het binnenvallende Licht geleidelijk de verste dingen in het luisterstille
vertrek ging opklaren.
De grootste invloed is van deze drie meester-gravuren op de schilders uitgegaan.
Zij vonden overal afzet als goedkoope kunstwerken die in ieder huis konden worden
opgehangen. Dürer heeft hier den weg gebaand voor de intérieuren landschap-schilders
in het Holland der 17e eeuw. Tot zelfs het hoog formaat dier platen heeft de
verhouding van het Hollandsch burgerlijk schilderij bepaald.
In de landschap idylle die zich achter de plaat van den Lezenden Antonius
ontwikkelt, ziet men de burgt van Neurenberg op de hoogte boven de schoon
uitgespreide vlakte, en het is alsof het rustig lezen van den kluizenaar de stemming
van het landschap gaat bepalen. In het Groot Kanon ook is een zeldzaam verbeelder
schilderkunstig aan het werk, en hij schept voor zichzelf op deze ijzerplaat in de rust
van het eigen huis, de innigste en tot dan toe onuitgesproken zielestemming van den
napeinzenden en zich van de massa afzonderenden hoogeren mensch.
Als teekenaar had Dürer voortaan zijns gelijke niet meer in Duitschland, en wellicht
ook niet onder de Italiaansche en Nederlandsche meesters. Zijn heerschappij is
onbestreden. Keizer Maximiliaan maakt hem tot zijn hofschilder met een jaargeld
van 100 gulden, en gelast hem met een uitgebreid werk van 92 houtsneden die te
zamen den zoogenoemden Triomf zullen uitmaken, alsook een afzonderlijke
Triomfpoort en Triomfwagen, monumentale bedenksels die niet in steen maar op het
papier werden verwezenlijkt. Geleerden als Stabius en Pirckheimer leverden het
historisch allegorisch program. De Keizer vertrouwde hem ook de illustratie van zijn
gebedenboek, waarvan alle de perkamenten bladen met randteekeningen van Dürer
in samenwerking met Altdorfer, Cranach en Hans Dürer werden voorzien, en die
wellicht het meest spontane fantasie-volle verbeeldingswerk van onzen schilder zijn
geworden.
Tijdens den Rijksdag van 1518 teekent en schildert hij 's Keizers portret dat een
van de schoonste menschelijke
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dokumenten geworden is die wij van vorsten hebben bewaard.
In Juli van 1520 begeeft Dürer zich voor de vierde maal op weg voor een groote
reis, en dezen keer naar de Nederlanden. Na den dood van Maximilaan wilde hij het
jaargeld van 100 gulden, dat hem was toegezegd, door den nieuwen Keizer Karel V
doen bevestigen. Keizer Karel was na zijn verkiezing van uit Spanje naar de
Nederlanden gekomen waar hij te Brussel hof hield. Per schip reist Dürer over
Bamberg, Frankfurt en Mainz naar Keulen, en van daar over land naar Antwerpen,
waar hij bij een zekeren Jobst Planckfeldt, een landgenoot, zijn intrek neemt.
In de Nederlanden, waar hij toekwam als gedegen meester, heeft hij meer gegeven
dan van anderen tot zich genomen. Die reis is voor hem in de eerste plaats een
triomftocht geworden. Wij kunnen zijn gangen en wegen nauwkeurig volgen door
de noteeringen van zijn dagboek, waar hij de minste uitgave, de geringste ontmoeting
en de meest grootsche ontvangsten heeft herdacht.
Hij reist van Antwerpen naar Zeeland en bezoekt Veere en 's Hertogenbosch. Hij
doet Mechelen, Gent en Brugge aan, bewondert de Aanbidding van het Lam Gods,
schilderijen van Van der Weyden en Van der Goes, hij wordt overal door de
Schildersgilden als een vorst ontvangen en gehuldigd. Hij reist naar Aken en Keulen
en gelukt er in van Keizer Karel de bestiging van zijn jaargeld te verkrijgen. Terug
in Antwerpen bestijgt hij den toren der kathedraal en ziet van daaruit de wereldhaven.
De vreemde volken en landstypen die hij in de straten ontmoet hebben zijn
belangstelling. Hij ziet de jaarlijksche processie van O.L.V. Hemelvaart met de
geestelijke groepen en de vele feestwagens, hij woont de blijde intrede van Keizer
Karel bij, ziet de triomfbogen oprichten en de estraden bouwen waar de
tooneelvoorstellingen worden gegeven. Hij kijkt zijn oogen uit op de naakte of
lichtgesluierde meisjes, die als allegorieën in den feestelijken stoet optreden. Zij
werden door den Keizer niet eens opgemerkt, schrijft Dürer, maar hij, als schilder,
gaat ze met aandacht van nabij bekijken. Hij bezoekt de jaarlijksche paardenmarkt
en schrijft de prijzen op van de merkwaardigste brabantsche hengsten. Hij viert den
Vastenavond in onze stad en teekent vermommingen, en doet zelfs mee in de
luidruchtige volksvreugd. Hij verkeert met Quinten Matsys, Lucas van Leyden,
Barent van Orley, Joachim Patinir,
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Erasmus, Cornelius Grapheus, Petrus Aegidius, Adriaen Horenbouts. Hij wordt aan
tafel gevraagd door de Fuggers, de Imhoffs en de facteurs van den Koning van
Portugal.
Hij teekent vele portretten in houtskool, schetst straattypen, gebouwen, hoekjes
en kantjes van belang in zijn dagboek. Hij koopt zeldzaamheden, vreemde wapens,
koralen, indische shalls, porseleinen vazen, ivoor, schildpadden en papegaaien.
Het hoogtepunt in deze triomfantelijke reis door de Nederlanden is toch wel zijn
ontvangst te Antwerpen in de Lucaskamer, wanneer alle kunstenaars met hunne
vrouwen in feestdos op een rij stonden en met gebogen hoofd hem doorlieten tot de
feestzaal waar Meester Quinten Matsys hem opwachtte, waar op tafel al het rijk
zilver der Kamer stond uitgestald, waar de Heeren van het Magistraat hem met kannen
wijn kwamen beschenken en hij laaf in den nacht bij fakkels en lantaarnlicht tot aan
zijn huisdeur werd teruggebracht.
Te midden van die feestvreugde die wij, bladzijde aan bladzijde, in zijn dagboek
aangeteekend vinden vernemen wij plots, als een schreeuw der ziel, zijn jammerklacht
over den vermeenden moordaanslag op Luther in Duitschland. Hij treurt over het
onherstelbaar verlies en doet een hartstochtelijk beroep op Erasmus dat hij voortaan
de Strijder voor Christus zal zijn en de vaan van het waar geloof hooghouden.
Hier zien wij eens te meer die religieuse overtuiging aan het licht komen die heel
Dürer's werk en leven hebben beheerscht. Het zijn die religieuse bekommernissen
die hem na zijn Nederlandsche reis tot aan zijn dood hoofdzakelijk zullen vervullen.
Buiten de portretten die hij toen schildert of graveert van Barent van Orley, Jacob
Mussel, Hieronymus Holsshuher, Kardinaal Albertus von Brandenburg, Imhoff,
Frederik de Wijze, Pirckheimer en Melanchton, waarin Nederlandsche invloeden op
te merken vallen, is zijn laatste en groote taak en als het ware zijn levens-testament
de monumentale verbeelding der Apostelen Johannes en Petrus, Marcus en Paulus.
Er schijnt een moeheid in zijn werk gekomen. De religieuse bekommernissen van
den tijd honden de inspiratie tegen. De buitensporigheden die de hervorming
meebracht, de Boerenoorlog, de beeldenstorm, ontstellen zijn gmoed. Met zijn
geloofsijver, met zijn waarheidsfanatisme zou hij zijn volk tot de orde willen roepen
en op plechtige wijze vermanen.
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Hij doet het zooals een schilder het kon, door de reuzengestalten van zijn Apostelen.
Helden voor het geloof als deze moeten wij worden, trouw aan het Heilige Schrift
dat zij nimmer nalaten te lezen of als een schat in het zware boek op hunne handen
dragen. Deze werken ontstonden, buiten eenige opdracht uit een aandrang des harten,
en hij schenkt ze aan zijn volk door bemiddeling van den Raad van zijn Stad. De
onderschriften die hij er op aanbrengt laten geen den minsten twijfel over omtrent
zijn protestantsch geloof en zieleleven, en zijn apostolischen ijver. Hier staat tevens
voor het laatst verwezenlijkt het allerhoogste wat Italië aan dezen Duitscher kon
leeren: de zakelijke vormschepping die deze helden van het geloof tot klare zichtbare
anrdsche verschijningen maakt, tot gestalten van imponeerende grootheid die als het
ware tastbaar uitkomen op den donkeren neutralen achtergrond van de schilderijen.
Deze arbeid die hij, afgetobde zwoeger, als de meest ideale vormen meende te
hebben verwezenlijkt, kunnen toch zijn grafisch werk niet in het duister zetten, en
het akademisme dat er in kiem in aanwezig is, wordt maar gered door het geestelijke
streven waarmee de kunstenaar vervuld was en die als een vlam straalt uit die stoere
gelaten en als een donder gromt uit die rotsvaste gestalten.
In dit werk heeft Dürer alles willen samendringen, zijn kennis van den plastischen
vorm en zijn geloofsijver. Vorm en inhoud zijn hier tot hoogste harmonie in elkaar
versmolten.
Het spijt mij zeer dat deze lezing voor mijne toehoorders wellicht minder
aantrekkelijk geweest is door de afwezigheid van eenig werk van den Meester. Het
aan hem toegeschreven stukje in de Van Ertborn-verzameling van het Antwerpsche
museum is slechts een oude kopij naar de koperplaat die Dürer stak naar de beeltenis
van Frederik de Wijze, hertog van Saksen, zijn beschermer van het eerste uur.
Doch zijn er al geen werken van den meester zelf hier aanwezig, dan zijn wij hier
toch vergaderd vóór hef meesterstuk van den Antwerpschen Kunstenaar die Dürer
in Antwerpen heeft begroet, en het wil mij voorkomn alsof wij in deze zaal toch wat
van het allerbeste uit Dürer's tijd kunnen aanvoelen, dat wat hem wellicht aantrok
op zijn tocht naar ons land: de bewonderenswaardige Nood Gods van Meester Quinten
Matsys.
JOZEF MULS.
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Verzen
Drie verzen naar Charles Fuster
I. De Spelonk.
Ik ken een hart, zo groot, zo leeg en zo duister,
dat liefde en verlangen er hun luister
niet kennen durven en in zwijgen ondergaan;
Al wat er was, stierf zwijgend in dees kilte
omdat, als éens de wil brak die de Eeuwge Stilte
beklemd houdt, in één schreeuw de wereld zou vergaan.
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II. Een jong meisje spreekt.
Ik vroeg... De venkel zeide mij:
‘Zoo enkel geldt zijn staag begeer,
Maak je gereed. Ontvang hem blij.
Want zeker keert hij eenmaal weer.’
Maar venkel kent slechts vleierij...
God sta me bij.
Toen zei het madeliefje mij:
‘Waarom vertrouwde je zijn eed
terwijl je wist dat zijn woord
zeer spoedig geeft. En snel vergeet?’
Te laat komt deze raad voor mij...
God sta me bij.
Ten laatste zei de salie mij:
‘Vergeet waar je droef hart om schreit.
Want zeker mag het zijn dat hij
zijn liefde aan een andre wijdt.’
Van jou vlecht ik een bloemkrans mij...
God sta me bij.
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III. Spreek niet....
Spreek nooit iemand van je geluk.
Het zwerft als een vogel, verdwaalt
somtijds in je hart en breekt stuk.
Spreek er niet van, want het faalt
onder der woorden druk.
Nòg als je stem fluistrend daalt,
breekt het in woorden stuk.
En spreek nooit van je leed,
als een vogel, die het luid
wèg zingt tot dat het hart
kapot breekt ten kele uit.
Spreek er niet van, want geen wéét
in woorden, wat leed beduidt.
En spreek van je liefde niet.
Deze vogel zingt maar eén dag.
Dan breekt in een laatste lied,
zijn oog, in een laatste lach.
Spreek niet van je dromen, want ach,
de droom van de mens spreekt niet
dan, brekend, in een verdriet.
LEO VAN BREEN.
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Twee sonnetten van William Shakespeare overdicht door J. Decroos
XXVII
Ik sleep me bedwaarts, lam en afgesloofd;
'k Zoek, moegereisd, de zoete rust weer op;
Doch nu begint een nachttocht in mijn hoofd:
't Gesloof des geestes na des lijfs getob.
En mijn gepeinzen, van waar 'k neerlig, gaan
Naar u ter verre, vrome bedevaart;
Mijn vaakzware oogen blijven openstaan
In 't duister starend waar de blinde in staart.
Tot mijner ziel onwezenlijk gezicht
Mijn nachtbeschaduwd oog uw schijnbeeld toont,
Dat - lijk gesteente dat in 't donker licht Nachts oud gelaat met nieuwen glans verschoont.
Bij dag en nacht, om uw- of mijnentwil,
Blijft ziel of lichaam nooit een wijle stil.
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LXXI
Niet langer moogt ge weenen om mijn dood
Dan klokken zullen melden geemlijk-droef
Dat ik uit deze lage wereld vlood
En nu bij de allerlaagste wormen toef.
Leest gij dan deze woorden, peins niet weer
Aan wie ze schreef, zóó ligt ge mij aan 't hart:
'k Leef liever in uw heugenis niet meer
Dan dat ge mij gedenken zoudt met smart.
Ja, zoo uw oog dan deze verzen ziet Als ik allicht vermengeld lig met klei Fluister dan zacht mijn armen naam ook niet;
Zij met mijn leven ook uw min voorbij.
Opdat de wereld uw verdriet niet kenn'
En u niet hoone om míj die niet meer ben.
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Guido Gezelle en Johan Winkler Sr
Het is een gangbare bewering - en tot in de schoolboeken heeft zij langzamerhand
het karakter van onomstootelijkheid gekregen - dat Guido Gezelle pas dank zij het
Gids-artikel van Pol de Mont(1) en later door een artikel van Albert Verwey(2) in
Noord-Nederland bekend gemaakt werd. Nu ja, - Gezelle's O 't ruischen van 't ranke
riet werd weliswaar in 1860 in den Noord-Nederlandschen Almanak voor Katholieken
opgenomen, maar de eerste, groote waardeering bleek toch pas in de twee genoemde
artikelen...
Deze allengs geijkte opvatting doet aan een paar andere Noord-Nederlanders
onrecht aan. Tot hen behoort in de allereerste plaats de taalgeleerde Dr. Johan Winkler,
over wiens verhouding tot Guido Gezelle hier iets door zijn kleinzoon medegedeeld
moge worden, - als bijdrage tot den stroom van beschouwingen die ter gelegenheid
van Gezelle's eeuwfeest aan het loskomen is.
Dr. Johan Winkler werd in het jaar 1840 te Leeuwarden geboren. Hij was arts,
reisde als scheepsdokter driemaal om de Kaap naar Indië, was stadsgeneesheer te
Leeuwarden, maar legde al spoedig de practijk neer, om zich geheel aan de
bestudeering der taalwetenschap te wijden. Hij schreef o.a. Algemeen Nederduitsch
en Friesch Dialecticon (1874), Oud Nederland (1885), Friesche naamlijst (1896),
Studiën in Nederlandsche Namenkunde (1900). Hij was een der samenstellers van
het groote Friesch Woordenboek. Hij stierf in 1916 te Haarlem, waar hij het grootste
gedeelte van zijn leven gewoond had. Bij zijn dood herinnerde men

(1) 1897 III
(2) Tweemaandelijksch Tijdschrift 1899.
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zich weer, welke rol hij in de befaamde historie van het Oera Linda-boek gespeeld
had, - door Dr. M. de Jong is die rol onlangs weer eens nauwkeurig nagegaan(1).
Met het reeds genoemde Dialecticon opende de toen nog jonge geleerde de rij van
zijn wetenschappelijke werken. Het is een merkwaardig boek, dat zijn waarde als
materiaalverzameling wellicht nog niet geheel verloren heeft(2). In drie jaar tijds bracht
Winkler 186 vertalingen van de Nieuw Testamentische gelijkenis van den Verloren
Zoon in evenzoovele Nederlandsche en Friesche dialecten bijeen. Een uitvoerige
correspondentie moest daaraan voorafgaan. Onder hen, met wie Winkler over zijn
boek correspondeerde, onder hen, die hem uitvoerig materiaal verschaften, noemt
hij in zijn voorbericht in de eerste plaats professor L. de Bo, te Brugge(3). De naam
Gezelle komt in een brief(4) van de Bo aan Winkler van 6 Maart 1875 voor het eerst
voor.
De Bo schrijft:
‘De Brugsche verloren zoon, dien ik u gezonden heb (d.w.z. de dialectvertaling)
schijnt mij niets bizonders: eerw. Gezelle had mij beloofd hem te maken, maar hij
is naar Kortrijk gaan wonen en ik krijg niets van hem.’
Heeft dus Gezelle niet aan het Dialecticon medegewerkt, - toch geeft Winkler hem
in zijn boek, als een der eerste Noord-Nederlanders, alle eer die hem als taalgeleerde
en als dichter toekwam. Handelende over het West-Vlaamsch, schrijft Winkler n.l.:
‘De werken van den gemoedelijk en, echt volksaardigen vlaamschen dichter
Gezelle, ofschoon niet in den eigenlijken westvlaamschen tongval geschreven, zijn
van groot belang voor de kennis van het westvlaamsch, omdat de dichter in zijn
verzen ruimschoots gebruik maakt van de rijke schat van eigenaardige westvlaamsche
woorden en vormen, en rijkelijk put uit die bron van schoone, oude woorden, die

(1) Dr. M. de Jong Hzn. Het geheim van het Oera Linda Boek, Bolsward, Osinga.
(2) Het werd door prof. van Ginneken in diens ‘Handboek der Nederlandsche taal’ herhaaldelijk
gebruikt en geciteerd.
(3) L.L. de Bo was katholiek priester, eerst leeraar aan het bisschoppelijk college te Brugge,
toen pastoor te Elverdinghe en te Ruysselede, tenslotte deken te Poperinghe. Hij schreef
gedichten (1874) en een ‘Westvlaamsch Idioticon’ (1873).
(4) Ik kon voor dit artikel gebruik van de uitvoerige nagelaten correspondentie van mijn
grootvader met zijn taalkundige vrienden in Vlaanderen en elders; de brieven van Gezelle
aan Johan Winkler waren op de Antwerpsche Gezelle-tentoonstelling aanwezig.
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bron die elders in Nederland reeds lang verdroogd en verstopt is, maar die in
West-Vlaanderen steeds blijft vloeien en er de volkstaal oorspronkelijk, rein en
levensfrisch houdt.’
En elders:
‘De taal van Gezelle's gedichten is zuiver, schoon nederlandsch, duizendmaal
schooner, zuiverder en oorspronkelijker dan modern hollandsch is; om van de geijkte
nederlandsche boeketaal maar niet te gewagen. Ach! dat alle niethollandsche
nederlanders zoo weinig hollandsch(1), zóó schoon nederlandsch schreven.’
Winkler's Dialecticon en vooral zijn hoofdstuk over West-Vlaanderen vond in
den Vlaamschen kring romdom de Bo een welkom onthaal. De Bo schrijft, zoodra
het boek verschenen is (brief van 22 Juli 1874):
‘Uw schicht tegen de geijkte taal treft haar in 't hart en de nota op M. Gezelle heeft
ons ten uiterste verheugd en nieuwen moed gegeven.’
Nieuwen moed in den strijd tegen het ‘geijkte’ Nederlandsch!
Tot hen die Winkler gelukwenschen met zijn boek en danken voor zijn steun
behoort ook die andere vriend van Gezelle, de Brugsche kanunnik Duclos(2).
‘Uw aanmoediging en uw voorbeeld,’ schrijft Duclos, ‘zijn ons krachtige redens
om met meer vlijt te werken aan 't bevorderen en in eere houden van onze lieve
moedertaal, die sommige nauwziende taalbazen onder hunnen ijzergeschoeiden voet
te niet doen, om tot, eene zoozeide litterarische sprake hun eigen geknoeisel te
verheffen, dat in den grond niet anders en is als het koude lijk van de weleer
algemeen-levende volkssprake... Wilden die heeren ooren hebben om te hooren, en
hier in Vlaanderen eens de volkssprake komen hooren, zij zouden leeren dat onze
tale nu nog is 't gene zij in Maerlant's tijd was...’

(1) Winkler verstaat onder “hollandsch” provinciaal hollandsch. Dàt Hollandsch kon en wilde
hij niet schrijven. In zijn “Dialecticon” verdedigt hij het goed recht van de andere “tongvallen”
tegenover de “aanmatiging” van de Hollanders, die hun tongval boven de andere stellen.
Hoe vleide hij zijn West-Vlaamsche vrienden toen hij hun dialect het “oudste, rijkste,
schoonste” noemde en hen aldus steunde in hun particularistisch verzet tegen het geijkte
Nederlandsch!
(2) Later was hij pastoor te Permyse. Hij was de ‘bestierder’ van het Vlaamsche
folkloristisch-letterkundige tijdschrift, waarin Gezelle zijn vele bijdragen op dat gebied liet
verschijnen.
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In zoo'n brief, vol van de nadering van den Vlaamschen taalstrijd, komt dan meteen
en als vanzelf Gezelle's naam naar voren:
‘In 't eerste jaar (van het tijdschrift Rond den Heerd) zal UE menige artikels
aantreffen van den eerw. Guido Gezelle; meest al dat ongeteekend is, vloeide uit
zijne dichterlijke penne.’
Wij gaan waarschijnlijk niet verkeerd als wij aannemen, dat het kanunnik Duclos
was die Gezelle er toe aanspoorde om contact te zoeken met den Frieschen
taalgeleerde Winkler, die in zijn Dialecticon immers een der weinige
Noord-Nederlanders was gebleken, die Gezelle's woordkunst, zij 't vooral als minnaar
van derzelver taaleigen, waardeerde.
Van den 5en Augustus 1881 dateert dan de eerste brief, die uit de Kortrijksche
pastorie naar Haarlem vertrekt. Gezelle gaat dan zijn tijdschrift Loquela uitgeven en
hij wendt zich tot Winkler om medewerking en hulp:
‘Achtbare heer, Hebbende geene zekerheid aangaande UE tegenwoordig verblijf
verzoeke ik u een woord mij latende weten hoe ik u een maandelijks verschijnend
bladtje van eigenvlaamsche taalgeleerdheid zou kunnen doen toekomen. Zou mij
hoogst vereerd achten wildet gij het in dank aanveerden, en, zoo 't u passen mocht,
mi altemets een reke of twee inlichting over 't een of 't ander laten vragen.’
De gevraagde hulp wordt onmiddellijk uit Haarlem toegezegd en van dat oogenblik
begint een lange tijd van vriendschappelijke samenwerking en behulpzame
vriendschap tusschen den Frieschen protestant uit Haarlem en den priester uit het
Zuiden, - vriendschap en samenwerking die uit een rijke schat van zorgvuldig
bewaarde brieven blijkt.
In 1860 verschenen Gezelle's ‘Kerkhofblommen’ en zijn ‘33 Kleengedichitjes’,
slechts gevolgd door vele, lange jaren van stilzwijgen. Hoe'n diepen blik op het leed
van Gezelle's achteruitzetting werpt de klacht in den tweeden brief, die naar Haarlem
gaat (25 Augustus 1881):
‘Ik zou zoo geerne in Noord Nederland niet doodgezwegen, liefst van al wel
doorhekeld, toch, als bestaande erkend worden; is 't zake dat gij mij daarin, zonder
veel moeite helpen kunt, dan weze u ten hertelijkste bevolen
UE toegenegen in Christo, Guido Gezelle.
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De gevraagde hulp heeft het Gezelle van Winkler's kant niet ontbroken. Na Gezelle's
dood heeft Winkler op bescheiden wijze van zijn vriendschap met Gezelle getuigd
in een opstel ‘Guido Gezelle en de Friezen’, dat samen met artikelen van anderen
als herinneringsboek te Gent en Amsterdam werd uitgegeven. Minder bekend is een
uitvoerig artikel van Winkler in de ‘Oprechte Haarlemsche Courant’ van 8 September
1902. Winkler voelde zich toen gedrongen om een aanvulling te geven op de wel
zeer sobere wijze waarop prof. G. Verriest van Winkler's rol in Gezelle's leven
melding gemaakt had(1):
‘Reeds voor meer dan twintig jaren, toen schier niemand hier in Noord Nederland
den naam van Guido Gezelle ooit had hooren noemen, noch ook zijne gedichten
kende, had ik reeds de groote eere en het groot genoegen met den edelen en
eenvoudigen Vlaamschen priester bekend, ja bevriend, innig bevriend te zijn. Hij
ontsloot mij zijn hart, als aan weinig anderen. Zoo kende ik hem in al zijne edele en
groote eigenschappen - niet enkel als dichter, maar ook en te meer nog als Christen
en taalgeleerde.’
In liefde tot de West-Vlaamsche en... de Friesche taal hebben Winkler en Gezelle
elkaar vooral gevonden. Winkler leerde hem Friesch, zond hem Friesche boeken,
sprak Friesch met Gezelle (hoe spoedig en voortreffelijk heeft hij het zich eigen
gemaakt) bij zijn bezoeken aan Kortrijk in 1882, 1883 en 1885.
Gezelle en Winkler, - beiden meenen zij verwantschap tusschen het Friesch en
het West Vlaamsch te ontdekken, en met een makkelijke voortvarendheid waarom
menig modem taalgeleerde hen zou benijden, kwamen zij op grond van persoonlijke
indrukken en uiterlijke gelijkenis tot de zelfde conclusie, die De Bo reeds eerder met
anti ‘Hollandsch’ enthousiasme getrokken had: ‘Uw Friesch, het is louter Vlaamsch
in al zijn eenvoudige natuurlijkheid, duizendmaal meer weerd dan al het geijkt
hollandsch dat men in 't noorden schrijft en in 't zuiden naäapt.’
Gezelle haast zich om den Frieschen vriend bij de Vlamingen bekend te maken:
‘Ik heb zoo vrank geweest uwen name boven een liedtje te zetten dat een Vlaamsch
speeldersgilde, de Vlaamsche Zonen te Kortrijk, mij gevraagd hadden. 1o Weerdigeren
name en wist ik niet en 2o Dat zal mij

(1) Rede op het Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Kortrijk.
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gelegenheid geven van dikwijls te mogen antwoorden op de vrage: wie is dat?’
En omgekeerd maakt Winkler Gezelle bekend, allereerst in den Frieschen kring.
In een tijdschrift-artikel, dat waarschijnlijk onder den indruk van Gezelle's
vervlaamsching van Longfellow's Hiawatha en dus omstreeks 1886 verscheen(1),
worden alle dichtbundels van Gezeik opgesomd en Gezelle zelf geroemd als ‘de
greatste taellaerde fen sin land end folts end fen uses der bij - en man sa rik in
taelwittenskip as in einfald end minlike beskiedenheid’. Ik doe, schrijft Winkler, niet
meer dan mijn plicht ‘as ik allen Friesen in 't gemien sin forflaemskinge fen
Longfellow's Hiawatha, sa swietludich in his flaemske folkssprake end derin us
Friesen sa niiver egin, thige by thige oanpriisgje, lik as ek sin urspronkelike dichten.’
Met den Fries Winkler, aldus schrijft Gezelle na zulke bewijzen van
kameraadschap, met den Fries Winkler ‘trek ik veel beter éen string als met al dat
walsch en valsch is.’
Met Nieuwjaar zendt Gezelle aan Winkler eigen Friesche gedichten aks
gelukwensen. Hij houdt hem nauwkeurig op de hoogte van alle vondsten die de
gedroomde eenheid tusschen Friesch en Westvlaamsch kunnen bewijzen, hij speurt
‘naar het Friesch, dat alhier mag te vinden zijn’, ontdekt een oud-Vlaamsch
hoofdijzertje dat behooren moet bij de oude ‘Friesch-Vlaamsche’ kleederdracht, laat
een Kortrijksche catechisante met een oorijzertje fotografeeren en stuurt de
‘lichtprinte’ van het ‘Friesch-Vlaamsch dochtertje’ vol vreugde als een nieuw bewijs
naar Haarlem.
In 1884 trekt Gezelle naar het Vlaamsch sprekende deel van Noord Frankrijk en
nauwelijks vandaar teruggekeerd, doet hij Winkler verslag van zijn rondzwervingen
onder de Fransch-Vlamingen.
‘Wat zijn me die kerels anti-hollandsch, anti-nieuwbelgisch boekenvlaamsch, wat
zijn ze vlaamsch in een woord... Daar en ontbrak aan het geluk mijner kleene reize
maar een dingen: gij en waart daar niet! Wat en zoudt gij niet genoten hebben, waart
gij daar geweest! 't Zijn echte Friezen, en zegge niet van oorsprong, daarover zult(2)

(1) Waarschijnlijk in ‘Forjet my net’, - schrijver dezes bezit slechts een overdruk zonder
titelopgave.
(2) “Hollandsch” hier weer in den zin van het algemeen boeken-Nederlandsch, waartegen zoowel
Winkler's Friesche als Gezelle's Vlaamsche verzet zich richtte.
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gij oordeelen, maar van taaie en welberade weerspannigheid.’
Winkler's bezoeken aan Kortrijk dragen bij tot versterking van den
vriendschapsband. Elk jaar gaat er Kortrijksch gebak naar Haarlem en gaan er
Haarlemsche hyacinthen naar Kortrijk. Die bloemen zijn een teeken van zeldzame
vriendschap uit het Noorden en Gezelle zet ze blijde en voldaan in zijn vensterbank
en schrijft opgetogen brief van voorjaar 1884):
‘Moge alles u zoo voorspoedig en verheugend zijn als de zes Haarlemsche
hyacinthen, die tegenwoordig op mijn vensterbank staan, nog vol groene beloften
en prachtig bloemenkroost. Vier vingers hoog staan ze buiten dein grond en ziender
gezonde gasten uit. Iederen dag vermanen ze mij dat ik u schrijven moet en schrijven
zal; en toch blijve ik maar kouten met u in 't stille en daar 't niemand en hooren kan.
Gij zoudt moeten hier bij ons zijn en ons helpen Vlamingen blijven of herworden!’
In Vlaanderen zou Winkler eigenlijk meer op zijn plaats zijn, meent Gezelle, dan
in Noord Nederland, want ‘gaat Noord Nederland niet snelder en onweerstaanbaarder
verkeerd als Zuid?’
In Zuid Nederland daarentegen begint het allerwegen te herleven van liefde tot de
eigen volkstaal. In geestdriftige zinnen vraagt Gezelle daar Winkler's aandacht voor.
‘Daar is eene Vlaamsche gilde opgestaan onder de studenten in 't groot-seminarium
te Luik. Het lezen van Loquela heeft dat te wege gebracht en die heeren zijn aan 't
zanten (zoeken) in 't Limburgsche. Wondere dingen rapen zij op en zenden ze mij.
Daar is de volkstaal nog teenemaal, schijnt het, ongeboekt en was tot nu veracht en
misprezen gebleven. De zoogezeide schrijf- en preektaal is schier hollandsch. Het
zal, hope ik, gaan veranderen. In 't Mechelsche seminarie hebbe ik ook een goed deel
medewerkers onder de studenten. Hier te Kortrijk heb ik met blijdschap aanveerd
wekelijks twee uren kosteloos engelsch te leeren aan alleman die komen wilt. Het
getal komers en is maar den eersten keer alleen beneden de 100 gebleven. Al mijn
engelsch-leerenden worden allengskens weer Vlamingen, ik spreke hun engelsch en
vlaamsch. Wij zingen engelsch en vlaamsch, al te samen, om hun de goede uitspraak
in de oore en in de tonge te zingen. Ware 't gij hier wij souden eenen avond of twee
te gare lesse geven. Wat zou het hun deugd doen!’
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Als Winkler in de Spectator van 1885 tegenover niemand minder dan Paul Fredericq
het goed recht van het West-vlaamsche taalparticularisme verdedigt(1), volgl Gezelle
dien pennestrijd met meer dan gewone belangstelling.
Bravo, schrijft Gezelle, Winkler heeft Predericq goed van antwoord gediend.
‘Dank u van harten, en 't en kan mij maar zoo verheugen als ik mij vorenstelle dat
wij op zulken afstand, de zake zoo eensgezind verstaan. Wij zullen 't halen in den
end! Overal komt het jong volk wakker, en gelijk Jacob Grimm eertijds, ligge ik
ingesneeuwd onder allerlei woorden en spreuken, die de gasten oprapen en
verzamelen.’
In 1886 werd Gezelle benoemd tot lid van de Vlaamsche Academie van België.
Hij aanvaardt hel lidmaatschap, maar is niet bijster verrukt over de ‘officieele’
Vlaamschheid van deze ‘Taalkamer’.
‘Ze is eilaas toch zoo schoolmeesterachtig en zoo bekrompen van gedachten, zoo
Fransch om rechtuit te zeggen.’
Al die lieden van de ‘Taalkamer’ zweren bij het ‘wetenschappelijke’
algemeen-Nederlandsch:
‘Zoo is geheel de bende bijkans, zoo katholyk gezinde als andere. De
wetenschappelijke taal, dat is hun taal, te weten dat armzalig stuk taal of liever ontaal
dat ze eertijds van geijkte meesters ingeprent wierden, op school.’
Met vroolijke ironie vertelt Gezelle dat hij Winkler's ‘Dialecticon’ aan de Academie
cadeau deed. Nu zal de bestendige secretaris de Potter het ‘ten koste van 't land’
moeten inbinden en 't zal veilig in het secretariaat opgeborgen worden...
‘en dan... dr. de Vos vroeg, in de laatste zittinge, of 't hem en de andere leden die
te Gent wonen veroorlofd was, soms een ure, in dat secretariaat die boeken te komen
benuttigen en lezen? “Neen”, zei Potter, “dat kan niet zijn!” (Winkler's opvattingen
over Vlaamsche taalaangelegenheden waren den heeren dus niet bijster aangenaam!)
De zake zal ter naaste zittinge weer te berde komen en, niet Potter maar den breeden
raad vorengesteld. Daar zal, hope ik toch ja gestemd worden met eene voldoende
meerderheid.’
In 1888 verschijnt Winkler's ‘Oud Nederland’ en ook

(1) Prof. Fredericq had zich opgewonden over ‘het potsierlijk westvlaamsch dialect’, waarin
Gezelle's Rond den Heerd geschreven zou zijn.
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daarin knoopt hij alwéér aan een hartstochtelijke verdediging van ‘de zoogenoemde
west-vlaamsche taalparticularisten’ een lofprijzing van Gezelle's dichterschap vast:
‘Dr. Guido Gezelle... wiens geheel eigenaardige en bijzondere gedichten, niet het
minst ook zijne “Kleengedichtjes” en vooral zijne schoone en trouwe vervlaamsching
van Longfellow's “Song of Hiawatha” en in d'eerste plaats zijn taalkundig tijdschrift
Loquela hem eene plaats aanwijzen onder onze uitnemendste dichters, taal- en
letterkundigen.’
Gezelle is volgens Winkler ‘de schoonste openbaring’ van een ‘eigen richting
onder de west-vlaamsche letterkundigen’, - een richting ‘die niets weten wil van het
bijzondere hollandsch, dat in deze eeuw zoo eigenmachtig en oppermachtig zich
voordoet als het eenige ware Nederlandsch.’
Als Winkler zoo weer eens de aandacht op Gezelle gevestigd heeft (nog eens: als
een der eersten in Noord Nederland!) komt er telkens dankbaar een antwoord uit
Kortrijk:
‘Ik hebbe daar oprecht een groot genoegen in, dat onze pogingen niet geheel en
gansch onbekend en ongeschat gebleven zijn bij de Noord-Nederlandsche broeders.
Die eere ben ik meest aan u verschuldigd, dat staat vast.’
In het laatste tiental jaren van Gezelle's leven is de briefwisseling tusschen Kortrijk
en Haarlem (wij deden slechts enkele grepen) minder veelvuldig, al blijft zij
voortbestaan en al wisselen de Fries en de Vlaming nog steeds elkaars dichtbundels,
boeken en artikelen uit. In November 1898, vlak voor zijn verplaatsing naar het
Engelsch klooster te Brugge, schrijft Gezelle den laatsten brief aan Winkler. Hij
bedankt hem voor de toezending van diens ‘Friesche naamlijst’.
‘Ik wist, dat gij aan een groot werk bezig waart en nu eindelijk kan ik beseffen
hoeveel arbeid en moeite het u gekost heeft. Dichten, dat grijpt men zoo wat uit de
lucht: gij hebt in den grond gegraven...’
Gezelle's broeder Joseph is benoemd te Steene en die mooie streek moest Winkler
toch eigenlijk eens komen zien: ‘midden in het Vlaamsch-Friesche volk’ (Nog steeds
dus ‘Vlaamsch-Friesch’!)
Niet al te geestdriftig schrijft Gezelle dan tenslotte nog over werk, dat zijn bisschop
hem wel heeft willen ‘opdragen’, hem wien het lichamelijk hoogstens ‘ook nog
redelijk wel’ ging.
‘Onze bisschop heeft mij verzocht zijne latijnsche “Medi-
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tationes theologicae” te vertalen, zoo hij dat belieft te noemen: in mijn middeleeuwsch
vlaamsch. Ik heb daar veel arbeids aan gehad, te weten om tegen dat latijn te vechten
en er echt en leesbaar vlaamsch van te maken. Zijne Hoogw. schijnt zeer voldaan
over den uitval...’
De brief uit Kortrijk ‘dezen 18n in slachtmaand 1898’ zou de laatste zijn, dien
Winkler ontving.
In zijn laatste levensjaar leefde Gezelle trouwens teruggetrokkener dan ooit en
niet alleen Winkler, doch ook de gemeenschappelijke vriend Jules Claerhout(1)
verwondert er zich over. Den 23en Februari 1899 schrijft Claerhout:
‘Zijt gij nog in betrekking met Guido Gezelle? Ik weet niet wat er met dien braven
man hapert! Ik zag hem laatst in O.L.V. kerk te Kortrijk. Hij knikte goeden dag van
ver en scheen mij verder te willen missen. Nu tot daar...’
Neen, moet Winkler teruggeschreven hebben, ik weet ook niet wat hem schort en
hij moet Claerhout toen Gezelle's nieuwe adres gevraagd hebben. Sneller dan dat
adres kwam de doodstijding en Claerhout kon nu slechts vertellen, hoe de dichter
stierf:
‘En nu van onzen Gezelle; zijne begraving was deze van eenen vorst om alles in
een woord te zeggen. Ik kan niet verklaren, hoe het gekomen is, dat G. Gazelle zijne
briefwisseling met U.E. gestaakt heeft. Over zes maanden wierd hij te Brugge
bestuurder benoemd van een rijk Engelsch klooster. Tijden het verlof is hij met den
bisschop naar Engeland gereisd. Hij voelde zich eenigszins ongesteld, maar omdat
hij er zelf niet veel op lette, en zijn eigen, als naar gewoonte, verwaarloosde, ging
het om zeggens en onopgemerkt voorbij. Hij is maar korte dagen ziek geweest; hij
heeft een gezwel aan het hoofd gekregen, dat de geneesheeren moesten uitsnijden:
't is tengevolge daarvan dat hij nogal haastig en dus voor al zijn vrienden onverwachts,
overleden is. 't Was een gulden hert en een vrome priester; vooral een vriend van de
arme menschen; hij leefde sober en afgetrokken, zoals gij zoo wel schrijft en meent
zal de zaligheid de belooning zijn van zoo eene voorbeeldige loopbaan.’(2)

(1) Claerhout was eveneens katholiek priester en geloofde even geestdriftig als Winkler en
Gezelle aan de eenheid van Friesch en Westvlaamsch. Hij leverde Winkler het materiaal,
waarmede deze in ‘Oud Nederland’ het bewijs dier Friesch-Vlaamsche eenheid meende te
kunnen leveren.
(2) Winkler woonde haar in alle bescheidenheid bij.
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Als weinigen is Winkler in de gelegenheid geweest om den mensch Gezelle te leeren
kennen. ‘Hij ontsloot mij zijn hart als aan weinig anderen.’ In den familiekring en
tot aan zijn dood in 1916 werd Winkler het niet moede om met eerbied van het edele
karakter van zijn vriend te gewagen. En zelden is een juister en ontroerender beeld
van den waarlijk-vromen priester-dichter ontworpen dan in de regelen, die Winkler
luttel jaren na Gezelle's dood nogmaals aan hem wijdde en waarmede wij dit korte
opstel - aan beider gedachtenis eerbiedig gewijd - mogen besluiten:
‘Hij was willens arm aan geld en goed. Schier alles wat hij had, gaf hij den armen;
de kleeren van zijn lijf, de dekens van zijn bed. Maar zijne vrienden zorgden voor
hem, zooveel zij konden, of liever, zooveel Gezelle zelf hun dit veroorloofde; zijne
vrienden voor zijn geldmiddelen, voor zijn hebben en houden; zijne vriendinnen
voor zijn huishoudinkje, voor zijne keuken, voor zijne kleerkast.
Hij zelf sloeg daarop geen acht. Eere en aanzien naar de wereld was hem niets
waard. Hij kreeg het trouwens ook niet. De wereld verachtte den nederigen priester.
Hij leefde maar in stilte, en hielp waar hij kon. Hij was inderdaad een troost en
steun, een raadsman en leidsman voor iederen arme, in allerlei beteekenissen van
het woord - die maar tot hem kwam of dien hij opzocht. Eens toen eene hevige
epidemie van cholera woedde te Brugge, waar hij destijds woonde, was hij dag en
nacht in de huizen der zieken om allerlei hulp en handreiking te verleenen. Zelfs
droeg hij herhaaldelijk kinderen, en zelfs vrouwen - als zijne krachten hem dit
vergunden - die door de ziekte waren aangetast, teederlijk en zorgvuldig, in zijne
armen, de straat over naar het ziekenhuis, ter betere verpleging. Hij nam voor
zichzelven geenerlei voorzorgen, hij schroomde geene besmetting - maar hij bleef
gezond, wonderbaar, door den Almachtigen God, die Zijnen knecht behoedde en
spaarde. Hij was een vertroostende engel in de achterbuurten van Brugge - klein naar
de wereld, groot bij den Heer...’
Zoo was Gezelle, zoo kende hem zijn vriend Johan Winkler.
JOHAN WINKLER Jr.(1)

(1) In het reeds genoemde artikel in de ‘Oprechte Haarlemmer’.
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De molenwieken
Eerbiedig den heer J. PÉE, studie-prefect (Diest), opgedragen.
Het was zoo plotseling vreemd-ijl in haar geest geworden, een leemte en een leegheid
waarin ze vergeefs zocht naar een houvast voor haar denken, en waarin haar gedachten
ronddoolden, zoekend, aarzelend, wijfelend, - een vreemde, vreemde ijlte die ze niet
begrijpen kon.
Zoo almeteen kon ze nu te droom en zitten, het werk in heur handen, lam in haar
schoot, te droomen en te staren ergens naar een ongezien punt. Staren
zoo-maar-op-denmuur, en door den muur en in de verte, in die verte welke die geest
zich schept, en waarin beelden en dingen aan 't leven gaan, waarbij het echte leven
vervloeit. Ze voelde zich zoo ijl, het arme boerevrouwken, zoo ijl in haar hoofd. En
almaardoor zat ze met dat krantje lam in haar handen, kijkend op dat kleine nieuwsje,
kennend de woorden van buiten: ‘... bij het spel werd een der kinderen, een jongetje
van negen jaar, door een der draaiende wieken verrast. Het ongelukkige slachtoffer
bezweek kort nadien. De droefheid der oudere is onbeschrijfbaar...’ Kennend de
wreede woorden, ze herhalend in haar geest, almaardoor, almaardoor, de woorden,
de klanken:... droefheid... draaiende wieken... draaiende wieken... draaiende wieken...
draaiende wieken ..., almaardoor, niet begrijpend den zin.
Sinds ze hem hadden weggedragen was ze zoo, och arme, en heur eigen bloedjes
van kinderkens gaapten haar aan alsof ze een vreemde ware, een vreemde, dat brave
moederken van hen, dat ze zoo gaarne zagen.
Zij, ze zat daar maar, heele dagen, starend in het ruim, de groote, heel groote,
grijze oogen wijd-open in het donker-doorrimpelde gelaat, starend, met dien krans
van grijzend haar rond heur wezen, starend naar... naar... Ze wist het zelf niet, wist
het niet.
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Ze keek, met het nieuwsblad in de handen, naar den zingenden moor op de kachel.
Hoorde het zingen, zwevend hoog, laag, hoog, hoog, hooger, lijk een gemompeld
liedeken in kopstem, - zingend, en dan puffend, puff... puff... wolkjes grijzen rook,
puff... puff..., en dan een druppel water, plets! op het heete kachelblad, en nog een
drop, en een heele geut dan, kissend, dansend, pletsend over het vuur, de rare,
kwaad-proestende moor. Ze keek er naar. En als dan een van de kleintjes, met een
dikken wanhoopstraan in de onnoozel-vragende oogskens, te jeuken begon: Moe...
Moe!... Moeke!... Moe...oe..., schrok ze op en stormde naar 't vuur, en was druk in
de weer. Vreemd. Vreemd... Ach lieve hemel, ze deed zoo vreemd in de laatste dagen,
ze wist het. Maar ze kon het niet verhelpen. Zoo ze maar eens huilen kon, lang huilen,
lang, dan zou 't wel overgaan. Maar 't ging niet. Ze zat wel voor zich uit te jammeren:
Ons Josken, ons Josken, oei! en die wieken, die wieken... Ze hoorde heur eigen stem
en luisterde er naar, en vergat zich zelf en stond te droomen...
***
Waarom was ze zoo bangerig nu? Waarom zoo bangerig? Als het avond werd, en
de olielamp danste heur gelen schijn grillig de groote boerenkeuken rond, dan keek
ze soms, zoo plots, om naar een hoek. Had daar niets bewogen? Jawel. Neen... nee.
En wijl ze zoo stond voer buiten de wind het huis om, loopend langs de muren,
stilhoudend voor de deuren, zoo plots een gaatje vindend, en dan schoot-ie er door,
de wind, bots: siszt!... Zij schrikte dan op met koudversteven hart, en rechtte zich,
en, bangerig, draaide ze zich naar de deur: siszt!... siszt!, en stond met wijde
angstoogen te glariên op de donkere schaduwlijnen onder de breede balken der
zwaarhouten deur. Die wind! Die wind!...
***
De zotte wind. De zotte, zotte, zotte wind. - Ze had er nooit wat om gegeven, maar
nu, nû voelde ze hem, nu kende ze hem, nu zâg ze hem.
Hij was als een spokerig-geheimzinnig wezen dat rondtrok over de landen, als een
wilde, dwaze gast, die te rukken en te duwen begon aan takken en boomkoppen, die
aankoerste achter de onzinnig-hollende droge bladeren, die..., die de molenwieken
zwieren deed. De wind! Dat was de
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onverbiddelijke geest van den molen. De meester! De onzichtbare, kruipende,
gluipende meester. Ze kende hem nu, den wind!
Ze zâg hem, en ze was er zoo bang voor. - Ze zag hem soms, ver-weg, hoe hij
even met de verre popels wuifde, de stoere, rechte popels, broze rietjes in zijn hand,
en waarmee hij wuifde, zoo maar, om te toonen dat hij de baas was. - De wind! Ze
kende hem als hij den molen bestormde, de arme, oude karkas van een molen, die
krakend te kreunen begon onder het dwaze geweld. - Ze kende den wind...
En als ze nu 's morgens buitenkwam, heel vroeg, als alles nog grijs lag onder de
vaal-grijze lucht, als ze buiten kwam met heur bezem om het vuil te zwiepen van
tusschen de bobbelsteenen vôôr de deur, dan zag ze hem. Ze zâg hem, zâg hem! Hij
dook weg in de blaarlooze struiken, maar ze zâg hem! Zie! Hij wiegelde met de
twijgen. Zie! En dan sprong hij vooruit, ineens, recht op den molen af, en, ie!...
ie-ie-ie-ie!... ie!... loeide zijn hooge, kwade stem, ie!!... En hij wipte de wieken langs,
van onder naar boven, loopend in de slappe zeilen, al hooger, hooger, de golvende
zeilen langs tot boven op den top, en triomfeerde: ie!... ie!...
Zij keek. Ze keek dan, gefascineerd naar die wieken, die... aai! Kijk hoe hij nu
speelde, hoe hij plagend te trekken begon, de wind. Een scheurlappeken ergens in 't
zeil wiegelde over en weer lijk een groot, dor boomblad, eenzaam aan een dikken
tak. Ze wist dat hef nu komen zon, wist hel, vreesde het, pal stond ze met den bezem
in de doellooze hand, kijkend. - En het kwam...
De zeilen gleden uiteen alover 't geraamte en flap! zei de wind, en zette ze strak.
De zeilen stonden uiteen en er kwam als een kreunen door het houten gevaarte, een
kreunen en kraken en krochen, en dan; Zie! Zie! Zie! De wiek gleed voort, al vast
langs den grond, kroop voort en ging de hoogte in, traag, traag, en de wind duwde,
duwde er tegenaan, en onmiddellijk er achter kwam de andere wiek omlaag, vlak er
achter, en de wind vluchtte en duwde op, al hooger en hooger, en hoog, hoog, en
tuimelde de lucht in en weer neer. - De wieken, ze zwierden en zwenkten, wentelend,
tuimelend, tuimelend, tuimelend, trage omhoog achter het dikke molenlijf, plots
opschietend er bovenuit en weer neer, met breeden zwaai. Ze zwenkten en wentelden
lijk tuimelende reuzescheermessen, kappend in de lucht!
Ze zag ze gaan! Ze zag ze gaan! Al snijdend en snijdend
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langs den grond. En dan sloeg de schrik om heur hart, dan stond het ineens al angst
en vreezen in heur groot-open staaroogen, en ze riep: Louike! Trieneke! Haar kinders!
Haar kinders!! Hier!! Hier!! Weg van den molen!...
Ze vluchtte in huis en wist dan ineens dat ze koezekens te slapen lagen boven in
hun kleine bedjes...
Wat kreeg ze toch? Wat? Wat? Wat?...
Ze zette zich neer met het hoofd tegen de kachel aan, in niet begrijpen, ze zuchtte:
heur lijf deinde op, deinde op en ging weer neer in den langen, zwaren, zoevenden
zucht...
Wat kreeg ze?...
En in de open deur ravotte de wind met wat strooitjes en papierkens rond den
gevallen bezem.
***
Ze zat nu altijd met dien draaienden molen in haar geest, altijd. Zoo 's morgens wijl
ze de kinders verschoonde; zoo 's middags bij het ronkende vuur; zoo altijd, bij al
haar werk. Zoo 's avonds bij den lampeschijn. Altijd! Altijd! Ze had er vroeger nooit
naar gekeken. Ze was er bij groot-gegroeid, had er rond gespeeld, had er zitten
tegenaan vrijen met Frans, heur man, altijd, altijd had ze den molen gekend. Hij was
een stuk van de streek, een stuk van de dingen die bij haar leven hoorden, een stuk
van haar zelf. Maar nooit keek ze er naar. Alleen nû. Ze kende hem zoo lang, dien
mal-wielenden molen, hoog-uit boven de streek, hooguit lijk een wachter over de
lage boerendoeningskens, over het hunne, over die verderop, en over allemaal. Altijd.
Ze keek er niet naar. Hij stond daar, soms stil, met zijn reuze-groot kruis alover de
streek, zwart tegen de lucht: net reuze-groote kruis, als een teeken van zegen en van
rust. Van zegen,... en van rust... Zegen..., rust...
Zegen?... Rust?...
Tot, tot hun Josken er was naartoe gerend op zijn rappe beentjes, er naartoe gerend,
en dat die wieken, die wie...
God den Heer! God den Heer! Hun Josken! Hun arme, kleine, lieve Josken! God
hen Heer!...
Nu, nu had ze hem daar, in haar geest, dien molen, altijd, malend en wielend en
wentelend, onverbiddelijk, onder het joelen van den wind.
***
Dat dwaze oemelen in haar kop zou wel overgaan, als er maar iemand wat tegen haar
sprak. Maar ze lieten haar
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alleen met haar gepeinzen. Ze lieten haar alleen, overgeleverd, willoos, aan dien
demon van een dwaas-wielenden molen, binnen in haar. Frans zei ook zoo weinig.
Zat te porren aan zijn werk, zat te kauwen op het verdriet om zijn manneken, zijn
robbedoezeken van een manneken. Zat ineengedoken, zoo armtierig ineengedoken,
te kauwen op het schrijnende, nooit weg te weren verdriet, en zei niks tegen haar.
Keek haar alleen zoo aan lijk vele menschen in den laatsten tijd, met een vraag in de
stille oogen, vragend, of ze een vreemde was geworden. Waarom? Waarom?...
Ze durfde niet meer alleen zijn want dan kwam het weer opgebolderd. Ze zocht
de menschen op, maar schrok dan uit haar droomerij tusschen hen in, en wist dat ze
vreemd deed, en strompelde dan heen. Alléén, alléén zijn... Ei! En dan herbegon
het...
's Nachts sliep ze niet. Ze lag te rillen en te huiveren in haar bed. Ze luisterde naar
den wind, naar den boozen geest van den nacht, hoe hij weer te joelen zat, buiten:
oe-oe-oe! Hoe hij om het huis draaide, en huilde maar: oe-oe-oe! En als het soms
stormde, keerde en wierp ze zich om, om het niet te hooren. Ze hoorde het toch. Het
woeste stooten aan deuren en ramen; het harde verspringen van een klink, en ze
schrok dan op, klamnat bezweet van angst... Ja-ja! Nu vierde hij zijn dolheid bot in
den molen. Nu stond de molen te wentelen in den nacht, te wentelen, te wentelen
lijk zot, wentelen maar, al wilder en rapper, duizelig rap, wentelend, wentelend in
den zwarten nacht. Ze werd heelemaal overreden door haar vrees, ze beet op heur
tanden om het niet te hooren, maar ze kon het niet verbijten, en weende dan, heel
zachtjes-kermend. Tot Frans wakker werd. - Ze lag stil. Maar heur daverende lijf
verried haar, ze was zoo bang dat hij spreken zou ‘Fenie,... de kinders slapen, Fenie...’
En ze voelde, den heelen jammerlijk-langen nacht, hoe nu de molen wild te
wentelen stond in den wind.
***
Zoo zat ze dan op het veld, voor aan de lange rij blootgeworpen aardappels,
aardappels, al rapend en kletsend ze tegeneen, neerbokkerend in de groote mand. Ze kroop voort langs de rij en het klamme slijk kleefde dik aan heur knieên. Ze voelde
de koude opkruipen in haar lijf, en rilde, en kroop voort, met haar klammigkoude
vingers aardappelen rapend in de mand. Wat verderop zaten Louike en Trieneke hun
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onschuldig vacantie-plezier uit te vechten in de vuile aarde, en heel wat verder, aan
den anderen kant van het veld, knipte de zwarte silhouet van Frans al maar voort
naar den grond, stekend en wippend bloot de knollen.
Ze boog het loome hoofd diep over heur werk, diep, diep, om hem niet te zien,
hem, hem, heur vijand, heur boozen geest, hem, den leelijken, zwierenden molen. Ze boog het hoofd en kroop maar voort in het vuile land. En al naar ze dichter schoof
hoorde ze de wieken. Ze hoorde ze, hoe ze met elken zwaai naar den grond al zoevend
zuchtten, hoe ze scheerden door den wind, lijk de slagen van breede zeisen door den
rijpen oogst.
Ze hoorde het: zoeff!... zoeff!... en wilde het niet hooren, zoeff!... zoeff!... en boog
zich diep over de koud-klamme aardappels. Och, maar ze vielen door heur stramme,
kromme vingers, een voor een, weer op den grond. Ze kronkelde zich ineen, lijk een
zot-opgejaagd dier, kronkelde zich om te ontkomen aan den grijns-gierenden,
sarrend-boozen geest. Hij kwam. Hij blies zijn adem door de zeilen: zoeff!... zoeff!...
en ze moest zien, môêst zien. Ze moest, ze moest!
Ze keek dan: eerst midden op de spil, vlak in 't midden, want ze wilde de wieken
niet zien. Ze zag het draaien, als driehoekjes, en telde mee: een, twee drie-vier; en
weer: een, twee-drie-vier; en weer: een, twee-drie-vier, en altijd, altijd weer: een,
twee-drie-vier; een, twee... Ze had de handen legen de slapen geslagen, worstelend
om er aan te ontkomen, willend, willend!! Maar heur wil viel uiteen lijk de aarde uit
haar hand, en ze telde mee, al naar ze omhoogwipten, de dwaze wieken: een, twee,
drie, vier; een, twee, drie... Oei! Oei!
Kijk, hoe ze ineens wild aan 't zwieren gingen, zuigend de lucht in hun zeilen,
gierend in dronken wellust onder de slagen van den wind, gierend, keerend, zwierend,
omhoog, omneer, omhoog, omneer, om... En plots! Ze zâg het! Zâg het duidelijk!
Hoe de wieken den grond naakten, met elken scherpen zwier hoekten naar den grond.
Ze gingen zich vastslaan in de aarde, vastslaan en naar haar toerennen, zóó, die
wieken, nog een zwaai, nog één, gingen hollen alover het land, naar haar en naar
Frans, en naar Trieneke, nog een zwier, nog...
Ei!! scheurde het dan uit haar keel. Ze vluchtte weg door het veld, struikelend in
de warreling van aardappelloof, vallend, roepend: Ze komen! Ze komen!!... en achter
haar
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aan de huilende kinders, met den gier-angst in hun oogskens, en Frans die ook kwam
aandraven. De wieken! Ze gingen ze hebben, gingen ze vermorzelen, alle, ineens,
lijk Josken! Ze holde maar door, en tegen het huis aan viel ze neer, snikkend, huilend,
jammerend heur ondempbare wanhoopsklacht:
De wieken! Ze komen! Ze komen! Ze komen! - Ze wist niets meer, wist niet hoe
een paar geburen haar op haar bed hielpen, en, Frans troostend, zegden: Hou ze van
den molen weg, Frans-jongen, of ze wordt nog gek...
***
's Anderen daags wist ze nog, zoo heel vaag, dat er iets ongerijmds met haar was
voorgevallen. De buurvrouwen liepen zoo alle eens in om nieuws. Wat hadden die
menschen toch om haar bezig te zijn? Ze kon best alleen met zichzelf weg... Ze wist
heel goed wàt het was, wàt: die molen, die molen met zijn zoevende wieken. Hadden
zij ook dien molen zóó gezien?...
Maar dât wist ze meteen dat ze dien molen uit haar hoofd moest krijgen. Moest
en zou. Ze zou! Ja-ja, dat was goed. Denken nu aan dat trekorgel op vorige kermis,
toen de schaper tegen hun gevel de schoone muziek open en toe vouwde uit zijn
instrument. Toen ze d'r allemaal hadden rondgezeten, kijkend naar zijn
onbeweeglijk-voor-zich-uitdroomende oogen, luisterend op de zuigende klanken
tra... trarararara-tra-rara-ra-ra... Tra... ra. Heur handen gingen omhoog en sloegen de
maat van de zoete muziek, over en weer tra... trarararara ra-ra-tra... Over en weer,
over en weer, altijd, zoo maar, blij, blij, tra... trarara-ra-ra-ra..., over en weer, lijk...,
lijk de molenwieken.
Heere-heere God! Die wieken! Die wieken! Die wieken!!
***
Toen was dat wilde, onzinnige besluit in haar opgesprongen: de molen, de demon,
de booze geest., de molen moest kapot! Kapot!!
Onmiddellijk was over haar diep-doorgroefd gelaat een grimlach gekamen, lijk
bij iemand die veel lichamelijke pijn heeft doorstaan, en, met verbeten willen, die
pijn wil weren. Een grimlach die aan het oude, grauwe masker van haar wezen een
vreemde, dwaze uitdrukking gaf! Wat keken ze nu allen gek naar haar! Maar het gaf
niks. De grimlach
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week niet. - Ze keek ze nu ook allen strak aan, zoo vlak in hun oogen, en onderwijl
bleef het weten blij-overwinnend-duidelijk in haar brein: de molen moest kapot!! En
de menschen die haar zagen, ze schudden traag het hoofd, het eenvoudig redeneerend
hoofd, en zeiden aan haar man:
- Frans, goeie jong, ge zult moeten oppassen. Ge zult ze alles moeten toegeven,
of Fenie wordt heelemaal zot... En hij, de stakkerd, hij blikte hen dan wanhopig aan, en alle lijnen verstarden in
zijn gelaat bij dat vreeselijke vooruitzicht. En hij zei, simpel: - Dat's mee ons Josken...
Och, ze wisten het niet. Zîj wist het: de molen moest er aan! Elken dag ging ze op
uitkijk staan tegen dat de trein kwam. Ze kende ook dat heel goed, maar nû keek ze
er aandachtig naar: de schokkende, hollende, geweldige trein, met klapperende wielen
in waaienden rook, hoe die voortschoot langs den molen, en verdween, in stof en
rook. De trein. De trein! De trein, dat was het geweldige monster dat onverbiddelijk
wegvaagde âl wat op zijn weg kwam. - Ze zag zijn gloeiende oogen scherp priemend
vlak op den molen, en op haar, en op hun huis: zîj wist het. De trein was kwaad! en
ééns, als de molen te driest zou wielen met zijn wieken, zou hij het niet meer uitstaan.
Hij zou er opvliegen, de trein, er op vliegen met zijn ontoombaar machtig-grootsch
geweld, en, Oh! Ze grimlachte, want dan...
Maar bij avond, als de trein, kwaad te gloei-oogen begon, hield de molen zich
bang-stil. En dâârom, daarom moest de molen draaien bij avond, als de schrikkelijke
oogen komen zouden...
Ze begon dan te zaniken bij haar man om toch den molen eens te doen draaien,
zoo, bij schemeravond. En de stumperd, bang bij elk woord dat ze uitte den laatsten
tijd, willoos, gebroken in 't vooruitzicht van het rampzalige gebeuren, hij ging naar
den molenaar, en zegde met bijna onhoorbare stem den wensch van zijn zwakzinnige
vrouw.
En zie, dezen avond ging het nu zijn!
Ze stond tegen den muur, heur handen op haar borst, te kijken naar het logge
gevaarte, en naar de lang-belichte spoorlijn er achter. Nu, nu ging het gebeuren!
Weg; alle denken!! Weg! alle vreezen!! Weg! Weg!!... De leelijke molen, haha!!!
Nu moest hij er aan...
En de wieken kwamen in gang. De wind stuwde ze flapperend op en ze begonnen
hun kreunend ge wentel, al rapper en rapper. - Bij elken zwier ging als een zwaar
gezucht
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door de lucht, lijk diep-pijnlijk ademhalen van een gemarteld wezen: iegch!... iegch!...
Ze hoorde... ze hoorde...
Ze keek, de oogen uit den kop, de lange, lange spoorlijn langs.
En ineens: de trein! Heur hart stond stil, koud-stil. Een rilling liep over haar rug,
een koude rilling. - Zie! hoe de oogen van verre priemden naar het wentelend gedrocht.
- Zie! hoe ze opschietend al scheller en scheller nader snokten, hoe ze aan kwamen
slieren, bliksemend van woede! Rood stond de kappe van den molen belicht, rood
kleurden de wieken bij elken ophaal: rood, rood. De wieken, ze draaiden,
onbezonnen-lustig, uitdagend het aanstormende reuzegeweld, ze wentelden lustig,
lustig, hun zotten, laat sten, dwazen wentel!
Ze gingen er aan! Er aan!! Heur handen grepen op heur keel! Heur oogen puilden
uit en staarden... staarden! Zie! Het flitste al schelle schichten vôôr haar en rond den
molen: dââr was de trein! Dââr! Hij ging de rails uitvliegen en er op aan stormen, en
dan zou alles vaneen kraken en barsten en splinteren, alles, de molen en de wieken!!...
En toen schrilde door de lucht het striemend-schelle gillen van de stoomfluit! Wild
schrilde het in haar oor: de trein! De wieken! Het licht! En... en het sloeg alles als
een warreling op in haar geest, het trok heur denken mee in een woesten draaikolk
van... en...
Ze sprong achteruit, de oogen, de glazen oogen wijd-open in het grauwe gelaat,
en stond tegen den muur, de armen open, lijk een kruis. Ze moest roepen, roepen,
roepen... Heur mond sperde open, ze moest roepen... Maar geen geluid kwam door
haar keel. Ze stond daar, als een steenen schrikbeeld, met glazen oogen in het
aschgrauwe gelaat, starend vôôr zich, op dien molen...
En wijl de trein, in oorverdoovend geratel van wielen, langs den molen
heenscheerde, zakte ze ineen, tegen den muur, in de grijpende armen van heur
wanhopigen man.
- Z'is zot. Z'is stapelzot... - mompelde de molenaar, die haar mee hielp rechtzetten
in een stoel...
En Frans zei niets. In zijn oogen stonden alleen twee dikke, dikke wanhoopstranen.
***
De geneesheer had haar een drankje gegeven om te slapen. Meer kon hij voorloopig
niet doen.
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Nu lag Frans naast haar, de oogen droog open te staren in het duister. Wat ging er
van hem geworden? En van de kinders? Van Louike? Van Trieneken? Zijn geest
trachtte de vreeselijke zaak te ontleden, maar het ging niet. Hij draaide altijd maar
weer rond dat eene punt, dat ééne, onveranderbaar-eendere punt, zoo oneindig,
onpeilbaar vreeselijk voor hem, waar zijn geest ronddraaide lijk het wiel rond zijn
as: Fenie, die zot zou worden, zot, met dien molen... En de kinders!...
Hij luisterde naar die zware ademhaling naast hem, en huiverde, en dacht dan
weer. Ze sliep nu. Rustig. Heel rustig. In heur brein was alles licht geworden. Licht en
klaar. Licht en rustig. Ze leefde weer heur kalme leventje van vroeger. Ze zag hun
Josken ravotten voor de deur, en keef op hem, omdat hij zoo dikwijls wat noodig
had. Ze zag hem loopen en spelen, al voort al voort. Ze zag hem loopen naar... den
molen. Neen! Hier!! En zij achter hem aan. Maar hij liep en liep, en ze kon hem niet
krijgen. Zij beende maar, trekkend en trekkend heur lamme, stramme beenen om
hem in te halen. Maar almaardoor koerste hij voort, recht op den molen af. De molen!
Waar was de molen?! Ze zag hem niet meer. Ze zag alleen een reusachtig groot beest,
dat met zijn vier getande grijparmen te loeren stond om heur manneken te vatten!
Ze trachtte te schreeuwen, te roepen, maar heur mond wou geen klank geven. - En
zoo plots was ze vlak voor het monster. Al het bloed week uit haar hart, al de angst
week uit haar ziel. - Ze moest heur manneken redden. Ze vloog op het wangedrocht
aan, en sloeg en schopte! Maar ze voelde zich vastgrijpen en optillen, hoog, hooger,
hoog, al maar hooger. Ze werd heen en weer geworpen in de lucht. - Ze wou niet
roepen want dan zou Josken komen. Ze liet zich begaan. En heur armen, heur beenen,
ze deden zoo'n pijn! Dan hoorden ze een dwazen, duivelschen lach, een kort gegrinnik,
en met armen en beenen bonden ze haar vast op het molenkruis. - Zoo hing ze, ze
wist niet hoelang, hoog hoog in de lucht. Oneindig, oneindig... Een scherpe pijn
vlijmde door haar armen en haar beenen...
En dan sloeg een woeste schrik in haar oogen!
Had ze gezien?! Had ze geboord!!... Kwam de wind daar niet aangehold, gierend
zijn wilde getier alover de boomen?!...
De wind. De zotte, meedoogenlooze wind, die de boomen
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vertrok en de molen... Oei!! Ze wilde weer schreeuwen... De molen! De molen! De
wieken!! Ze gingen omhoog gaan en draaien... en... Oei-oei-oei-oei-oei!!! En zîj, die
er op hing!! - Ze hoorde hoe de wind te klapperen begon in 't zeil, zag hoe hij stuwde,
en blies, en duwde, duwde! duwde!! sjouwend en trekkend, en trok! en stiet!! en hoe
het zeil ging bol staan, hoe de wiek traag, traag, kreunend, krochend, knarsend zich
bewoog... Aa-aai!! Ei! schrijnde de pijn in haar armen! En dan! Een voet kwam los,
en een hand, een arm!! en wild vocht en sloeg ze om los te komen van het malende
monster...
Ze vocht en sloeg en huilde en tierde: De wind! Frans! Frans!! De wind!! De
wieken! Frans!!, - vocht en huilde en tierde...
En Frans, al zijn macht in zijn armen, hij hield, hij hield wat hij houden kon om
zijn gekke vrouw te stillen, en vocht met haar. Maar ze rukte zich los, ze was te sterk,
en heur handen kwamen vrij, wild wipte ze op: De wieken!! De wieken!! De wieken!!
Hij, hij kon het niet meer houden, en huilde mee:
- Fenie, Fenie toch! De kinders!! De kinders!!
Boven hun kamer schrokken ineens twee bange kinderstemmekens los, en hun
jammerlijk gehuil beefde door de holle vertrekken...
***
En in den inktzwarten nacht, tegen de grauwe, grauwe lucht, stak de oude, logge
molen het reusachtige kruis van zijn wieken. Hij stak zijn kruis over de streek, hoog,
hoog, hoog in de lucht, grauw tegen de grauwe, grauwe lucht.
Zijn kruis...
WARD AUWELEER.
December 1927.
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Voor en tegen den eenheidsstaat in Joegoslavië
De grondslag van den Zuidslavischen eenheidsstaat is te Corfù gelegd op 20 Juli
1917 toen Nikola Pasjitzj, eerste minister van het door het vijandig leger bezet
Servisch koninkrijk(1) en Ante Trumbitzj, oud-burgemeester van Split (Spalato) in
Dalmatië en voorzitter van het Joegoslavisch comité, een verklaring onderteekenden,
waarbij de oprichting van het koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen was
aangekondigd onder den schepter van het huis Karadjordjevitzj.
Achteraf rijst de bedenking of niet de toenmalige slechte vooruitzichten Trumbitzj
hebben overgehaald naar het Servisch standpunt, dat hij zou verlaten, zoodra de
aanmatigingen der Serviërs en hun weinig broederlijk optreden de nadeelen van een
gecentraliseerden staat hadden doen uitkomen voor stamverwanten zonder
gemeenschappelijk historisch verleden.
Er is een groot verschil tusschen de in de 19e eeuw herstelde Duitsche of
Italiaansche eenheid, de eerste zeer onvolkomen en met behoud van zelfbesturende
vorstendommen, en de vereeniging in een eenheidsstaat van de Zuidslavische volken,
die te voren nooit in eenzelfden staat hadden samengeleefd en die geen
gemeenschappelijke kultuurkring hadden gehad, maar de eenen naar het Westen, de
anderen naar het Oosten waren gericht.
De Slovenen zijn in het begin van hun geschiedenis in de machtsfeer van het
Frankische (8e eeuw), Duitsche rijk

(1) Onbezet bleven Monastir en zijn omgeving waar, na schending der Grieksche neutraliteit,
Entente-legers met goed gevolg weerstand boden.
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gekomen en de Habsburgers hebben ze onder hun gezag vereenigd (14e eeuw); de
meeste Kroaten hadden sedert het einde der 11e eeuw Hongaarsche koningen; na
1626 was hun volksgebied tusschen de Habsburgers, de Turken en de Italianen
verdeeld. Zelfs de Servische tsaar Stjepan Dusjan (14e eeuw) heeft alle Serven in
zijn machtig rijk niet vereenigd, gezwegen van de Kroaten en Slovenen.
Het zijn taalkundige overwegingen, die het aanzijn aan de al-Zuidslavische gedachte
hebben gegeven. Het aan de meeste Slaven eigen saamhoorigheidsgevoel, dat geen
staatsgrenzen kent, en de taalverwantschap hebben het bestaan van een Illyrisch volk
aan Ljudevit Gaj (1809-72) voorgetooverd. Voor dit Illyrisch volk (Slovenen, Kroaten,
Serven) moest een eenheidstaal worden gevormd. Niet Gaj's eigen dialect werd
daarvoor uitverkoren, maar het sjtokavisch, dat het mooist in Hercegovina wordt
gesproken. Hetzelfde dialect was door den Servischen taalkundige Vuk Karadzjitzj
(1787-1864) tot Servische schrijftaal verheven. Behalve den dichter Stanko Vraz,
bleven de Slovenen hun eigen taal schrijven, maar de Kroaten aanvaardden Gaj's
taalhervorming. Zijn aanhangers, o.w. vele R.K. geestelijken, toonden zich
verdraagzaam tegenover de Serven en zochten toenadering tot de orthodoxen.
De beroemste en in vloedrijkste bevorderaar der panjoegoslavische gedachte is
de groote bisschop van Djakovo Josip Juraj Strossmayer (1815-1905), naar zijn
zeggen de eerste nationale bisschop. Hij had in 1870 te Rome op het concilie de
pauselijke onfeilbaarheid bestreden, ook omdat hij van meening was, dat zij een
hinderpaal was voor de vereeniging der kerken, welke den geestelijken slagboom
tusschen katholieke en orthodoxe Zuidslaven op zijde zou schuiven. In plaats van
het Servisch te verketteren zooals sommige Vlaamsche bisschoppen het Nederlandsch,
was de verlichte bisschop voorstander van de volkomenste taaleenheid en betreurde,
dat de Serven het kyrillisch schrift niet hadden prijsgegeven (wat kortelings
waarschijnlijk zal gebeuren) en dat de Slovenen het Serbokroatisch als schrijftaal
niet hadden aangenomen.
Strossmayer was van meening, dat het natuurrecht, deze grondslag van het
nationaliteitsbeginsel, sterker, heiliger en gewichtiger dan het historisch of het
staatsrecht is. Zijn ethnisch saamhoorigheidsgevoel hief de staatsgrenzen op. De
voorstanders van den eenheidsstaat beroepen zich thans op
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hem, aangezien zijn ideaal niet alleen de kultureele, maar ook de politieke eenheid
der Zuid-Slaven was. Voorloopig, gezien de omstandigheden, streefde hij slechts de
vereeniging na van alle Zuid-Slaven der Donaumonarchie in een zelfstandigen staat.
Maar hij sloot zelfs niet de Bulgaren uit de Joegoslavische volksgemeenschap. Aan
prins Alexander Karadjordjevitzj schreef hij in 1851, dat in zijn aderen hetzelfde
bloed vloeide als in die van het heldhaftig Servisch volk! (Zooals Gaj was hij van
vaderszijde van Duitsche afkomst.) Met prins Mihailo Obrenovitzj onderhield hij
een geheime briefwisseling, op het gevaar af van hoogverraad beschuldigd te worden.
Aan Emile de Laveleye, die hem te Djakovo bezocht, zeide de gewezen hofprediker
(die nooit een hoveling was), dat hij liever Rus dan Hongaar zou wezen.
Niet alle Kroaten waren zoo onbevangen als de groote kerkvoogd om de
noodzakelijkheid der Zuidslavische eenheid in te zien. De geschillen tusschen Kroaten
en Serven werden aangewakkerd door de twee rechtspartijen van Ante Startsjevitzj
en van Ivan Frank. Somwijlen gaven zij aanleiding tot relletjes. Het proces van Zagreb
(Agram) tegen 58 van hoogverraad beschuldigde Serven begon op aanstichting van
Frank's blad Hrvatsko Pravo (1908).
Sedert het begin der 20e eeuw spanden jonge intellectueelen uit Kroatië en
Dalmatië, die onder den invloed van prof. T. Masaryk waren gekomen, al hun krachten
in om de Kroaten en Serven der Monarchie te verzoenen en om hen samen te doen
werken voor het behoud van hun volkswezen. Zij zochten ook aanvoeling met de
Serviërs van het koninkrijk zonder zich te storen aan het verwijt van panserbisme.
In 1905 namen Kroatische afgevaardigden van alle gewesten te Fiume een resolutie
aan, die de Kroaten moest de handen doen ineenslaan voor de zelfstandigheid en
voor de vereeniging van Dalmatië met Kroatië. Veertien dagen later sloten zich
Servische afgevaardigden hierbij aan. Afzijdig bleven de twee rechtspartijen en de
boerenpartij, tot vreugde der Hongaren. Bij de volgende verkiezingen behaalde de
Serbokroatische coalitie de meerderheid in den sabor (den kroatischen landdag).
De rechtspartijen bleven tegen de Serven ageeren en de Hongaarsche regeering
steunde op deze oneenigheid om Kroatië nog meer te verdrukken.
De opvolgers van bisschop Strossmayer als geestelijke leiders der Kroaten waren
noch Frank noch Raditzj, maar
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graaf I. Vojnovitzj, A. Trumbitzj, Frano Supilo en Josip Smodlaka, die zijn streven
naar verzoening en eenheid voortzetten en uitbreidden.
Toen de oorlog uitbrak waren de tijden rijp, zooniet voor een Joegoslavischen
eenheidsstaat, dan toch voor een bondsstaat.
Verdeeldheid is er altijd bij de volken, die onderdrukt zijn. De dienstbaarheid
wordt met goud beloond, het verzet eischt offervaardigheid. Naar hun geaardheid
zijn de eenen getrouw aan den staat, de anderen aan hun volk. De opperbevelhebber
aan het Zuidwestelijk front, generaaloverste Boroëvitzj, was van Servische afkomst.
De uitgewekene Slovenen, Kroaten en Serven voerden daarentegen een actie tegen
de Donaumonarchie en voor de volkomen onafhankelijkheid. De leiders, die gebleven
waren, o.a. de Slovenen Janez Krek en Antun Korosjets, beschouwden vooralsnog
Italië als den grootsten vijand der Slovenen en Kroaten. Niettemin wilden zij uit het
staatsverband treden en stelden in 1917, toen de rijksraad bijeenkwam, den eisch van
een zelfstandig Zuidslavisch koninkrijk onder de Habsburgers. Al de Zuidslavische
afgevaardigden vormden een club, die oppositie voerde. Slechts een afgevaardigde
luisterde naar de wenken van het Hof en nam ontslag. Meerderen zouden afgevallen
zijn, wanneer de prins-bisschop van Ljubljana (Laibach) Antun Jeglitsj niet had
geweigerd een werktuig van den staat te worden en indien hij zijn bisschoppelijk
gezag had misbruikt om den clerus van het Slavisch standpunt te doen afwijken.
Bij de instorting der Donaumonarchie sloten de Sloveensche partijen zich bij de
verklaring van Corfù aan en erkenden de noodzakelijkheid van een gecentraliseerden
staat, die de drie volken zou vereenigen, niet langer onder het Habsburgsch huis,
maar onder de Karadjordjevitzjen.
De R.K. prelaat A. Korosjets, oud-biechtvader van keizerin Zita, werd
ondervoorzitter van den Joegoslavischen ministerraad. Later ging hij in de oppositie,
legde te Ljubljana federalistische verklaringen af en was te Belgrado een der
steunpilaren van den eenheidsstaat. Wanneer hij in 1928 eerste minister was, trof hij
krasse maatregelen tegen het z.g. Kroatisch separatisme.
Bij den val van Oostenrijk-Hongarije waren de Kroaten meer verdeeld dan de
Slovenen. Niet dat het Slavisch bewustzijn minder sterk bij hen was, maar er waren
wrij-
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vingsvlakten tusschen hen en de Serviërs. Bovendien, de Kroaten gevoelden zich
niet zoozeer bedreigd als de Slovenen door het Italiaansch imperialisme. Zij waren
niet bereid hun staatsorganisatie prijs te geven om in het Servisch koninkrijk op te
gaan, toen zij in October 1918 prins-regent Alexander verzochten, het regentschap
over de Zuidslavische gewesten der Donaumonarchie over te nemen.
De voorstanders van den eenheidsstaat onder de Kroaten waren voornamelijk
Dalmatijnen als Smodlaka en Trumbitzj. Deze werd de eerste minister van
buitenlandsche zaken van het S.H.S. koninkrijk. Van inzicht veranderde hij ten
gevolge van de Servische aanmatiging en de achterzetting van zijn volksgenooten.
Hij werd een der heftigste voorstanders van een federatie.
Habsburgschgezind was alleen de rechtspartij van Frank, niet die van Startsjevitzj.
Doch de partij van Frank loste zich op en zijn aanhangers sloten zich bij de
boerenpartij van Raditzj aan. Deze was republikein en federalist en stelde de
Europeïsatie van Servië in uitzicht tegenover de Balkanisatie van Slovenië en Kroatië.
Stjepan Raditzj betoogde dat de gewenschte Zuidslavische eenheid niet door
centralisatie, maar door demokratie en federalisme kon bereikt worden. Nadat hij
een memorandum naar de Vredesconferentie had gezonden werd hij gevangen
genomen.
In Bosnië-Hercegovina bepaalde de godsdienst de politieke opvatting: de
katholieken waren anti-servische federalisten, de orthodoxen pro-servische
centralisten. De andere Serven der Donaumonarchie, o.a. de demokraat Svetozar
Pribitsjevitzj, die minister van binnenlandsche zaken werd, waren besliste voorstanders
der centralisatie.
De Mahommedanen hadden eerst veel te lijden van de overwinningsroes der
Serviërs. Hun afgevaardigden steunden de regeering of voerden een gematigde
oppositie. In Macedonië mochten alleen candidaten gesteld worden, die op de hand
der regeering waren.
Bij de Serviërs, die vóór den oorlog een panservische propaganda in de
Donaumonarchie hadden gevoerd, was het algemeen Zuidslavisch gevoel minder
levendig dan bij de Kroaten en Slovenen. Zij beschouwden zich als de stichters van
den staat, welke naar hun meening een Groot-Servië was en niet een nieuwe staat
naar de Sloveensche en Kroatische opvatting. Zij gedroegen zich als een
heerschersvolk en maakten aanspraken op de hoogere ambten. In 1926
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was er geen enkel Sloveen, geen enkel Kroaat onder de 106 generalen. Op J. Smodlaka
na, waren alle gezanten Serviërs. Zij bekleedden allerlei posten, die beter door
Slovenen of Kroaten hadden kunnen bezet worden.
Bij de Montenegrijnen waren ook de twee richtingen aanwezig. De massa wilde
de zelfstandigheid van haar land behouden en een verbond met Servië; de
intellectueelen waren tegen het despotisme van Nikita in verzet gekomen en
verlangden de aanhechting bij Servië. De Entente (Italië uitgezonderd) eischte de
afzetting van Nikita omdat hij een afzonderlijken vrede met de Middenrijken had
gesloten.
Vóór de verkiezingen der Groote Skupsjtina, die de grondwet naar het ontwerp
van Pasjitzj moest goedkeuren, kondigde de Kroatische boerenpartij haar
republikeinsch, federalistisch programma af. Bij de opening van den zittijd, weigerden
149 leden op 419 den eed af te leggen. Met bieden en loven slaagde Pasjitzy erin op
28 Juni (vidovdan) 1921 de door hem ontworpen grondwet, die den eenheidsstaat
bevestigde, met 223 stemmen tegen 35 te doen aannemen. 154 afgevaardigden
teekenden een protest, waarin zij het recht aan het ‘rompparlement’ te Belgrado
ontzegden een grondwet voor Kroatië uit te vaardigen.
Ik zal hier niet uitweiden over den onverkwikkelijken strijd tusschen centralisten
en federalisten, tusschen de Serviërs en de Pretsjani (overkanters, d.z. de Zuid-Slaven
der Donaumonarchie), over de zeer korte duur der ministeriën, over willekeur en
dwangmiddelen, over de tegenstelling tusschen Kroaten en Serviërs ten aanzien van
de verdragen met Italië, over de reis van Raditzj naar Moskou, de aansluiting van de
boerenpartij bij de Boereninternationale, de inhechtenisneming van Raditzj, over
zijn onverwachte verzoening met den koning en met Pasjitzj, over zijn ministerschap,
zijn nieuwe oppositie, noch over de zonderlinge verzoening van Pribitsjevitzj, den
centralist met den boerenleider(1).
Op 20 Juni 1928, loste Punisja Ratsjitzj, een Montenegrijnsche aanhanger der
radicale partij, zes schoten op zijn Kroatische medeleden in de Skupsjtina. Twee
vielen op den slag dood. Drie anderen liepen verwondingen op. Stjepan Raditzj
overleed op 8 Augustus.

(1) Hierbij verwijs ik den lezer naar het derde deel van mijn werk over den strijd der
nationaliteiten, waarin de Oekrajiners, Wit-Roetenen, Russen en Joegoslaven worden
behandeld en dat thans gedrukt wordt.
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Na den moordaanslag trokken de Kroatische boerenafge vaardigden zich uit het
parlement terug en braken hun betrekkingen met Belgrado af. A. Korosjets kwam
aan 't hoofd der regeering.
Op zijn sterfbed verklaarde Raditzj, dat een overeenstemming tusschen de
Westersche Kroaten en de Oostersche Serviërs nimmer mogelijk zou wezen.
De herdenking van het tienjarig van het S.H.S. koninkrijk gaf aanleiding tot
bloedige onlusten en wanordelijkheden. De feestelijkheden vonden geen weerklank
in Kroatië. Op bevel der politie moesten de zwart omfloerde vlaggen van huizen,
gebouwen en kerken worden verwijderd (1 December 1928).
Korosjets was voornemens den uitzonderingstoestand in Kroatië uit te roepen toen
hem de steun van de demokraten van de richting Davidovitzj ontviel en zijn
meerderheid uiteenging.
Het was geen gewone ministerieele crisis, het was een staatscrisis, welke aanving.
De koning, die om goeden raad naar Parijs was gegaan, stelde op 6 Januari 1929 de
vidovdan-grondwet buiten werking, ontbond de skupsjtina en eigende zich elke macht
toe, met het doel van bovenaf de nationale eenheid te bewerkstelligen.
Eerste minister werd het hoofd der Witte Hand, een militaire organisatie: Generaal
Petar Zjivkovitzj was bij den moord op Alexander Obrenovitzj en Draga betrokken
geweest. Korosjets nam zitting in het kabinet als minister van verkeer. Matsjek, de
opvolger van Raditzj als leider der boerenpartij, was zoo naïef te gelooven, dat de
koning met de Kroatische verlangens rekening zou houden en hij juichte den
staatsgreep toe, welke de gehate grondwet ophief. Nadat hij tot een juister inzicht
was gekomen en het liet blijken, werd hij wegens hoogverraad ingerekend (December
1929).
Alle gekozenen staats-, kreits- en gemeentelijke lichamen werden ontbonden en
door bestuurlijke commissies vervangen, welke in de drie hoofdsteden door den
koning en in de andere gemeenten door den minister, groot-zjupan of banus werden
benoemd. Alle politieke partijen zijn sindsdien verboden. Korosjets moest zijn eigen
partij ontbinden. De vrijheid van drukpers en van vergadering is opgeheven. Met
draconische verordeningen houdt men de bevolking in bedwang. Een speciale
rechtbank tot bescherming van den staat is ingesteld, de onafhankelijkheid der rechters
beperkt,
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een nieuw strafwetboek ingevoerd, de straffen voor politieke misdrijven zijn
verzwaard.
Negen Serviërs, drie Kroaten, een Dalmatijn en een Sloveen maakten deel van
den ministerraad, welken Zjivkovitzj had samengesteld. Later is een Mohammedaan
erin opgenomen en heeft Korosjets ontslag genomen. De Overkanters schuwen thans
als landverraders hun volksgenooten, die Zjivkovitzj ter zijde staan. De in uitzicht
gestelde decentralisatie blijft uit. Trouwens, decentralisatie en dictatuur zijn
onvereenigbare begrippen. De beoogde versmelting van Slovenen, Kroaten en Serven
komt op een servieseering der eerste groepen uit. Vele ambtenaren worden ontslagen,
maar de Serviërs bekleeden als vroeger de voornaamste ambten.
Het S.H.S. koninkrijk onderging bij een oekaze van 3 October 1929 een
naamverandering, welke onder de huidige omstandigheden geen waarborg is voor
de gelijkstelling der drie volksstammen. In 1919 hebben de overwinnaars niet
toegelaten dat de nieuwe staat Joegoslavië heette. Zoo kwam hij aan zijn drievoudigen
naam. Thans heeft de koning de historische benamingen afgeschaft. De staat is in
banaten ingedeeld, met namen, die geen historische herinneringen wekken, evenals
de Fransche departementen.
In vijf van de negen banaten hebben de Serven of Orthodoxen de meerderheid; de
macht der Mohammedanen in Bosnië-Hercegovina is gebroken, door zijn verdeeling
onder vier banaten. De Vojvodina maakt deel van het Donaubanaat dat een Servische
meerderheid heeft, terwijl in de Vojvodina Duitschers, Magyaren, Roemenen en
Bulgaren te zamen talrijker dan de Serven waren. Alles is niet slecht in de nieuwe
indeeling, bijna al de Slovenen zijn in het Dravabanaat vereenigd. In de Sava- en
Primorska-banaten vormen de Kroaten de meerderheid. In het Vardar-banaat zijn
allerlei nationaliteiten vereenigd, de meerderheid is orthodox. De Serven overwegen
in de Sava-, Vrbas-, Zeta-, Dunaven Morava-banaten, alsook in het bestuursgebied
Belgrado-Zemun-Pantsjevo.
Zooals de namen, zijn de vlaggen der oude gewesten en landen verboden. De
banaatraden zijn slechts adviseerende lichamen. De banderheeren kunnen als despoten
heerschen wanneer en zoolang de koning het goedvindt.
Het is onwaarschijnlijk, dat de tegenstellingen en wrijvingen tusschen Pretsjani
en Serviërs, hoezeer zij ook de binnenlandsche politiek van den staat beheerschen,
ooit aanleiding
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zullen geven tot een scheiding even noodlottig als die van de Nederlanden in 1830.
De bezwaren der Pretsjani tegen de Servische hegemonie zijn nochtans reëeler dan
de grieven der Belgen tegen de regeering van koning Willem. De nadeelen der
Belgradsche centralisatie laten zich niet door een verwijzing naar de stamverwantschap
wegcijferen, terwijl de Vlamingen geestelijke en stoffelijke voordeelen hadden bij
de vereeniging, die zelfs voor de Walen - wier taal niet bedreigd was - vele goede
zijden had. Het ongeluk was in de hereenigde Nederlanden de aanwezigheid van het
Waalsch bestanddeel, dat naar het Fransch moederland terug verlangde. De
misnoegdheid was bij het Vlaamsche volk gekweekt door vreemde drijverijen. De
Kroaten en de evenzeer katholieke Slovenen zetten echter geen oor naar de inblazingen
der Hongaren. Hun stambewustzijn en hun historisch geheugen zijn daarvoor te sterk,
terwijl in 1830 bij de Vlamingen het volksbewustzijn nagenoeg uitgedoofd was door
een eeuwenlange onderwerping aan vreemde heerschers.
Wanneer Raditzj zeide, dat het Servische juk zwaarder dan het Hongaarsche drukte,
sprak hij als een zieke voor wien de laatste pijn immer de grootste is.
Vóór den staatsgreep van 1929 had de centralisatie vele aanhangers verloren. De
Slovenen beschouwden ze niet meer als noodzakelijk zooals in 1918. Hun grenzen
zijn vastgesteld en de Italianen hebben langs dien kant hun landhonger verzadigd.
Bij de Kroaten heeft het federalisme niets van zijn waarde verloren. Aan een Servische
leiding hebben zij geen behoefte. Zij zijn geen achterlijk bestanddeel van het
gemeenebest en hebben ervaring van staatszaken. Kroatische neigingen van volkomen
separatisme kunnen slechts voorbijgaande opwellingen van wrok zijn om de Servische
aanmatiging en om de afschaffing der historische namen, kleuren en grenzen. De
instelling der dictatuur verlevendigt de herinnering aan het despotisme der
Hongaarsche koninklijke commissarissen. Doch de overweging, dat het Italiaansch
imperialisme op Dalmatië loert, doet de Kroaten terugdeinzen voor een losscheuring,
welke hen machteloos zou maken.
Uit betrouwbare berichten, die nu en dan naar buiten dringen uit het land, waar
de openbare meening geen vrij orgaan heeft, blijkt dat de dictatuur totnogtoe niets
bereikt heeft t.a.v. de beoogde versmelting der drie volksstammen, dat zij integendeel
ze van elkaar heeft verwijderd. Dwang prikkelt inderdaad den tegenstand van
zelfbewuste volksdee-

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

237
len. Bij de meeste Europeesche naties heeft de samengroeiing van verwante groepen
tot een volkseenheid van lieverlede plaats gehad, zonder dat deze groepen het gewaar
werden. Thans kan het federalisme de tegenstellingen verzachten of opheffen en aan
den tijd overlaten de eenheid zonder erge botsingen te voltrekken. Geen dictatuur is
eeuwig ook niet die van Alexander.
De Joegoslavische volkseenheid, hoe onvolkomen ook, is stellig in de 20e eeuw
de belangrijkste verwezenlijking van het nationaliteitsbeginsel, daar zij uitgegaan is
van theoretische beschouwingen, welke de taalverwantschap tot grondslag hebben.
Ondanks de tijdelijke verwijdering, die het gevolg is van het kortzichtig beleid der
Servische machthebbers, heeft zij een verzekerde toekomst, omdat zij alleen de
onafhankelijkheid van Serven, Kroaten en Slovenen kan bestendigen en omdat deze
volken genoeg ontwikkeld zijn om het te beseffen.
Dr. G. SCHAMELHOUT.
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Het geslacht en het paleis Lascaris te Nizza
Ruim vier eeuwen speelde het geslacht Lascaris een beduidende rol in de stad en het
graafschap Nizza, dat tot 1868 deel uitmaakte van het hertogdom Savooien. De
herinnering aan dit patriciërs- en regentengeslacht is aldaar verdwenen en de naam
alleen blijft over in de benoeming van een straat, in twee bronzen lampen met het
wapen in het ‘Musée Masséna’, en in het vervallen en te weinig bekende paleis der
‘rue Droite’, 15.
Alhoewel dit geslacht den naam draagt van een keizerlijke Byzantijnsche familie,
de Lascaris, is het in werkelijkheid een Genueensch geslacht, dat der graven van
Ventimiglia, afstammend van zekeren Guido Balbo, die in dienst van keizer Frederik
I van Hohenstaufen met dit graafschap werd beleend (1). Een lid van dit geslacht,
Petrus Guilielmus, huwde in 1261 Eudocia, dochter van wijlen keizer Theodorus II
Lascaris, en nam voortaan den meer roemrijken naam van Lascaris aan.
Onder de vele keizerlijke huizen van het Byzantijnsche rijk was dit der Lascaris
weinig talrijk, doch heeft het een groot deel in de de reconstitutie van den
Byzantijnschen Staat, die door de Latijnen veroverd was. Die keizers regeerden in
deze jammervolle periode: Theodorus I (1204-1222), Joan III Vatatzes (1222-1254),
Theodorus II (1254-1258).
Vreemde wisselvalligheid der geschiedenis! Ridders van West-Europa, uit
godsvrucht naar Palestina getrokken om het Heilig Land van de Saracenen te
verlossen, worden door de slinksche manieren van Venetië aangewend om het
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christelijke Constantinopel te veroveren. Door de intrigues van Dandolo wordt nu
de graaf van Vlaanderen, Boudewijn IX, door de ridders tot keizer gekozen. Op den
alouden troon van een Constantinus, een Justinianus, een Nicephorus Phocos, een
Basilius II Bulgaroctonus, een Alexis II Comnenos zit een Vlaming, die de reeks der
Latijnsche keizers (1204-1261) ging aanvangen. Gekleed met de keizerlijke purperen
chlamys, geborduurd met adelaars, getooid met het pallium van edelsteenen versierd,
begeeft hij zich den 16 Mei 1204 met het gecompliceerde Byzantijnsche ceremonieel
van het paleis Boucoleon naar de Hagia Sophia om aldaar door den Latijnschen
bisschop gekroond te worden (2).
De rechtmatige heerschers hadden zich met hun gevolg, met den hoogeren
Griekschen clerus, met de aristocratie, het leger en de hoogere ambtenaren in
ballingschap naar Klein-Azië, in het stadje Nicaea, bekend door twee conciliën,
teruggetrokken. Van daar uit zou, gedurende een halve eeuw, het verkleinde en
verarmde Byzantijnsche keizerrijk van Nicaea den strijd tegen de Latijnsche usurpators
aanbinden. En toch was het in deze tijd van beproeving dat de Byzantijnsche
nationaliteit ten bewustzijn kwam: stelselmatig, hardnekkig, voet voor voet, heroverde
het het verloren Europeesche grondgebied en gedurende twee eeuwen bleef het
Byzantijnsche rijk, ondanks zijn zwakheid, het bolwerk in het Oosten van het
Christendom tegen het Turksche gevaar. Tot in het midden der XVe eeuw moest het
zijn schitterende beschaving, overlevering van het oude Hellas, handhaven tot wanneer
het rijk, verraden en verlaten door de christelijke vorsten van het Westen, beroofd
en uitgezogen door Genua en Venetië, na de heldhaftige verdediging van den laatsten
keizer Constantijn XI Palaiologos Dragases, onder de slagen van sultan Moerad
moest bezwijken.
Eerst onder Theodorus II Lascaris werd Constantinopel door den bekwamen
veldheer den Cesar Alexis Strategopoelos heroverd. Doch de inname der hoofdstad
was slechts het einde van een strijd die door Joan Vatatzes begonnen was: hij was
het die de Latijnen bijna hun gansche bezit ontnam en aldus de eenheid van het
Byzantijnsche rijk herstelde. Vatatzes zette trouwens maar het werk van zijn
schoonvader, Theodorus I, voort; doch Vatatzes was bovendien een behendig politicus.
Hij sloot bondgenootschappen met vorsten van het Westen en wel met den beroemden
keizer Frederik II van Hohenstaufen, wiens dochter, Constantia (3), hij ook
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huwde in 1244, na den dood zijner eerste vrouw, Irene Lascaris.
Met Theodorus II, die een geleerde was en een zeer deugdzaam man, ondanks zijn
ziekelijke toestand (4), eindigt de dynastie der Lascaris. Zijn zoontje Jan IV Lascaris
werd door den usurpator Michiel VIII Palaiologos (1261-1282) met kokende azijn
blind gemaakt, terwijl de dochter Eudocia uitgehuwelijkt werd aan den Petrus
Guillielmus van Ventimiglia, die Genua als hulp naar Constantinopel had gestuurd.
Al deze tamelijk ingewikkelde genealogische gegevens zijn niet altijd goed door
de vroegere Nicenser geschiedschrijvers uit elkaar gehouden, door een Manente, een
Toselli, een Durante, zooals de heer Doublet het aangetoond heeft in zijn artikel: ‘La
légende des Lascaris ou l'ivraie de Nicée et de Nice’ (Eclaireur du Dimanche, 26
Febr. 1912), doch hij doet het met zulk een buitengewone scherpte tegen de vroegere
historici, die men onmogelijk kan billijken. Zelfs een zekere drukfout bij den ouden
schrijver der ‘Biographie niçoise’, Toselli, die Patagonië drukt in plaats van
Paphlagonië geeft aanleiding tot bittere spotternij, hetgeen des te merkwaardiger is,
dat de heer Doublet zelf bekent zijn wetenschap aan een brief van den eersten kenner
van Byzantium, Prof. Charles Diehl, lid van het Instituut, ontleend te hebben.
Dergelijke praktijken onder geleerden dienen streng afgekeurd te worden.
***

De Italiaansche Lascaris verdeelden zich in verschillende takken: de graven van
Ventimiglia, van Tenda, van Peglio (Peille), de heeren van Castellar, van St. Agnes,
van Gorbio, van la Briga, van Valdandone, van Aspremonte, de markiezen di Rochetta
sul Varo, enz. Een genealogie van dit geslacht verscheen in 1656 te Verona door Jul.
a Puteo (G. dal Pozzo): Imperialis gentis Lascaris genealogia, en in Italiaansche
vertaling in 1671 te Milaan onder den titel: Il sole eclisato (5). Een andere in 1681
te Villafranca van Robert Dominique; verder een van L. de Vauzelles (Lyon, 1873),
eindelijk een handschriftelijke, opgesteld door den senator Onorato Lascaris, broeder
van den grootmeester der Maltezer Orde, en die zich nu in de bibliotheek van Turijn
bevindt. Vele nieuwe gegevens heeft de reeds genoemde heer Doublet aan het licht
gebracht. Jammer genoeg heeft hij die in onmo-
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gelijk te vinden locale tijdschriftjes gepubliceerd, doch bovendien, wat weinig
wetenschappelijk is, zijn bronnen niet aangeduid (6).
Onder de meest bekende vertegenwoordigers van deze familie vermelden we
enkele, die een grootere rol hebben gespeeld, n.l. Augustinus, luitenant-generaal
(1776-1828), met wien het geslacht in Italië, naar Toselli, uitstierf; Julius Caesar
van Castellar, president van den Senaat van Montferrato, minister van State van
Sardinië in 1730 (7); diens zoon, Frans, gevolmachtigd minister in 's Gravenhage
en in Napels, staatssecretaris voor buitenlandsche zaken in 1771 (8); Paul-Louis,
genaamd Jules (1774-1811), geheim diplomatisch agent van Bonaparte in Syrië,
bekend als schrijver der: Récits de Fatalla Saeghir (Paris, 1835), wiens nagelaten
papieren door Lamartine tijdens zijn reis in het Oosten gekocht werden, maar door
den Engelschen consul te Damaskus werden weggenomen (9); Jacques (1512-1582),
die Xenophon's Cyropaedia in 1547 in het Fransch vertaalde, waarna deze in het
Nederlandsch door van Zuylen van Nyevelt werd vertolkt (10); eindelijk het
beroemdste lid van het geslacht, Joan Paul, grootmeester der Orde van Malta, wiens
rol te beduidend was dat we er niet wat langer zouden blijven bij stilstaan.
Een eereridder der Maltezer Orde, de heer O. Tencajoli, heeft voor enkele jaren
een zeer goed artikel over dezen Lascaris geschreven, en ik zal zoo vrij zijn
verschillende gegevens daaruit te putten (11).
De soevereine Orde van St. Jan van Jerusalem of van Malta - wiens grootmagisterium
sedert 1834 te Rome is - omvatte verschillende jurisdicties, die den naam dragen van
‘Taal’. Het graafschap Nizza maakte deel uit van de taal van Provence, die bovendien
omvatte de Bas-Dauphiné, de Comtat-Venaissin, de Roussillon, het graafschap Foix,
de Guyenne, de Gascogne en de Haut-Béarn. Deze jurisdictie bestond uit twee
prioraten, Toulouse en St. Gilles bij Arles, onder hetwelk Nizza ressorteerde en uit
vijftig commanderieën bestond.
Deze ridderorde, oorspronkelijk uit Amalfi, droeg achtereenvolgens den naam van
Hospitaalheeren, ridders van St. Jan van Jerusalem, van Rhodus en eindelijk van
Malta. De eerste melding der Orde vindt men in 1085; eerst te Jerusalem gevestigd,
ging ze naar het eiland Rhodus, waar
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ze van 1310 tot 1522 bleef, toen het eiland in de handen van sultan Soliman II viel,
na een heldhaftige verdediging van den grootmeester Villiers de l'Isle Adam. Nu
dwaalde de Orde in verschillende Italiaansche steden om, vestigde zich in 1527 te
Villafranca, dan te Nizza tot 1529, waarna keizer Karel, door een decreet van Bologna
van 1530, de Malteesche archipel met het kasteel en de stad Tripoli in Afrika aan de
Orde schonk. Te Malta bleef nu de Orde tot 1798, waarop ze door Bonaparte werd
verdreven (12).
Jan Paul Lascaris werd te Castellar in 1560 geboren, opgenomen in de Orde in 1584,
werd hij achtereenvolgens prior van St. Gilles, baljuw van Manosca bij den dood
van den grootmeester Anton de Paula in 1636. Ondanks vele intrigues werd Lascaris
tegen zijn vijf mededingers tot LVIe grootmeester gekozen.
De Orde verkeerde alsdan in moeilijke toestanden, zoowel binnen- als buitenlands.
's Lands middelen waren zeer beperkt, want Malta met Gozzo en Comino telden
nauwelijks ruim vijftig duizend inwoners en de haar opgedragen taak, een bolwerk
te zijn van het Christendom tegen de Turken, was niet in evenredigheid met de
inkomsten. Reeds van den beginne af had de nieuwe grootmeester het moeilijk; er
heerschte oeconomische crisis, die als natuurlijk gevolg had een buitengewone stijging
der levensmiddelprijzen. Malta moest koren uit Sicilië aanvoeren en Lascaris wendde
zich daarom tot den vice-koning, den hertog van Moltalto. Deze echter weigerde het
noodige koren te sturen, onder voorwendsel dat Fransche Maltezer ridders in de straat
van Malta Spaansche schepen hadden gekaapt. Alhoewel de grootmeester in den
strijd tusschen Frankrijk en Spanje dadelijk bevel had gegeven alle Malteesche havens
voor de Fransche schepen te sperren, liet Moltalto als retorsiemaatregel alle wissels
op Malta onder sequester stellen, legde het embargo op alle schepen der Orde, die
zich in Siciliaansch havens bevonden, en liet ze zelfs beschieten door de kanonnen
der forten van Syracusa. Zulke buitensporige maatregelen werden hevig gelaakt;
Lascaris protesteerde met nadruk, zoodat Moltalto genoodzaakt was den gouverneur
van Syracusa te desavoueeren en het noodige koren naar Malta liet sturen.
In Italië ging het trouwens slecht voor de Orde: met Genua, met Parma, met Venetië
waren moeilijkheden; de bezittingen der Orde gesequestreerd nu hier, dan daar;
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alleen met den hertog van Savooien, Karel Emmanuel II, waren er geen incidenten.
Ook in Frankrijk had de Orde conflicten met Lodewijk XIII en Lodewijk XIV, zoodat
Lascaris het buitengewoon moeilijk had de Orde buiten de Europeesche conflicten
te houden. Hij vergenoegde zich daarmee alle mogelijke pogingen aan te wenden
om teruggave der goederen der Orde te bekomen, vooral in de protestantsche landen
als Engeland en Holland.
Om de haar opgedragen zending te vervullen werden onder Lascaris'
grootmagisterium enkele militaire operaties ter zee ondernomen en met succes, tegen
de Turksche en Arabische zeeroovers. De eerste expeditie tegen Valona en Scala
Nova was niet schitterend; eenige stoute stukjes werden tegen Tripoli, la Gouletta
ondernomen; verder enkele flinke zeeslagen voor Rhodus, Castelrosso, Tenedos,
waarbij telkens duizenden Christen slaven werden verlost, afgezien van een overgroote
buit; al deze zegepralen werden in fresco afgebeeld in het paleis van den grootmeester
te La Valetta, waar ze heden nog te zien zijn.
Doch militaire expedities kosten veel geld, en Malta was verre van rijk te zijn,
destemeer dat de bronnen van inkomsten der Orde belangrijk verminderd waren door
het reeds vermelde feit, dat bijna gedurende het gansche magisterium van Lascaris,
de Orde beroofd was van de inkomsten der commanderieën van Frankrijk en Italië
door sequestermaatregelen, ofwel van Duitschland en andere protestantsche landen
waar ze geconfisceerd waren. Om de kosten te dekken moest Lascaris wel leeningen
opnemen bij Genueesche bankiers van 70.000 scudi, dan van 100.000 dukaten, later
nog eens 400.000 scudi, deze laatste leening tot het opwerpen van verdedigingswerken
te Malta uit vrees van een aanval der Turken (1644). Het leger der Orde bestond
toenmaals uit 8.000 vreemdelingen en 10.000 man der Maltezer militie. Bovendien
liet Lascaris het zilver van het paleis smelten en voor 250.000 scudi kopermunt slaan,
die in drie jaar moest terugbetaald worden, hetgeen een te groote last was voor dit
kleine staatje en als gevolg had de depreciatie der munt. Eerst in 1649 kon de
converteering van koper in zilver plaats hebben. Het monetair type der door Lascaris
geslagen munt is dat van Venetië, over het algemeen koperen terini (1, 2, 4), eenige
zilver- en goudstukken, dateerend van 1637, 1639 en 1643.
Als binnenlandsch beleid stichtte Lascaris drie nieuwe
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commanderieën in Italië en een in het graafschap Nizza (Luceram); zorgde vooral
voor de voeding der bevolking en vertrouwde deze bezorging toe aan een raad van
notabelen. Als wetgever vaardigde de grootmeester enkele verordeningen over de
zeevaart uit en gaf een nieuwe uitgave der Statuten der Orde van Villiers de l'Isle
Adam. Handel, nijverheid en landbouw werden door privilegiën begunstigd. De molo
van La Valetta werd uitgebreid, nieuwe wegen werden aangelegd, het paleis en de
villa van Verdala voltooid en een lusthuis buiten de ‘porta di monti’ gebouwd;
eveneens liet Lascaris een lazaret en een hospitaal voor mannen en vrouwen bouwen.
Op aanvraag van den wereldlijken clerus stichtte Lascaris in 1650 een openbare
bibliotheek, die de kern der huidige bibliotheek vormt. Om een leeraar in de mathesis
te kunnen betalen, kende de grootmeester de intreegelden toe van een soort crocketspel
voor jongelui; hij beschermde trouwens geleerden zooals de geschiedschrijvers Mgr
Imbroll, Abela en Marulli.
Ondanks deze voortreffelijke maatregelen voor de bevolking, had onder Lascaris
een kleine opstand plaats. In 1640 had de grootmeester een verordening genomen,
waarin het streng verboden was aan de vrouwen de voorstellingen van den schouwburg
bij te wonen of zich gedurende den carnaval te maskeeren. Te rechte of ten onrechte
zag de bevolking daarin de hand der Jezuieten. Ook gedurende den carnaval waren
personen gemaskerd en gecostumeerd als Jezuieten rondgegaan; de Patres lieten den
hoofdman, ridder Silvatice, arresteeren, doch het volk koos de partij der gemaskerden,
bestormde het college der Jezuieten, manifesteerde tegen den grootmeester en eischte
de vrijlating der gevangenen. Verontrust door deze demonstraties der straat, gaf
Lascaris bevel aan de Patres het land te verlaten: zij vertrokken dus naar Sicilië, van
waar ze trouwens enkele maanden nadien naar Malta terugkwamen. Dit incident viel
echter niet erg in den smaak van paus Urbanus VIII, zoodat de gezant der Orde de
grootste moeite had om hem te bedaren.
Den 14 Augustus 1657 stierf Lascaris, oud 97 jaar: zijn achterkleinneef, Joan Paul,
liet hem in de kapel van Provence in de hoofdkerk van St. Jan te La Valetta een
prachtig marmeren mausoleum oprichten, dat men heden nog ziet en met het volgende
pompeus opschrift:
‘Renovabitur ut aquila. D.O.M. Viator lege et luge. Hic jacet Fr. Joannes Paulus
de Lascaris Castelare, magnus
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magister et melitae Princeps, qui - Nascendo ab imperatoribus et comitibus Vintimiliae
acceptit - Nobilitatem. Vivende in consiliis et legationibus regum, fecit - Amplissimam
et moriendo inter omnium lacrimas reddidit - Immortalem; Regnavit annos XXI inter
principes fortunatus - Erga subditos pater patriae erga religionem benemerentissimus
- Septima triremi quam annuis redditibus stabilivit, nova - Commenda quam instituit,
aliis atque aliis aedificiis quae construxit - Tot nominibus terrae que celebris, soli
Deo semper affxus - Obiit die decima quarta Augusti, anno Domini 1657, aetatis
suae 97 - Parentes hoc grati animi monumentum inter lagrimas posuerunt.’ (Hij zal
als de adelaar verrijzen. Aan God, de beste, de hoogste! Hier ligt Br. Joan Paul van
Lascaris uit Castelar, grootmeester en vorst van Malta, die, afstammend van de keizers
en graven van Ventimiglia, de grootste adel bezat bij zijn geboorte, dien vergrootte,
gedurende zijn leven in onderhandelingen en gezantschappen van koningen en bij
zijn dood onsterfelijk maakte te midden der tranen van allen. Hij regeerde, gelukkig,
XXI jaren onder vorsten: tegenover zijn onderdanen was hij een vader des vaderlands;
tegenover den godsdienst heeft hij zich hoogverdienstelijk gemaakt. Hij bestendigde
de jaarlijksche inkomsten, bouwde zeven schepen, richtte nieuwe commanderieën
in, eveneens vele gebouwen, beroemd ten allen kante der aarde, God alleen
toegedragen, stierf hij den veertienden Augustus des jaar onzes Heeren 1657, oud
zijnde 97 jaar. Zijn verwanten hebben dit monument opgericht vol erkentelijkheid
en droefheid.)
Lascaris' bestuur is verschillend beoordeeld geworden: de heer Doublet is vol
afkeuring, m.i. wel iets ten onrechte; de heer Tencajoli schijnt mij den grootmeester
objectiever en meer onpartijdig te beoordeelen. Men mag toch de zeer moeilijke
positie van den grootmeester der Orde te midden der Europeesche conflicten van
Grootmachten niet onderschatten. Met zulke bescheiden, ja veel te geringe en
ontoereikende middelen de Barbarijnsche zeeroovers bekampen, zonder hulp van
iemand, is toch wel bewonderenswaardig. Tencajoli beschouwt Lascaris als een man
die door zijn voorzichtigheid en wijsheid de Orde heeft kunnen leiden zonder in den
strijd tusschen Frankrijk en Spanje gewikkeld te zijn.
Toch zijn de meeste schrijvers Lascaris niet gunstig en schilderen hem, onder
physisch oogpunt, als een sterk,
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gezond man, onder moreel oogpunt als hard, autoritair, onhandelbaar, gierig en
stijfhoofdig. Wat is er van waar? Het valt wel moeilijk te zeggen. We bezitten
eigenlijk, als zeker portret, slechts de buste van het praalgraf te La Valletta; alle
andere voorstellingen moeten weggelegd worden. De heer Doublet beweert wel ex
cathedra dat ‘zijn portret bekend is en voorkomt in de in de XVIIIe eeuw gegraveerde
serie van den Lyonees Laurent Cars en in de “Sessante Piemontesi” in 1824 door
den advocaat Paroletti, evenals in de “Biographie Niçoise” van Toselli’(14), doch al
deze portretten zijn buitengewoon verdacht, vooral deze van Cars, die ook in het
‘Musée Massena’ hangt en opvalt als volkomen fantaisie. Er moeten ongetwijfeld
veel geschilderde portretten van den grootmeester bestaan hebben, maar alle zijn
verdwenen, tot dit, dat in 1844 nog in de zaal van den gemeenteraad van Nizza hing
tusschen een schilderij van Karel Albert van Savooien en Ignatius Thaon, die beide
in het ‘Musée Masséna’ gered zijn(15). De buste wijst alleszings wel op een man met
energie en die wel niet gemakkelijk schijnt en het spreekwoord in den mond van het
volk te Malta nog heden over een brutale vent: ‘gli è faccia da Lascaris’ (die heeft
een gezicht als Lascaris) schijnt wel op het traditionneel portret te slaan, alhoewel
de heer Tencajoli zich vele moeite geeft om het tegendeel te bewijzen.
Iedereen die zich voor nog wat anders interesseert als het mondaine leven van de
Jetée, de Casino municipal, de Méditerranée en de pantoffelparade van de Promenade
des Anglais, is wel eens in de oude volkomen Italiaansche stad rondgekuierd. Van
het versterkte kasteel is niet veel meer over; het is zeer behendig herschapen in een
park en boven een schitterend vèrgezicht. De hoofdkerk van Ste Reparata is in den
Italiaanschen overladen smaak en niets bezonders; oude huizen zijn zelden en men
moet de geschiedenis van Nizza kennen om ze op te sporen: het paleis van Maurits
van Savooien, op den hoek der ‘rue de la Préfecture’ en der ‘rue du Sénat’ is onooglijk,
bewoond door arme gezinnen, die men niet graag derangeert om een mooie zoldering
te zien en ook moeilijk thuis vindt; het oude paleis der gouverneurs van Nizza in de
‘rue Malonat’; enkele archeologische détails in enkele voorgevels, het wapen der
Malteser Orde in de ‘rue Mascoinat’; een romantisch venster boven in het huis, n.l.
der ‘rue Droite’, eveneens mooie gesmede balkons
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no 14, en eindelijk no 15 het mooie paleis Lascaris, doch in welken toestand van
verval en verwaarlooszing!
Sedert tientallen van jaren hebben alle archeologen, kunstkenners en liefhebbers
van Nizza dezen minderwaardigen, jammerlijken toestand beschreven en aangeklaagd
- trouwens tevergeefs! Toen ik in 1925 in Nizza woonde signaleerde ik den
schandaligen toestand van dit historische huis in de ‘Eclaireur de Nice’, schreef
erover aan de ‘Academia Nissarda’(16), was begonnen met de inrichting van een Comité
tot het classeeren als historisch monument(17) en wendde mij alsdan tot den eigenaar,
heer Donadei. Deze, ongetwijfeld verontrust door deze bedreiging, verklaarde mij
dat hij ‘de classeering niet wenschte, dat hij voornemens was - hetgeen hij reeds
vroeger had verkondigd - het huis aan de Stad de schenken, zoodra de bepalingen
der huurwet zouden opgeheven worden’ en ik liet deze belofte kennen in de pers(18).
Sedertdien zijn de door den heer Donadei gestelde voorwaarden lang vervuld, maar
de toestand is dezelfde gebleven. Niemand schijnt zich voor dat historische huis te
interesseeren, noch de rijksarchivaris, die voor de historische monumenten moet
zorgen, noch de gemeentelijke archivaris, noch de ‘Academia Nissarda’, noch de
Société des Beaux-Arts’, noch de ‘Société des Lettres’, noch vooral de Stad, al is dit
gewis niet een getuigschrift van interesse voor de geschiedenis der stad noch
kunstliefde voor het eenig architectonisch gebouw dat men daar bezit! Trouwens
staat het vrij treurig met de bescherming der kunstvolle monumenten in Frankrijk,
al is de wet goed: de heer J.L. Vaudoyer, in zijn boek: ‘Nouvelles beautés de
Provence’ klaagt eveneens die verwaarloozing aan voor wat betreft het huis van
admiraal de Tourville, het vroegere bisschoppelijk paleis te Viviers, die ook stilaan
ten gronde gaan(19).
Maar voor Nizza, dat zich reusachtig ontwikkelt, is dit een zware aanklacht tegen
het Gemeentebestuur en de wetenschappelijke genootschappen: het beteekent de
vernieling, door gebrek aan zorg, de noodzakelijke reparaties en de vochtigheid van
het eenige historische huis van beteekenis der stad.
Tusschen 1643 en 1646, door den grootmeester van Malta, onder toezicht van zijn
neef Jan Baptist, rechter in Castelar, gebouwd, werd dit paleis door de leden van het
geslacht der Lascaris tot de Fransche Omwenteling bewoond. Als natio-
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naal goed aangeslagen, dan verkocht, werd het in 1818 voor 20.000 fr. opnieuw
verkocht; in 1922 kwam het in handen van den tegenwoordigen eigenaar, den heer
Donadei. Ook dit huis, vroeger in de rijkste straten van Nizza, wordt nu door arme
arbeidersfamilies bewoond. De eerste verdieping, het z.g. piano nobile, dat zoo hoog
is als twee gewone verdiepingen, is voor het grootste gedeelte verhuurd aan een
antiquair en dient als opslagplaats voor oude meubelen; een andere kamer wordt
benut door een Nicenser muziekmaatschappij en een mutualiteit.
Het paleis is drie verdiepingen hoog, met zeven ramen met balkons en balusters,
gestut door gebeeldhouwde consoles en gebouwd in den stijl der Genueesche
paleizen(20). De nauwheid der straten, die een noodzakelijkheid is in het Zuiden om
zich tegen de felle zon te beschermen, laat niet goed toe den gebeeldhouwden gevel
te bewonderen. Doch het binnenste is veel rijker versierd als de buitengevel.
De ingangspoort is van een onzuivere ionische bouwtrant, geringde zuilen met
kapiteelen versierd met guirlanden van vruchten. Het geveldak, eveneens versierd
met gebogen tinnen, vertoont nog den spijker waaraan vóór 1792 het wapenschild
der Lascaris was vastgehecht. De corridor is nu in tweeën gesneden door een muur
die een kaas- en fruitwinkel afbakent; op de zoldering prijkt echter nog de helft van
het geschilderd wapen der Lascaris: 1-4 tweehoofdige gekroonde zwarte adelaars
(Lascaris); 2-3 van geel met gouden hoofd (Ventimiglia), samen op een grooten
zwarten tweehoofdigen adelaar, met bek, klauwen en kroon van goud en met het
Maltezer kruis om den hals. Op het eind van den gang een marmeren trap: drie
Toskaansche zuilen, op het vierkanten gebeeldhouwde middelstuk dezer zuilen,
waarboven marmeren pijnappels prijken, vrij goed beeldhouwwerk met onderwerpen
van militairen aard, vaandels, trompetten, bandeliers, pijlen, enz. Een tiental treden
en men komt tot een klein trapportaal. Tegenover ons, in een met beeldhouwwerk
overladen nis, een standbeeld van Mars met een Renaissance helm en een Romeinsche
tunica; in de linker hand een Italiaansch schild, waarop het wapen der Lascaris. Op
het marmeren voetstuk het zelfde wapen geplaatst op een Maltezer kruis, bovenaan
een kroon. Op de zijde, militaire zinnebeelden. In zijn onderzoekingen over dit paleis
heeft de heer Doublet aangetoond dat al deze versieringen ontleend zijn aan de
titelplaat van het boek van Giulio da Pozzo over
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de genealogie der Lascaris, die reeds hooger vermeld werd. Links is nog een
vierkanten middenstuk versierd met harnassen, enz.; op het voetstuk, een Venus, die
weliswaar zeer beschadigd is. Aan de overzijde van het standbeeld van Mars,
muurschilderingen voorstellend twee Victoria's met zwevende tunica's en een
randversiering waaruit blijkt dat in 1706 een restauratie heeft plaats gehad. Nu
beklimmen we een hoogere trap met marmeren pilasters: tweede trapportaal met
twee ronde nissen, waarin twee marmeren standbeelden ten halve lijve, de eene
Bacchus als kind, de andere Flora voorstellend. De trap wordt nu smaller met slecht
houten gedraaide pilasters. Derde trapportaal met twee vrouwenborstbeelden. Vierde
trapportaal: twee Romeinsche keizers, eveneens erg beschadigd.
Nu zijn we aan het piano nobile. Links, een eerste groote kamer, de vroegere ‘sala’,
waarin nu de reeds vermelde Nicenser muziekvereeniging vergadert. De zoldering
is volgens de traditie geschilderd door J.B. Carlone (± 1680) en stelt den val van
Phaeto voor(21), dat men eveneens van de hand van denzelfden schilder in het oud
kasteel der Grimaldi te Cagnes vindt. Deze plafond is zwaar beschadigd; een groote
driehoek ontbreekt en de gaspijpen liggen dwars door de schilderij heen.
De andere ruimten zijn verhuurd aan een antiquair en kunnen niet bezichtigd
worden. Door een toeval sloop ik er binnen en kon ze snel onderzoeken. In de
voorkamer, een geschilderd dekstuk voorstellend Anchises en Venus in een wagen
getrokken door zwanen en geleid door Mercurius. Dit doek is eveneens gespleten
tot in de midden. Eveneens vindt men er drie penanten, de eene stelt voor een man
met een degen, twee vrouwen zitten aan een tafel en worden door een page bediend;
een muzikant betokkelt een lier. Een tweede, Nero en Epicharis; de derde, een dame
in een slee en een man met een hond. De penant boven de rechter deur heeft een gat
van circa 20 cm. diameter. De derde kamer heeft ook haar geschilderd plafond,
voorstellend Mercurius schaakt een vrouw en brengt ze binnen in den Olympus, waar
men Jupiter, Saturnus en Themis erkent. In de fries schilden in een kleur geverfd
met mythologische voorstelingen, als de roof van Europa, Andromeda op de rots,
enz. Deze laatste zeer ruime zaal is gedeeld door een groote glazen wand met drie
vergulde ronde bogen in hout, gestut door vier Caryatiden. De front met Amors,
waarvan de eene een
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voorhang houdt, die een met het wapen der Lascaris versierd medaillon omlijst. Deze
beide zeer mooie zalen zijn ontsierd door een afschuwelijk schreeuwend rood-goud
behangpapier. De vierde kamer is zeer donker. Het geschilderd dekstuk stelt voor
Saturnus, Minerva en Cupido; de kleine tafereelen in een kleur geverwd boven de
deur zijn vernield. De vijfde kamer heb ik niet gezien: van hier af volgen we de
beschrijving van den heer Doublet. Daar schijnt een alkoof gestaan te hebben; ze is
nog duisterder als de vorige. Alle andere kamers geven op den achterkant uit, op de
vroegere ‘rue Juiverie’, nu ‘rue Bunico’, want de Gemeenteraad van Nice heeft
gemeend de oude, eerwaardige, historische namen der oude stad gedeeltelijk te
moeten veranderen in namen van onbekende lokale grootheden, en ook hier ware
het te wenschen dat de oude namen weer in eere werden hersteld; de namen dezer
moderne personnages kunnen ongehinderd aan de nieuwe straten gegeven worden.
Ook deze kamers heb ik niet gezien. De heer Doublet, die zich de moeite getroostte
ze te onderzoeken, verhaalt hoe hij letterlijk moest kruipen door een onmogelijk enge
trap en door een vliering, onder de hanebalken, en er toch een zeer schoon geschilderd
plafond ontdekte voorstellend de drie Parken en deuren die vroeger verzilverd waren.
Wat zal er van dit paleis geworden? De oplossing ligt in de handen der Nicenser zelf.
Nu is het nog te redden, maar er mag geen tijd meer verloren gaan! Sardou, Brun(22),
vooral de heer Doublet hebben de kunst- en historische waarde van dit gebouw
aangetoond, doch de classeering van dit gebouw is nooit ernstig, ja zelfs nooit
geprobeerd, daar de eenige aanvang mijn kern van Comité van 1925 was. Il weet
niet of dit artikeltje ooit in de handen van het Stedelijk Bestuur van Nizza zal vallen,
maar ik hoop dat er genoeg personen zijn die hun stad en haar verleden liefhebben
om niet te gedoogen dat onder de verwaarloozing van een eigenaar het eenige
historische gebouw zou worden vernield. Reeds voor den oorlog beloofde de heer
Donadei het Lascarische paleis aan de Stad te schenken; dat zijn ijdele beloften
zonder morgen. Op het einde van zijn artikel eindigt de heer Doublet met de volgende
woorden: ‘Wanneer de winkel, die zoo ongelukkig gebouwd werd ten koste van den
corridor, zal geslecht zijn, wanneer de dubbele ingang, deze der wagens en paarden
van vroeger, op wiens plaats deze winkel nu staat, en de in-
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gang van den trap weer zullen hersteld zijn in haar pracht van vroeger, wanneer de
tweehoofdige adelaar der Lascaris opnieuw op de zoldering van den gang zal
herschilderd zijn, en de kroon der graven van Peglio op den voorgevel teruggeplaatst,
dat de piano nobile weer behangen en gemeubileerd zijn zal, dat het Museum der
Oude Stad aldaar zal gevestigd zijn, zal Nizza met nieuwsgierigheid, dikwijls met
weemoed, om het woord van een dichter te herhalen, een soort Elyseum zien, versierd
door schilders a fresco der XVIIe eeuw, vroeger door de hoogste personen bewoond
van de hoofdtak van de “principalissima” der geslachten van het Graafschap,
gerestaureerd door een man van smaak.’(23)
Toen schreef men 1922. Sedertdien wacht men op de aangekondigde geste van
den heer Donadei. De opmerkzaamheid is van het paleis Lascaris afgedwaald. Ja,
men vindt zelfs geen enkele prentbriefkaart meer van den voorgevel van het paleis,
noch in de nieuwe, noch in de oude stad, nergens, behalve bij een vriend van het
oude Nizza, een winkel in de ‘rue de l'Opéra’.
Het wordt groote tijd dat men er met het classeeren haast bij zet!
Prof. Dr J. EGGEN VAN TERLAN.

Eindnoten:
(14) M. Paroletti: Vite e ritratti di sessanta Piemontesi illustri. Torino, 1824.
(15) Dit portret wordt nog vermeld bij A. Risso: Guide du voyageur, Nice, 1844, p. 220; ook bij
Durante II, 440. Ik signaleerde het feit aan den maire den heer Mari door mijn brief van 19
Sept. 1925, kreeg echter nooit antwoord.
(16) Zie daaromtrent mijn artikel in de ‘Eclaireur de Nice’, 9 Juni 1925, en de ‘Nice Historique’
1925, p. 139, die den naam van het paleis Lascaris niet uitspreekt.
(17) De voorloopige lijst om het classeeren van dit huis te verkrijgen werd onderteekend door de
voorzitters der volgende maatschappijen, de heeren L. Cappati (Société des Beaux-Arts),
Gauthier (Société des Lettres), Rance-Bourrey (Groupe d'études historiques), Barones Mamberg
(Union des Femmes de France), Latouche (Rijksarchivaris), Levret (Bibliothecaris der
stadsbibliotheek), Baudoin, (tweede bibliothecaris), Boréas, Conservator van het ‘Musée
Masséna’).
(18) Eclaireur du Soir, 19 Dec. 1925.
(19) Paris, 1928, p. 33.
(20) Er bestaat ook een paleis Lascaris te Turijn, nu zetel van een bank.
(21) E. Néguin: Promenades de Nice, 3e éd. Nice 1864. - Deze en nog een andere plafond (Venus
en Anchises) uit het paleis Lascaris is gephotographeerd door Gillettol te Nizza en gereproduceerd
bij H. Moris: Au pays bleu, Paris, 1900 p. 48, 49. Ook de houten balustrade met de caryatiden
en het eerste trapportaal. De prentbriefkaarten, uitgegeven door Neurdien, Parijs, en Laugier,
te Nice, geven den voorgevel weer.
(22) V. Sardou: Guide de l'exposition de Nice, Nice, 1883; F.A. Brun: Promenades d'un curieux
dans Nice, Nice, 1894.
(23) Doublet, Nice Hist., 1922, p. 85.
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Kronieken
Nederlandsche poëzie
Jan H. Eekhout
Louteringen (uitgave G.W. Den Boer, Middelburg, 1927).
Deze jonge katholieke dichter uit Zeeuwsch Vlaanderen staat niet alleen,
aardrijkskundig gesproken, zeer dicht bij ons. Hij is ook geestelijk zeer nauw met
ons verwant. Hij zou een jongere broer kunnen zijn van Karel van den Oever en een
goed kameraad van Wies Moens of van Paul van Ostayen uit den tijd van het Sienjaal.
Over zijn oud stadje Sluis welft nog een stukje hemel van het groote Vlaanderen.
Hij ziet zijn stadje, hij voelt het aan zooals Van den Oever dat zou gedaan hebben,
‘historieel’ zooals Karel dat noemde en met een zelfden ietwat romantischen
weemoed. Ik meen een antwerpsch geluid van lang geleden weer te hooren:
Klein wankel stadje als een ver verhaal
Van luide, lang gegane pracht en praal...
Klein wankel stadje als een vergeten lied:
Vaag kent men woorden nog, maar wijze niet...
Klein wankel stadje als oude moede man,
Die niet meer schreien, niet meer blij-zijn kan...

Maar dit is van Jan Eekhout en zoo ziet hij ook Het Zwin, buiten zijn stadje, met het
gekir van de meeuwen.
Hoog boven d'eenzaamheid van wijde schor en plas en met zijn Vlaamsch gemoed
gaat hij het weer historisch fantaseeren:
Dit is 't visioen. De vloed bruist aan! De baren groenen! Daarginder nadert, trotsch, een bonte vloot galjoenen,
Die, zon ter zeilen, koers op 't macht'ge Vlaanderen koos...

De velden van zijn land staan vol rijp koren, ‘vlammende graanoogst’, de zelfde zee
van koren waardoor Van Langendonck eens zieledronken langs de Brabantsche
hellingen schreed. De uitzichten en de menschen van Zeeland hebben in hem datzelfde
schiderkunstig uitbeeldend vermogen doen ontwaken dat den Vlamingen zoo eigen
is en hij zingt liederen die het rythme hebben van een Gezelle of een René de Clerck.
Navolging wordt niet het minste hiermeê
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bedoeld: alleen verwantschap van bloed, een zelfde harteklop waaruit rhythme en
lied geboren worden. ‘Dans op de Deel’, ‘Aan Zeeuwsch Vlaanderen, ‘Orgelliedje’
kunnen hier voor getuigen.
Jan Eekhout is een God-zoeker. Hij zou hierin alleen op zijn warm gevoel moeten
vertrouwen. Wanneer hij wijsgeerig-diep of mystiekverheven wil zijn, dan wordt hij
duister en stroef en vervalt soms in rhetoriek. Hij worstelt dan moeizaam door de
kleurlooze regels van een gedicht naar een enkel mooi vers aan het einde. Ik denk
hier aan ‘Bekentenis’ en ‘Vreemde Tocht’.
Hij is het best wanneer hij zijn natuurindrukken bespiegelt. Het verlangen om één
te worden met den eenvoud der schoone aarde geeft aan zijn stem haar zuiversten
klank:
Doe Gij weder ons worden
'lijk gras, 'lijk bloemen,
'lijk vogels, haar lied parelt zuiver en blijde.

Hij voelt het landschap aan in tegenstelling met de verdoemde stad. De wijde opene
wereld wordt de opperste verademing, de zaligende troost, het paradijs waar men
met God kan spreken:
Hier (in de stad) zwerft Uw stem verloren in den wind
Doch... ergens aan de warme borst der aarde
Droomt, als aan 't zoete moederhart een kind,
Midden der stille boomen blonde omarming,
Een eenzaam dorp... en bidt U om ontfarming.

Hij ziet langs de straat een rank meisje:
heel licht gaande door de verschrikkelijke stad.

en het is nog de zuivere natuur die hem boeit:
Kinderen, meisjes, heel rank en heel wit
Een jongen die op zijn vingers fluit hoog de lucht in.

De aarde is ‘het heldere land van God’ en de oogen van alle menschen zouden moeten
diep en warm en blank zijn ‘als een middag te Meie’, maar zij dragen maskers.
Alleen het leven dat tot droom verzoet en verstild werd en tot lied vervoerd zal
het geluid vernemen van ‘de stem van God die spreekt in de avondwinden’ en ‘Bloeit
eindeloos zacht omhoog in zijne handen’.
Soortgelijke bespiegelingen komen uit een ziel die zuiver is als ijs en, in haar
ongereptheid, het ongerepte zoekt van de eeuwignieuw geboren wereld der schepping.
Zuiver tegenover menschen en dingen staan beteekent niet altijd teeder of
overdreven-sentimenteel te zijn. Wel dreigt van dien kant soms gevaar voor dezen
dichter.
Het is wanneer hij heelemaal opgaat in de contemplatie van het schoone heelal,
dat hij zijn hoogste verrukkingen heeft. ‘Aanwezigheid’, ‘Zonnedorp’, ‘Nachtliedje’,
- door de zuiverheid van emotie, door den eenvoud der verwoording, door den diepen
echten klank van de innerlijke belevenis, - zijn stukjes die meê tellen in de poëtische
productie der laatste jaren. Luister even naar zijn ‘Nachtliedje’:
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Uw bloeiende droom van blauw - -
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En de boom, die zingt van Uw Adem -,
En de weem'lende sterren - als dauw! - En de eindeloosheid Uwer velden
Waaraan ik biddend nederkniel;
Vader, zegen mijn jonge oogen -,
Zegen mijn ziel!...
- - Zoet rokig uit U vloeit de stilte
'Lijk teeder-wijd water over mijn land...,
Vader, mij is 't of ik d'aarde
Over ga aan Uw hand!...

‘Louteringen’ is wel de juiste naam die op dezen eersten dichtbundel van Jan Eekhout
mocht geschreven worden. De dichter liet zich louteren door het leven en den aanblik
der natuur. Dit bundeltje is nochtans vol verscheidenheid. En die wijst op de vele
mogelijkheden van dezen jongen man. Er komen verhalende dichtstukken in voor
als ‘Kerstrijm’ en ‘Christofoor’ die haast een middeleeuwschen klank hebben. Om
zijn verzen ‘Van liefde’ hangt de stille weemoed van een die al te teeder terugschrikt
voor een groot geluk. De kleine reeks die hij noemt ‘Gestalten’ brengt werkelijk
plastisch-aanschouwelijke figuren als de ‘Bedelaar’ in het avonddorp en de ‘Zaaier’,
groot voor purpren avondbrand. Met zijn verlangen naar geslotenheid van vorm komt
hij natuurlijk en als van zelf naar den Sonnet-bouw die zoo geschikt blijft voor
gebonden plastische verbeelding, wanneer hij daartegen, zich verlatend op zijn lyrisch
gevoel, met voorliefde het vrije vers gebruikt.
Jan Eekhout zou bezwaarlijk bij de Noord-Nederlandsche jonge dichters kunnen
worden ingedeeld. Hij is zooals wij zagen meer van het Zuiden en neemt een eigen
zeer persoonlijke plaats in naast Van den Oever en Wies Moens. Ik verwacht nog
veel van hem.
JOZEF MULS.

Letterkundige geschiedenis
J. Jacobs - De Westvlaamsche Spreek- en Schrijftaal vóór 1250 of de
Tweetaligheid in West-Vlaanderen vóór 1250 - Brussel, N.V.
Standaard-Boekhandel, z.j. (1929), 49 bldz. 22,5 × 14,5 cm.(1)
Deze studie wil een antwoord verleenen op de vraag welke taal gesproken en
geschreven werd in Oudwest-Vlaanderen vóór 1250. Was het gedeelte van ons land
dat ten Noorden door de Noordzee en de Westerschelde begrensd was, ten Oosten
door Braakman en een lijn gaande over Lembeke, Oostwinkel, Ursel, Ruiselede,
Vive St-Baafs, ten Zuiden door de Leie en een lijn loopende van Ariën over Tervanen,
Dennebroeucq, Bezinghem, Halinghem, Dannes, zuidwaarts van Boulogne, ten
Westen door het Kanaal, enkel Germaansch ofwel werd er ook Romaansch geschreven
en gesproken, en in welke mate; met andere woorden, was West-Vlaanderen van
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de vijfde eeuw af tot 1250 eenigszins tweetalig, d.i. gebruikten sommige
Westvlamingen het Vlaamsch, andere het Waalsch of beide talen te gelijk?
Vijf thesissen die beurtelings door Prof. Kurth en Prof. Pirenne(2) als
verfranschingsfactors algemeen verspreid werden en die de tweetaligheid van de
vroegste tijden af moesten aantoonen, worden door Jacobs - alle vijf! - op streng
historisch-wetenschappelijken grondslag weerlegd en zelfs een paar als volkomen
onwaar totaal gelogenstraft. Achtereenvolgens wordt aangetoond:
I. Hoe Prof. Pirenne den invloed van de Romaansche letterkunde en kultuur in
onze Vlaamsche gewesten fel overdrijft. Prof. Pirenne steunt inderdaad zijn betoog
op het niet bestaan eener oorspronkelijke Westvlaamsche letterkunde, hij leze de in
dit opzicht oprecht ophefmakende ‘Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche
Letterkunde’ van Pater Dr. J. Van Mierlo Jr. er op na;(3);
II. hoe het invoeren der kennis van de Fransche taal door de monniken van Cluny
niet kan gehandhaafd worden: de Westvlamingen hebben steeds uit den mond hunner
priesters hunne eigene taal willen hooren;
III. hoe Prof. Pirenne zich vergist daar waar hij beweert dat door het gebruik van
de Fransche taal vanwege de wereldlijke overheid (koningen, keizers, graven, adel)
deze taal een algemeene verspreiding heeft aangenomen - louter in private
aangelegenheden werd het Fransch aangewend!;
IV. hoe totaal onwaar de voorstelling is als zouden de poorters en de kooplieden
door hunne betrekkingen met Frankrijk in de noodzakelijkheid verkeeren het Fransch
aan te leeren en
V. hoe eveneens de bewering dat poorters en beheerders, wetgevers en rechters
het Fransch naast het Latijn gebruikten op geen wetenschappelijke bazis te bewijzen
is. Alle officieele documenten waren in het Latijn opgesteld en daar waar het Latijn
soms door eene andere taal vervangen werd, dan was het niet door het Fransch, maar
wel door het Westvlaamsch(4). Wat de schrijftaal betreft, bemerken we dat het aandeel
van de Westvlaamsche elementen in de Latijnsche teksten der eerste helft van de
XIIe eeuw gaandeweg aanzienlijker wordt - trouwens menig feit schijnt te pleiten
‘voor het bestaan in Westvlaanderen van de 8ste eeuw af van een West vlaamsche
schrijftaal met een erkende schrijftraditie’.
Evenals Mr. Leonard Willems op het Tweede Vlaamsch Philologencongres(5) in
een meesterlijk betoog met klinkende tot nog toe niet weerlegde argumenten, bewezen
heeft dat voor de periode 1250-1500 onze hoogere Vlaamsche standen lang niet zoo
erg verfranscht waren als Prof. Pirenne het grootsprakerig beweerde, zoo heeft Priester
J. Jacobs in dit prachtig wetenschappelijk betoog, alleen steunend op bestaande
schriften uit den tijd zelf, op onwederroepelijke wijze, dunkt ons, aangetoond dat
men van Boulogne tot Biervliet, van Kales tot Kortrijk, over het algemeen enkel
Germaansch sprak. Aan Professor Pirenne is thans het woord.
Dr. ROB. ROEMANS.
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Dr. Maurits Sabbe - Letterkundige Verscheidenheden - Antwerpen, S.V.
‘Lectura’, 1928. 100 bldz. 19,5 × 13,5 cm.
Bevat:
Vondel's Herbarium - Bldz. 5-34.
Fransch-Vlaamsche Rederijkerskunst.
I. Een onuitgegeven Handschrift - Bldz. 35-39.
II. Tooneelspel en Voordracht - Bldz. 39-47.
III. Metriek - Bldz. 47-53.
Dautzenbergiana - Bldz. 55-92.
Trijntje Cornelisdochter te Antwerpen. Bldz. 93-99.
Het eerste der vier hier gebundelde opstellen draagt als titel ‘Vondel's Herbarium’.
Dr. Maurits Sabbe, die in zijn ‘Diersage en Dierkennis bij Vondel’(1) door menig
keurig gekozen voorbeeld de beteekenis van Vondel's levendige belangstelling voor
de dieren op diens oeuvre had aangetoond, zou thans een dergelijk onderzoek instellen
met betrekking tot de bloemen en planten. Beide leidden tot eenzelfde besluit: zooals
de dichter zich niet met eene loutere schildering van de dieren tevreden stelde, zoo
ook gold dit met zijne waarneming der bloemen - die hij zeer lief had, zooals menig
gedicht bewijst. Wat hem in de bloemen verlustigde, het was hunne zuivere
natuurschoonheid niet, doch de vergelijkingen, de metaphoren en zinnebeelden die
zijn dichtersoog er in aantrof en die zijn vroom gemoed dan uitwerkte tot nuttige
lessen en raadzame wenken, de liefde tot God steeds krachtiger opwekkend en Zijn
lof steeds breeder verkondigend. ‘Vondel zag het heelal sub specie aeterni dei, in
den spiegel van den eeuwigen God, en de plantenkunde was voor hem slechts een
bladzijde uit het groote boek der natuur.’ (Blz. 34.) Hiermede heeft Dr. Maurits Sabbe
nogeens aangetoond hoe, trots alle Renaissance-invloeden, Vondel een door en door
Middeleeuwsche geest gebleven is.
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De tweede hier opgenomen studie is aan de ‘Fransch-Vlaamsche Rederijkerskunst’
gewijd. Sabbe leverde in 1906 een baanbrekende studie over ‘Het Leven en de Werken
van Michiel de Swaen’.(2) en sindsdien was zijn speurdersblik dan ook steeds op
Fransch-Vlaanderen's literaire productie gericht. Met blijkbaar genoegen deelt hij
ons zijn nieuwe vondst mee: een onuitgegeven handschrift, wel niet bestemd wegens
de opgeschroefde taal, nog verzwaard door den mythologischen doolhof, om onze
letterkunde te verrijken, doch dank zij een fijnzinnige ontleding van een paar gedichten
leidt Dr. Maurits Sabbe er allerhande belangwekkende beschouwingen uit af over
de Rederijkers in Fransch-Vlaanderen en hun bedrijvigheid op het gebied van dichten toonkunst, wat de documentaire waarde van dit door Dr. Sabbe in de ‘Verslagen
en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie’ thans uitgegeven
handschrift bestendigt(3).
‘De twee hier besproken gedichten van Baey bewijzen dat de Vlaamsche
Rederijkers, en in 't bijzonder die uit Fransch-Vlaanderen, niettegenstaande het verval
onzer literatuur in het Zuiden gedurende de 18e eeuw, toch niet heelemaal buiten de
stroomingen van hun tijd stonden. Hadden zij de macht en het talent niet om het
schoonheidsideaal van hun tijd te bereiken, zij kenden het toch en wisten langs welken
weg zij er wellicht toe konden geraken. Dit is wel van aard om ons even hun
dilettantisme een gunstiger oordeel te geven.’ (Blz. 47.)
Doch niet alleen verwijlt Dr. Maurits Sabbe bij onze vroegere literatuur, ook de
hedendaagsche geniet zijne belangstelling: zoo gunde hij ons in zijne
‘Dautzenbergiana’ eene waardevolle bijdrage tot de kennis van den Limburgschen
dichter. Het is alsof we onder het begeesterend ophelderend woord van een veiligen
gids een wandeling door een museum doen, zoo aantrekkelijk is dit opstel
neergeschreven dat ons vertrouwt met de brieven die Dautzemberg aan zijn intiemen
vriend Johannes Van Dam Thz. schreef. Niet alleen onthullen deze schriften menige
private aangelegenheid, belichten zijn karakter, doch tevens vernemen we allerhande
leerzame bijzonderheden over zijn houding tegenover de Belgische Omwenteling
en de Vlaamsche Beweging(4), ook zijne literaire bedrijvigheid, zijn taalkennis en
persoonlijke taalbegrippen alsmede zijn streven naar vernieuwing van onze prosodie
worden opgehelderd. Deze bijdrage vervolledigt en verlevendigt de tot hiertoe
verschenen biographieën(5) van den fijnzinnigen Dautzenberg.
Dr. Maurits Sabbe beëindigt zijn bundel op een leuk en prettig stukje dat ons aan
de hand van ‘Trijntje Cornelisdochter te Antwerpen’ de Hollandsche zienswijze
opwekt van ‘de’ groote stad uit de XVIIe eeuw(6) ‘waar alle Hollanders van droomde
(en) die ze verlangden ten minste eens in hun leven te bezoeken’ (Blz. 93).
We moeten Dr. Sabbe dankbaar zijn om deze vier bijdragen die hij, door ze te
bundelen, in ons aller bereik stelde - vroeger lagen ze rechts en links in tijdschriften
verspreid - en die op zoo verschillend een literaire periode een nieuw licht werpen.
Onder zijn druk gevoerden kritischen arbeid zou men wel geneigd zijn de vraag
te stellen of de wetenschap den verteller en tooneelschrijver Sabbe zoodanig
ingepalmd heeft dat hij zijn aandeel in de scheppende literatuur als voltrokken acht?
Inderdaad, sedert 1920, het jaar dat ons ‘Het Kwartet der Jacobijnen’ schonk, mochten
we noch roman noch novelle van hem meer smaken(7) - want wie ‘proeft’ deze
eenvoudig-aangename liefdeverhalen niet? -; ook op dramatisch gebied bleef zijn
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‘de eindverzoening door den zoeten dwang die van het lieve meisje uitgaat’.
Rijk en veelvuldig was daarentegen de essayistische oogst(8); waarin we een
weerkaatsing van zijn vlot vertellerstalent in terug vinden en dàt is het juist wat zoo'n
bijzonder charme aan Sabbe's wetenschappelijken arbeid gunt, die nooit maar een
zweem van dorof saaiheid vertoont. Daarin berust het geheim van Sabbe's
onvermengde aantrekkelijkheid: wat hij ons ook schenke, men heeft het lief, wijl het
boeit.
Dr. ROB. ROEMANS.
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Joris Eeckhout - Litteraire Profielen III - Gent, L. Vanmelle, 1929. 164
bldz., 20 × 16 cm.
Zooals in de twee voorgaande bundels ‘Literaire Profielen’, zoo vallen ook
onmiddellijk in dezen bundel de verbazende belezenheid, de kieskeurige smaak(1) en
het eerlijk-onbevangen oordeel van Joris Eeckhout op. In zijn eerste reeks(2) stelde
hij twintig hedendaagsche Nederlandsche woordkunstenaars uit Noord en Zuid voor;
zijn tweede verzameling beperkte hij tot tien schrijvers in Vlaan-
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deren(3) geboren en thans wijdt hij de helft van zijn derden bundel aan een uitvoerig
essay (74 bldz. op 164) over den Franschen académicien Paul Valéry, naast
gelegenheidsopstellen bij de vijftigste verjaring van Karel Van de Woestijne(4) (Bldz.
75-79) en Jules Persijn (Bldz. 129-133) en bij de zeventigste van Omer Wattez (Bldz.
134-140). Het oeuvre van twee jonge dooden, van Gerard Bruning en Arthur Coussens
(Bldz. 80-101, 157-164) wordt piëteitsvol ontleed - en - varietas dilectat! - twee
bewonderende opstellen, het eene over het werk en de beteekenis van Justus De
Harduyn(5) (Bldz. 102-128), het tweede over den immer jeugdigen Emmanuel De
Bom (Bldz. 141-156) besluiten dezen naar de keus der behandelde auteurs zeer
verscheiden bundel.
Hoe vat Joris Eeckhout het kritisch essay op? Soms teekent hij een portret ten
volle uit, soms bepaalt hij zich bij het grondig bespreken van een werk, naar aanleiding
van hetwelk hij dan een algemeene karakteristiek van 's schrijvers kunst schetst(6): in
beide gevallen zijn het tòch - hun titel getrouw - ‘literaire profielen’. Deze zijn steeds
analytisch opgebouwd: met toewijdingsvolle aandacht ontleedt hij stap voor stap den
ontwikkelingsgang van den schrijver, wat hem in de gelegenheid stelt den geest en
het gemoed van den auteur te doorgronden en dank zij deze trapsgewijze ontleding
is hij bij machte een trouw beeld van 's schrijvers persoonlijkheid op te hangen,
hetwelk steeds vergezeld is van een liefdevolle, begrijpende beschouwing van het
geleverde kunstwerk. Deze streng analytisch opgevatte methode gunt aan Eeckhout's
essay een doceerenden toon.
‘Hij voert zijn lezer, als het ware, bij de hand door het werk van een auteur om,
met een overvloed van citaten, te wijzen op wat er, naar zijne meening, te bewonderen
of af te keuren valt.’ (Paul Kenis.)
Doch nooit is de toon saai; alles wordt vlot ‘verhaald’ en steeds is onze literaire
kennis, na beëindigde lezing, vermeerderd. Want grondig is zijn inzicht in de
wereldliteratuur(7) - daarbij wordt hij door een uiterst trouw geheugen gediend - en
dank zij zijne uitgebreide belezenheid schetst hij, waar het noodig blijkt, een parallel
tusschen twee geest- of kunstverwanten van eigen of vreemden bodem, schrijft hij
treffende beschouwingen neer(8) of geeft hij vergezichten die het eigen-kenmerkende
van een geheele periode belichten(9).
Een bijzondere aantrekkelijkheid van Eeckhout's essayistisch werk is zijn ruime
blik: als priester zal hij natuurlijk de grenzen die de katholieke voorschriften hem
opleggen niet overschrijden, doch zijn inzicht is breed genoeg om het werk van
andersdenkenden te waardeeren en zelfs te bewonderen(10). Daarom bij hem ‘geen
kleinzielig gezeur over bijkomstigheden en bijzaken, geen zelfzuchtig gekibbel van
een enge kapellekens-politiek, geen onbarmhartig neerhalen om den lust van het
afbreken’ (Prof. A. Boon).
Wel is de vork die ons de citaten aanbrengt ter opheldering van een bevestiging
soms te zwaar geladen of is het gekozen uittreksel als proefje aangeboden vaak wat
laat afgeknipt - wat de gang van zijn essay soms pijnlijk hort - tòch is Joris Eeckhout
een veilige gids in den literairen akker en zullen zijne ‘profielen’ steeds dankbaar
aanvaard en gul genoten worden.
Dr. ROB. ROEMANS.
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Nederlandsche mystiek
Overzicht over het jaar 1929
Een van de heugelijkste feiten in de geschiedenis van ons Vlaamsch geestesleven
was stellig het verschijnen van ‘Ons Geestelijke Erf’, driemaandelijksch tijdschrift
voor de studie der Nederlandsche vroomheid. Doel van dit tijdschrift is, later het
schrijven van een definitieve geschiedenis van het godsdienstig leven onzer vaderen,
in zijn letterkundige uitingen, mogelijk te maken.
De drie verschenen jaargangen van O.G.E. zullen er heel wat toe bijgedragen
hebben, om ons tot een juister inzicht te brengen in de geschiedenis der Nederlandsche
spiritualiteit, en bijgevolg ook onzer middeleeuwsche letterkunde.
We moeten ons hier beperken tot een overzicht over den jaargang 1929 van dit
tijdschrift. Bij zijn onderzoek naar de leer van Hadewijch heeft Dr. J. Van Mierlo
natuurlijk een bijzondere zorg besteed aan het opsporen van leermeesters en van
bronnen.
Tot nog toe, ondanks zorgvuldige lectuur en veelvuldige opsporingen, was niets
gekend dat werkelijk als een bron kon aangezien worden voor een plaats uit
Hadewijch. Nu echter heeft hij in Wilhelm van St. Thiery's Liber de natura et dignitate
amoris, een plaats aangetroffen welke door Hadewijch nagevolgd werd (verg. Cap.
VIII met Hadewijch, XVIII Brief). Deze Wilhelm van St. Thierry - een vriend van
den H. Bernardus - is Nederlander van afkomst. Heel zijn mystieke leer draagt den
stempel van onze Nederlandsche mentaliteit.
Dom J. Huyben handelt over de schrijfster van ‘De Evangelische Peerle’ en van
den ‘Tempel der Zielen’, de grootste leerlinge van Ruusbroec. Zij bracht de
Hadewijchsche theorie der Christusbeleving weer tot vollen bloei bij den aanvang
der XVIe eeuw (H. Brémond zag de theorie ten onrechte als onbeïnvloed Fransch
aan). Zonder haar te kunnen identifieeren bewijst Dom J. Huyben welken
ver-strekkenden invloed zij uitgeoefend heeft. Onder degenen die haar schatplichtig
zijn, noemen we hier slechts den H. Canisius en L. Blosius.
Dr. L. Reypens levert een uitvoerige bijdrage over Pelgrum Pullen, een der meest
vooraanstaande leiders van den Brabantsch-Keul-
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schen kring. Bekeerder van Jan van Gorcum, den bekenden ascetischen schrijver,
was hij ook de vertrouwensman van Lindanus, den eersten bisschop van Roermond
en lateren bisschop van Gent. Hij is zoo goed als zeker de schrijver van 23 tractaten,
waarvan 7 door Dr. L. Reypens teruggevonden werden. De twee hoofdwerken van
Pullen zijn ‘Drie boecxkens vanden voerworp’ en een uitvoerig tractaat over ‘Die
Nauolghinge Christi’. Beroemd is de ‘Tsaemensprekinge met de Cluysenersse tot
Gendt’ (de Gentsche freule Claessina van Nieuwlant). Pullen staat sterk onder den
invloed van Ruusbroec.
Zeer belangwekkend is de studie van L. Philippen: Begynhoven en Spiritualiteit.
In breede trekken wordt het ontstaan van de begijnen en van de begijnhoven
ontwikkeld. De begijnenbeweging is slechts een onderdeel van de groote mystieke
beweging van de 12e en 13e eeuw.
De eerste begijnen verbonden zich tot tijdelijke onthouding en tot gehoorzaamheid
aan hun biechtvader. Zij bleven zooals voorheen hun eigen huis bewonen. Later
vormden zij plaatselijke broederschappen met statuten en eon oppermeesteres. Zij
vergaderden in de parochiekerk. In 1216 kregen de begijnen, dank zij Jacob van
Vitry, de toelating om in begijnenhuizen te mogen samenwonen.
Vooral in de Waalsche steden ontstonden dergelijke begijnenhuizen. Daar de
begijnen te talrijk waren in de Vlaamsche steden, moest men begijnenparochiën of
begijnhoven oprichten. Door de natuur der inrichting werd de spiritualiteit meer in
ascetischen dan in mystieken zin verstaan. Volgt dan een lijst van mystieke begijnen
met opgave van hun geschriften.
Dr. E. Spaey handelt over middeleeuwsche heiligenliteratuur. Het doeleinde van
de hagiographische geschriften is niet historisch, maar stichtend. Schrijver bestudeert
de letterkundige procédé's die men gebruikte. Was het leven van een heilige zoo
goed als onbekend, dan schreef men eenvoudig een andere Vita over, en men
veranderde zorgvuldig den naam van den heilige. De Vita diende ook om de vereering
van den heilige te bevorderen, de belangen van den heilige of... van zijn klooster te
verdedigen. De Vita van den H. Vedastus is er een typisch voorbeeld van.
Wanneer alle historische documenten ontbreken, ontwikkelt de schrijver eenvoudig
een of ander hagiographisch thema (b.v. het maagdenthema) en voegt er enkele
godsdienstige beschouwingen aan toe. Zulke geschriften verschaffen ons niets
betrouwbaars noch belangrijks, maar toch mogen ze door den geschiedschrijver niet
verwaarloosd worden (... de hagiograaf, die zich vergenoegt met afschrijverij, heeft
zijn persoonlijkheid gebonden gelegd in de banden van zijn model. Daarentegen hij
die een thema uitwerkt, - zonder tegelijk een voorbeeld te copieeren -, behoudt de
vrijheid van zijn verbeelding, en deze droomt in de concrete vormen van haar
omgeving. [bl. 420])
Onder het allerbelangrijkste dat we in dezen jaargang aantreffen, is wel: Geert
Groote en de Navolging, door Dom J. Huyben. Het is een critiek op het werk van
den Nymeegschen hoogleeraar, prof. J. Van Ginneken: Op zoek naar den oudsten
Tekst en den waren Schrijver van het eerste Boek der Navolging van Christus (K.
Vl. Academie). Prof. Van Ginneken komt tot de volgende conclusie: Het eerste Boek
der Imitatia Christi is tusschen 1374 en 1379 door Geert Groote in het Nederlandsch
geschreven. Het eerste stuk zijn dagboek-bladzijden uit de eerste dagen zijner
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Deze stukken zijn eerst in het Nederlandsch afgeschreven; daarna in het Fransch en
Duitsch, zoowel Neder- als Hoogduitsch en in het Raliaansch. En ten slotte ook in
het Latijn. (Bl. 115.)
Hier de polemiek resumeeren over de hypothese: Geert Groot, schrijver der
Navolging?, gaat niet op. (Bibliographie, deel III, bl. 304 van O.G.E.) Enkel dit: Wie
aandachtig de studie van prof. Van Ginneken gelezen heeft, leze ook rustig de critiek
daarop van Dom J. Huyben.
Hoeveel er ook te leeren valt op gebied van tekstvergelijking bij den Nymeegschen
hoogleeraar, met hoeveel blijdschap wij ook zijn aanstaande uitgave van de Imitatio
tegemoetzien, wij houden het met Léopold Delisle wanneer hij zegt: ‘Pour les savants,
comme pour ceux qui ont étudié, la controverse est terminée en faveur de Thomas
a Kempis’ (aangehaald door Edmond Bruggeman in: Les Mystiques Flamands et le
Renouveau Catholique Français, Lille, 1928.)
De derde jaargang van O.G.E. bevat nog een aantal bijdragen die belangrijke
bibliographische gegevens leveren: o.a. van fr. Verschueren O.F.M. over de latijnsche
edities van de Theologia Mystica van Hendrik Herp, van Dr. D.A. Stracke over de
vernederlandschte uitgave van het Exercicio de Perfecion door P. Alfons Rodriquez
S.J., van p. fr. P. Jansen over onuitgegeven werken van Augustiner-Eremieten.
Dom J. Kerssemakers sluit den jaargang met een bibliographie over al wat
verscheen op gebied van buitenlandsche ascese en Mystiek (Deel III, bl. 439-454).
Deze jaarlijksche opgave van werken en tijdschriftartikelen is een der voornaamste
studiebronnen die O.G.E. ons aanbiedt.
Het jaar 1929 bracht ons ook de sinds lang verwachte ‘Bloemen van Ons Geestelijk
Erf’. De Redactie van O.G.E. heeft gemeend ‘... aan haar Tijdschrift een Bloemlezing
te moeten verbinden waarin telkens uit onuitgegeven Handschriften en niet weer
uitgegeven wiegedrukken en na-wiegedrukken mooie stukken geestelijke literatuur
uit de Middeleeuwen in een goede uitgave van den oorspronkelijken tekst met een
goede nieuw-Nederlandsche overzetting zal worden geboden’.
No 1 dezer uitgave is ‘Die. Chierheit der Gheestelicker Brulocht’ van Ruusbroec.
Prof. Dr. Titus Brandsma en Dr. D. Stracke volgden in hoofdzaak de uitgave van
David. Deze laatste verscheen in 1868 (Vlaamsche Bibliophilen). Slechts honderd
exemplaren waren voor den handel bestemd. Het werk is dan ook een zeldzaamheid
geworden. Wel bestaan er vertalingen in modern Nederlandsch, - van Dr. Moller en
van Mr. F. Erens -, maar nu krijgen we weer voor het eerst een Middelnederlandschen
tekst, in afwachting dat de critische uitgave van Dr. L. Reypens verschijnt. De
gedeelten die alleen door wijsgeerig en theologisch geschoolden konden verstaan
worden, werden weggelaten. Dr. Stracke leverde een uitstekende paraphrase die samen met de voetnota's - niet weinig zal bijdragen tot het verspreiden van dit veel
geprezen, maar door leeken weinig gelezen werk. Dit hoofdwerk van onze Dietsche
mystiek en van onze Middelnederlandsche letterkunde, is thans in het bereik van
ieder ontwikkeld Nederlander
Van niet minder belang is No 2: Seven Manieren van Minnen, door Beatrijs van
Nazareth, met een inleiding en een weergave in nieuw-Nederlandsch door J. Van
Der Kun, S.J..
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Sermoenen, aan het licht bracht en later er de schrijfster van ontdekte. We hebben
hier het vroegste proza onzer Middel-
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nederlandsche letterkunde. Hoogstwaarschijnlijk is het werk rond 1235 ontstaan.
Het werk werd vroeger critisch uitgegeven door Dr. Reypens en door Dr. Van Mierlo
(Leuvensche Studiën en Tekstuitgaven, 1926). Het is een juweel onzer mystiek.
Dr. MARCEL DE SADELKIRE.
P.S. - Bovenstaande regels waren reeds ingezonden, toen wij als Kerstgeschenk van
De Bloemen ontvingen: No III, Een leeder van VIII trappen (Inleiding, moderne tekst
en nota's van Dr. Stracke, S.J.). Het zijn Passie-beschouwingen uit een XVe eeuwsch
handschrift dat berust op de bibliotheek der Minderbroeders te Sint-Truiden. Dr.
Stracke noemt het werkje: 'n kleine en toch volledige ascetische encyclopedie over
de meditatie van het Lijden.
Als aanhangsel een gebed tot de ledematen van den Gekruisigden Jesus, eveneens
uit een XVe eeuwsch handschrift (Bibliotheek van de Gentsche Hoogeschool). Dit
nummer van de Bloemen brengt ons niet alleen een mooie brok geestelijke literatuur,
maar levert ook materiaal tot de studie van de Geschiedenis der H. Hart-devotie in
de Nederlanden (Dom G. Dolan geeft een beknopt overzicht over het ontstaan en de
ontwikkeling van de H. Hart-devotie in zijn inleiding tot het Ve deel van de Collection
Pax: Sainte Gertrude. Sa Vie intérieure).
M.D.S.

Sociologie en politiek
Sociologische kantteekeningen
Sociologie als wetenschap.
Het nationale in het Denken.
Duitsche en Fransche Sociologie.
Het gebied der sociologie is niet nauwkeurig afgeteekend in de Nederlandsche werken
die onder dezen titel verschijnen. En allerminst nog bij de katholieken. Doorgaans
zien we ‘volkshuishoudkunde’, ‘maatschappijleer’ en ‘sociologie’ zonder
nadenkendheid door mekaar gesmeten. We hooren de sociologie in de wandeling
doorgaan als de wetenschap der z.g. sociale kwestie. Aan de universiteiten in België
- Solvay uitgezonderd - kent men wel afdeelingen voor ‘sociale en politieke’ of
‘sociale en economische wetenschappen’, echter geen instituten of seminaria voor
sociologie. De sociale studies gaan hier over allerlei vakken die wel betrekking
hebben tot de kennis van het openbaar leven (b.v. publiek recht, volkerenrecht,
wijsbegeerte van het recht, dilpomatische geschiedenis, zedenleer,
volkshuishoudkunde, enz.) doch zij leggen geen getuigenis af voor de sociologie als
eigen zelfstandige wetenschap. Zij bestudeeren de structuur van het sociaal leven
niet van diens
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eigen aard uit, noch met een methode die uit de wetenschappelijke kennis hiervan
voortvloeit. De sociale wetenschappen lijken hier een aanhangsel te zijn der
rechtswetenschap. Vandaar de overwegende plaats die door juridische vakken in de
sociale studies wordt ingenomen. Op den keper beschouwd zou juist het
tegenovergestelde moeten plaats grijpen en diende de rechtswetenschap te worden
aangezien als een onderdeel der sociale wetenschap; doch hiertegen staat de
historische ontwikkeling, zoowel als het uitzonderlijk belangder rechtswetenschap
zelf en de zeer bijzondere eischen die aan de opleiding der juristen worden gesteld.
Het is echter verkeerd de bestaande ondergeschiktheid der sociale aan de
rechtswetenschap te stabiliseeren en daardoor de valsche idee levend te houden als
zou, gelijk Leopold von Wiese eens goed heeft gezegd, ‘die sozialwissenschaftliche
Optik mit der rechtswissenschaftliche identisch sein’(1). De jurist baseert zich op de
kategorie van het recht; gaat uit van den mensch als rechtsdrager, terwijl in de sociale
wetenschappen een opvatting heerscht die vrij is van alle ideologie. De verschillende
sociale vakken moeten zich derhalve orienteeren aan die wetenschap die ons speciaal
uitrust voor de studie der sociale groepen, verschijnselen en handelingen, die ons
toegang verschaft tot de wereld van het sociale, gelijk de psychologie ons inwijdt in
de wereld der ziel en de physiek in de functies der natuur. Deze wetenschap is de
sociologie. De sociologie bezorgt ons een adekwate, zelfstandige methode voor het
onderzoek der sociale sferen; zij leert ons de rezultaten van dit onderzoek te klasseeren
naar een vaststaande schema.
De sociologen bepalen het voorwerp hunner wetenschap op een verschillende
wijze. Ik denk hier aan de bepaling van Maunier, die de sociologie aanziet als ‘l'étude
descriptive, comparative et explicative des sociétés humaines’, aan von Wiese die
haar bepaalt als ‘Lehre von den Beziehungen und Beziehungsgebilden der Menschen’,
aan M. Weber die de sociologie heet ‘eine Wissenschaft, welche soziales Handeln
deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich
erklären will’. Wij kunnen hier de verschillende bepalingen niet tegen elkaar afwegen
en tevens aangeven wat de bijzonderste sociologen ons aan sociale initiatie gebracht
hebben. Over het algemeen zijn de sociologische auteurs het echter eens om te zeggen
dat hun wetenschap een eigen formeel gebied heeft, een eigen object: het sociale
leven, de interpersoneele betrekkingen der menschen en hun weerslag in wat men
de inrichtingen van het maatschappelijk leven heet.
De verschillende sociologieën zijn ontstaan onder velerlei inwerkingen van
persoonlijken, wijsgeerigen, wetenschappelijken en ethnologischen aard. Een zuivere
sociologie bestaat er niet, veel minder dan er een zuivere mathematiek of een zuivere
physiek bestaat. Zij is immers van veel jongeren datum, is in haar begripswereld
veelal afhankelijk van de scholing die de auteur heeft gehad, en heeft er als realistische
wetenschap alle belang bij zich niet zuiver formalistisch te orienteeren, een zuivere
begripswetenschap te worden.
***
De invloed van het nationaal element in het geestesleven van een volk (waarbij we
hier even willen stilblijven) is de laatste jaren fel omstreden geworden. Benda heeft
de nationaliseering van het
(1) ‘Kölner Vierteljahrhefte für Soziologie’. VIII Jaarg. Nr. 2, blz. 268.
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moderne geestesleven als de ergerlijke ‘Trahison des Clercs’ aangeklaagd en de
oogen van zij lezers gericht naar den fantastischen tijd waarop de natie ‘Mensch’ zal
heeten (blz. 247, aangeh. werk) en de humaniteit in de plaats zal treden van het
nationaal realisme. Hij heeft echter doorgaans alleen de kwade kanten van den
nationalen invloed in het menschelijk denken gezien, en zich niet begeven aan een
streng wetenschappelijk onderzoek van het particularisatietijdperk waarin de mensch,
niet alleen op nationaal gebied, maar op alle gebieden des levens is ingetreden. Van
het standpunt der humaniteitsideologie is dit een verlies, in de universalistische
levensopvatting een vermindering der menschelijke waardigheid - geschikt om in
romantische klaagliederen bezongen te worden.
Benda heeft echter gelijk als hij weigert de geniale verschijningen in een volk te
erkennen als ‘noodzakelijke’ uitvloeisels van den nationalen geest. ‘Renan, en tant
qu'il est Renan, n'est nullement un effet “nécessaire” de l'esprit français; il est, par
rapport à cet esprit, un événement original, arbitraire, imprévisible, comme dit fort
bien Bergson. Et il est entendu que Renan, tout en étant Renan, reste français, de
même que l'Homme, en étant l'Homme, demeure un mammifère; il n'en est pas moins
vrai que sa valeur, comme pour l'Homme, est dans sa différence avec le groupe dont
il est sorti’ (1). Is hier de eerste bewering van Benda juist, zijn conclusie is valsch.
Zijn naturalistische vergelijking gaat niet op. De natuurlijke soort wartoe een mensch
behoort en de historische verhoudingen waarin hij geboren wordt zijn van een zoo
verschillenden aard, dat het onzin is ze tevergelijken. Overigens zijn er heel wat
stadia tusschen het moment waarop iets moet gekwalificeerd als ‘nécessaire’ en als
‘imprévisible’.
Voor eenigen tijd verscheen er van de hand van den Berlijnschen Professor
Wechszler een groot opgezet boek dat de nationale eigenaardigheid van de Duitschers
en de Franschen analyseert op een zeer diepgaande wije. Dit boek heet ‘Esprit und
Geist’ en gaat van de gedachte uit dat Franschen en Duitschers een eigen
‘Wesensmitte’ hebben die zich uitdrukt in het leven en denken dezer volkeren, en
aan wier getrouwheid hun eigen levensmacht kan gemeten worden. In de getrouwheid
aan hun eigen geesteskarakter zullen beide volkeren echter hun gemeenzame
‘Mutterwurzeln’, hun moederland Hellas terugvinden. (Blz. 578-79.)
Hoe het nationale bijzonder op het denken inwerkt werd reeds geruimen tijd
aangetoond door den Franschman P. Duham en door den Duitscher E. Mach. Het
oefent zijn invloed onbewust uit en geschiedt buiten alle reflectie om; hoe grooter
de getrouwheid van den denker aan de zaak is, des te zuiverder doet zich den invloed
der nationale geaardheid kennen - vooral in de geesteswetenschappen. Op
onovertroffen wijze heeft Max Scheler het nationale in Frankrijk's denken aan het
licht gebracht in zijn essay ‘Das Nationale im Denken Frankreichs’ (verschenen in
zijn ‘Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre’, II Deel: ‘Nation und
Weltanschauung’) en tevens erop gewezen hoe eerst de uitdrukking van het nationale
in 't denken de ‘wereldtotaliteit’ in een hel licht stelt. ‘Das Nationale des Geistes ist
also keine “Beschränkung”, “Trübung” oder Verdunkelung einer sogenannten
allgemein menschlichen Vernunft, wie die Aufklärung lehrte: es ist im Gegenteil
eine je “eigentümliche Steigerung und Erhöhung” der allgemein menschlichen
Vernunft, - ein besonders gearteter Anstieg (2) “Comment un Ecrivain sert-il
l'Universel?” verschenen in “Les Nouvelles Littéraires”, 2 Nov. 1929.
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also zu jener “Welt”, wie wir sie vor der unendlichen Vernunft der Personen, vor
Gott, der Idee nach gelegen denken. Und nur im Verhältnis zu einem Göttlichen
Weltbild dürfte und müszte dann das Nationale noch als Beschränkung und
Verdunkelung verstanden werden.’ (aangeh. werk, blz. 27.)
Duitschland's bijdrage tot den inhoud van het moderne wijsgeerige leven wordt
door Scheler tot drie ideeën teruggebracht: de idee van den Oneindige in haar diepste
beteekenis begrepen door den herdersknaap van Kues, later Kardinaal Cusanus; de
heliocentrische leer, eerst ontwikkeld door den Ermlandschen Domheer Kopernikus
in aansluiting bij den pythagoreeër Aristarch van Samos; het beginsel van Theoprastus
Paracelsus, ‘es müsse in Ganzen des Universums im Groszen (Makrokosmus) sein,
was in seiner vollkommensten und reichsten Gestalt im Kleinen sei, in der Seele des
Menschen (Mikrokosmus).’ (aangeh. werk, blz. 29.)
***
Een nationale invloed (in den breeden zin des woords) heeft zich ook en bijzonder
uitgedrukt in de Duitsche en de Flansche sociologie. (Hetzelfde kan natuurlijk van
de Italiaansche, de Engelsche en de Amerikaansche sociologie worden gezegd.)
Het is u wel bekend dat de eigenlijke sociologie hare aanvangsstadia heeft in de
XVIIe en dat ze in haar naturalistischen vorm voldragen voorlag in de XVIIIe eeuw.
René Maunier in zijn ‘Introduction à la Sociologie comparée’ (1929) en Werner
Sombart in ‘Die Anfänge der Soziologie’ (bijdrage voor de Max
Weber-Erinnerugsschrift, 1922) hebben dit klaar en overtuigend aangetoond. In die
dagen speelde Engeland een leidende rol in 't geestesleven en 't is dan ook niet te
verwonderen dat de grondleggers dor sociologie - A. Ferguson, A. Smith en John
Millar - hier gevonden worden. De Franschen, als Montesquieu, Voltaire, Raynal,
Condillac, stonden sterk onder Engelschen invloed.
Tot nogtoe heeft de Fransche sociologie haar oorspronkelijk naturalistisch karakter
behouden. Men moet maar Durkheim, Tarde, Bouglé, Maunier lezen om zich hiervan
te overtuigen. Deze naturalistische sociologie neemt 't ervaringsfeit en denkt
onmiddellijk aan de oorzaken die 't verwekt hebben, het individueele verschijnsel
wil 't direct afleiden uit 't algemeene, 't oorzakelijk verklaren uit laatste gegevens.
De studie der ‘oorzaken’ neemt hier dan ook een groote en fundamentale plaats in.
Werner Sombart heeft de oorzaken die hier geldend worden gemaakt, zoowel in de
XVIIe en XVIIIe als in de XIXe en de XXe eeuw tot drie typen teruggebracht, die elk
een verschillende sociologische theorie vertegenwoordigen: de geographische, de
technologisch-ekonomische en de psychologische theorie. In al deze sociologische
stelsels wordt de maatschappij gevormd uit de vereeniging van de kleinste deelen.
Het meest teekenende aan dit denken is echter, zooals Sombart zegt, de
‘Mediatiseerung des Geistes’. ‘Het sociaal naturalisme stellt zijn glorie hierin: al 't
geestelijke in psychische, 't ideeële in psychologische functies te laten uitloopen, het
geestelijke absoluut uit het sociale, de ideeën uit laatste sociale elementen af te leiden.
Het nominalisme dat hier heerscht kent geen werkelijkheden in de maatschappij
tenzij (afzonderlijke) individus.’ (aangeh. werk, blz. 16). De ‘verabsolutierter
Gesellschaftsbegriff’ staat hier op den kandelaar: het uiterlijk sociale is de dominante,
eerst in de menschelijke inrichtingen en dan in het menschelijke over het algemeen.
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vens: gevoelens, instincten, driften(3). Het laatste doel dezer psychologische sociologie
is, zooals bij de natuurwetenschappen, het opstellen van algemeene regels of van
regels eener algemeenheid.
Heel de methodiek die zoo in de Fransch sociologie domineert, is ontleend aan de
natuurwetenschappen.
De Duitsche opvatting der sociologie daarentegen is ‘geisteswissenschaftlich’
georienteerd. Zij erkent het geestelijke als dusdanig, zonder het te herleiden tot
elementaire, natuurlijke gegevens, terwijl ze anders zijn sociale afhankelijkheid
scherp en verschillend onderlijnd (ik denk hier b.v. aan Dempf, Scheler en Weber).
W. Sombart heeft deze sociologie de noologische geheeten. Zij streeft er niet naar
gelijk de Fransche alle sociale verschijnselen onder een algemeenen noemer terug
te brengen. Haar voorwerp zijnde ‘de vermaatschappelijking van den geest’ (Sombart),
onderzoekt ze voornamelijk de afzonderlijke kultuurgebieden waarin de geest zich
heeft belichaamd: in godsdienst, staat, kerk, kunst, onderwijs, enz. Zij beschrijft en
verklaart de wording en het karakter der verschillende kultuurgebieden, hun innerlijke
constructie en hun beteekenis voor de verwezenlijking van den geest in de
geschiedenis. Zoo treffen we hier veel minder ‘algemeene sociologieën’ aan en heeten
hier de beste werken ‘sociologie van den godsdienst’, ‘sociologie van het recht’,
‘sociologie van de kennis’, ‘sociologie van de kunst’, enz. De verschillende
kultuurgebieden waarvan de sociologie geschreven wordt, worden niet van mekaar
afgeleid, doch worden op zich zelf beschouwd, net zooals ze in de ervaring gegeven
zijn. De sociologie blijft zich hier bewust dat ze een ervaringswetenschap is en de
synthesis aan de wijsbegeerte moet overgelaten worden. Waar de Fransche sociologie
zich tevreden stelt met het uiterlijk formeel kennen, met een toepassing der
natuurwetenschappelijke methodiek op kultuurverschijnselen, wil de Duitsche
sociologie den zin en le beteekenis dier verschijnselen verstaan met behulp van een
methodiek die de kultuurwetenschappen zelf impliceeren. De Franschen zoeken de
uiterlijke kausaliteit, de Duitschers de ‘Sinn-Gesetzmässigkeit’.
VICTOR LEEMANS.

Muziek
Het psycologiese ogenblik in de muziek
Wie de muziek als verschijnsel-an-sich bestudeert gaat uit van haar theoreties
grondelement: de absolute klank; komt tot zijn praktiese, konkrete veruiterliking: de
gekleurde klank; volgt hem in zijn beweging: rithme en melodie; komt aldus tot
klankenkonstruksies (harmonie en contrapunt) en kan nog verder gaan tot het
doorgronden der type-vormen aan wier architectoniese gegevens de levende klank
in zijn beweging zich aanpast.
Hij zal een hele boel wetten ontdekken, nauwkeurig uit te druk-

(3) W. Sombart, ‘Soziologie’, Inleiding, blz. 8 e.v.
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ken in mathematiese formules, maar na iedere niewe wet zal hij bekennen moeten
dat ze slechts uiterlikheden beheerst en dat de eigenlike ziel der muziek, het melos,
hem meer dan vroeger ontsnapt. En een niewe waarheid zal zich aan al de
ontdekkingen die hij reeds deed nog toevoegen: Al de handleidingen over harmonie,
contrapunt of vormleer, tezaam zijn niet in staat de innerlike betekenis van een
eenvoudig straatlied als: ‘Kom Marianneke, Kom Marianneke, Kom!’ te verdietsen.
Zo komt men onwillekeurig tot de veronderstelling dat de geest der muziek ook
niet in het akoustiese element zou aanwezig zijn; dat, wat wij muziek noemen, mogelik
slechts de brug is waarlangs de, in de komponist gegroeide, emosie zich aan ons
meedeelt en in ons de muzikale indruk wakker roept, evenals een chècque van 5000
fr. niet is 5000 fr., maar enkel de geleiding waarlangs die som van A naar B overgaat.
De ziel van de muziek moeten we dus in ons zelf vinden. Ze ontwaakt op 't ogenblik
dat de klank ophoudt een phoneties verschijnsel, gedragen door luchttrillingen, te
zijn en dat hij langs ons oor om wordt omgezet tot een physiologies, zielkundig
evenement.
Dus stelt zich het probleem aldus: Hoe horen wij muziek?
Wie de uiterlike verschijnselen der muziek even van dichtbij beschouwd heeft zal
weten dat steeds en altijd een zelfde gegeven terugkomt: verhouding. Verhouding
van tijd, van aksent, van klanksterkte, van klanktrillingen, 't is alles verhoudingen.
Die verhoudingen moeten hun belang hebben, anders waren ze niet, in essence, eew
na eew geëerbiedigd. (Dit is geen toetreding tot de Pythagoriaanse stelling van ‘de
muziek afhankelik van de wet der getallen’, het ongerijmde hiervan is in de laatste
tijd voldoende bewezen.)
Vermits die verhoudingen een rol spelen, moeten we ze erkennen. Bij 't aanhoren
van muziek, komt er in ons dus een cerebraal mekanisme onbewust in werking, dat
de opgevangen klankprikkels onderling wikt en weegt. Zo erkennen we de beweging,
weerslag van de stijging of daling der energetiese capaciteit door de emosie in de
komponisten-psyche te weeggebracht, die de muziek het leven gaf. Zo reconstitueert
zich in ons een dynamiese stroom, die het evenbeeld is van de beweging in de muziek
veruiterlikt. Dat zich in ons binnenste een dubbel vormt van de gehoorde muziek
lijkt buiten twijfel. Wie hiervan niet overtuigd is moet eens even opletten wanneer
in een kinema een aria uit ‘Butterfly’ of ‘Carmen’ gespeeld wordt: vast is er in zijn
omgeving een dame, wie de innerlike muziek te machtig wordt en die het lied
meeneuriën moet. Bergson heeft dit ook ingezien en aldus omschreven: ‘Zou men
de expressieve of liever de suggestieve macht van de muziek begrijpen als men niet
aannam dat we innerlijk de gehoorde klanken herhaalden, zodanig dat we ons terug
plaatsen in de psycologiese uitgangstoestand, waaruit ze geboren werden, en die men
niet zou kunnen uitdrukken, maar die de bewegingen, door gans ons lichaam
aangenomen, ons ingeven.’
Ook het laatste gedeelte moet ons niet verwonderen. Het nabootsingsinstinkt voor
bewegingen is sterk in ons ontwikkeld (zie b.v. kinderspelen, waarin het nog vrij van
alle conventionele terugwerking, tot uiting komt), anderzijds is de invloed van
beweging of houding op onze emosionele toestand niet weg te cijferen. De werking
van de dans b.v. steunt primair op beide gegevens: innerlik bootsen we de beweging,
die de danser maakt, na en aldus ondergaan we de emosie. Zo gaat het ook met de
klank.
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aansluiting die de auditieve gevoeligheid bindt aan de veren van de levende
bewegingskracht en vooral van de psychiese beweging.’ (Pierre Lasserre. Histoire
du goût musical.)
Dus in 't kort: audiesie verwekt beweging.
De volgende phase van het verschijnsel zal J. Combarieux ons belichten: ‘De
expressieve macht, die wij de muziek toeschrijven steunt op het volgende princiep:
elke beweging is voor ons de afbeelding van de oorzaak die haar schiep.’ (La musique,
ses lois, son évolution.)
Tweede gevolgtrekking: beweging maakt emosie wakker.
Herstellen we de ganse keten, waarbij de komponist aan het uitgangspunt, de
hoorder aan het eindpunt staan, dan zien de schakels er aldus uit:
emosie - psyco-physiologiese dynamiek - veruiterliking tot klank in de ruimte opname door het oorapparaat - psyco-physiologiese dynamiek - emosie.
Eén voorbehoud moeten we op Combarieux' uitlating maken en wel op de laatste
thermen van zijn stelling: ‘afbeelding van ‘de oorzaak die haar schiep’, waaruit men
zou kunnen afleiden dat uitgangs- en eindpunt van bovengemelde keten (emosie bij
toondichter en id. bij toehoorder) elkaar dekken, volstrekt identies zijn. (Wat Bergson
ook schijnt aan te nemen; zie boven aangehaalde uitlating.) Dit is foutief. Combarieux
zelf zal zich tegenspreken.
Wat gebeurt er eigenlik? Aan de hand van de opgevatte beweging bouwen we in
ons de georganiseerde klankbeelden, die we in het akousties verschijnsel ontdekten,
terug op. Nu bekent Combarieux (ibid.): ‘Dit heropbouwen gebeurt door ideeën
associasies, die een intermediaire rol spelen, en die, daar ze niet dezelfde zijn bij alle
toehoorders, oorzaak zijn dat muziek niet door eenieder op dezelfde manier
geinterpreteerd wordt.’
We zijn ver van de vooropgestelde gelijkheid tussen de emosie als oorzaak en die
als gevolg.
Eén voorbeeld onder honderden kan dit belichten. In zijn ‘Erinnerungen’ verhaalt
Carl Spitteler: ‘Op zekere dag hoorde ik te Bern kinderen die bliezen op fluiten uit
wilgenhout. De klank dier fluiten gaf me de nostalgie van Liestal. Bij gevolg moet
de lente zich te Liestal aan mij veropenbaard hebben op duizend wijzen, waarvan ik
niets meer afweet.’
Het kan natuurlijk nooit het doel van de komponist dier kindermelodie geweest
zijn, de lente van Liestal te evokeren. Maar dit citaat leert ons meer: de emosie die
in ons wakker wordt is niet het eigendom van de komponist, ze is ons eigen,
onbevroede bezit. en de toondichter wist slechts een verborgen luik in ons te openen
waarlangs indrukken, opgedaan zonder dat we er ons van bewust waren, plots
springlevend aan 't licht komen. Natuurlijk eist een dergelike wisselwerking een
zekere gemeenschappelike snaar bij toondichter en toehoorder. Elementair zouden
we ons psycologies-muziekaal meeleven-vermogen kunnen voorstellen als een
resonancegolf met een zekere elasticiteit. Is de komponist gelijk gestemd dan trillen
we mee; is zijn temperament te zwak, of zijn z'n middelen ontoereikend, om de ruimte
in ons aan 't trillen te brengen, dan vinden we hem koud, konvensioneel; overschrijdt
hij de elasticiteit van onze kolf dan wordt hij voor ons hol, sentimenteel, bombasties.
Wil de komponist een maximum kans hebben niet alleen in zijn tijd, maar ook in de
komende tijden, bij zijn toehoorders emosies wakker te roepen, zo mag niet zijn
eigen persoonlikheid, met haar duizend hem alleen eigen facetten, in het centrum
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Hierbij sluit rechtstreeks aan de uitlating van Gabriel Marcel: ‘Muziek die ik niet
versta is letterlik, de woorden nemend voor wat ze zijn, diegene, die aan niets in mij
beantwoordt’ (Musique et Bergsonisme). Hij specifieert dan de herinnering, die niet
is het uit het geheugen heropbouwen van een voorstelling, maar het wakker roepen
van een affectieve toestand, en vervolgt: ‘Van dit ogenblik af is het niet ongerijmd
te beweren, dat de musicus, in ons innerlike, beroep doet op herinneringen, die alleen
ons kunnen toelaten, ik zal zelfs niet zeggen hem te verstaan, maar hem te horen; en
men zou kunnen aantonen, dat elke ware muziekale schepping in de eerste plaats
daarin bestaat een zeker verleden in ons wakker te roepen (...) en misschien zouden
we niet heel en al dupe zijn van een metaphora, indien we zegden dat de geniale
musicus is als een prisma, waardoorheen het anonieme en neutrale - opties neutrale
- verleden dat de achtergrond van ons allen uitmaakt, zich ontbindt, zich verduidelikt
en zich kleurt met individuele nuances.’
Deze uitleg verklaart specifiek in de eerste plaats de kunst der Franse
impressionisten. Men hoeft slechts een lied van Debussy te horen, om te weten uit
welke muziek deze opvatting geboren werd.
De theorie van het innerlik meetrillen verklaart waarom we werken met wier sfeer
we vertrouwd zijn gemakkeliker opvatten.
Is ze dan niet dodend voor elke evolusie? Predikt ze niet uitbating der gevonden
formules? Nee, want Gabriel Marcel voegt aan bovenstaande nog toe: ‘Ik geloof dat
men toevoegen moet dat het verleden, waaruit het idee schijnt op te borrelen voor
essensiele karaktertrek heeft een verleden te zijn dat ongebruikt is.’
Uitwerking van gevonden formules wekt verzadiging, stompt de indruk af en roept
als reaksie een nieuw georienteerde richting in 't leven.
Dit is de Franse verklaring van het psycologies gebeuren bij het opnemen van
muziek. Ze heeft de karakteristieke eigenschappen van het ras dat ze in 't leven riep:
ze is klaar en duidelik, vast omlijnd en doet een uitgesproken beroep op de inmenging
van geestelike eigenschappen. Een gans andere richting zullen we uitgaan wanneer
de Duits-Oostenrijkse esthetici aan 't woord komen: hier staan we op het terrein der
metha-physiek; hier staan we niet los van zwoele opvattingen, die tot de gewild-brutale
uiting toe gaan.
Die gans anders gekleurde geestelike atmosfeer voelen we reeds onder de inleidende
beschouwing van Jozef M. Hauer's studie: Die Deutung des Melos:
‘Om ons een klaar beeld te vormen, heet het hier, van wat we geestelik scheppen’
noemen, moeten we uitgaan van een bazis die ons allen gemeen is: van het
rein-dierlike in den mens, van zijn natuur, van zijn instinkt. Instinkt is het aanvoelen,
het omvatten van wat ruimte heeft, van wat materieel is, van de weerstand, de vrijving,
de storing, van genot en leed, maar ook van de periodies weerkerende, het rythmiese,
de materiele beweging, kortom van alles wat zich bevindt op de weg van het zuiver
zinnelike tot aan het melos; dit laatste zelf uitgesloten.’
Muziek als technies verschijnsel wordt dus instinktief opgenomen en eerst als het
auditieve beeld, volkomen en scherp afgetekend, ook innerlik ons eigendom geworden
is, treden geestelike funkties, alleen eigen aan den mens, in werking, om uit het
gegeven het melos te cristaliseren en tegelijkertijd de esthetiese indruk op te roepen.
Hauer, die overtuigd voorstander der atonale muziek is, erkent het optreden der
hogere, niet-instinktieve vermogens, enkel maar voor de door hem gepreconiseerde
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Ook Paul Bekker laat in de esthetiese werking hei instinkt een niet geringe rol spelen.
Daar P.B. een zeer vooraanstaande plaats inneemt onder de Duitse esthetici, en zijn
stellingen best voor de synthese van de grote meerderheid der moderne Duitsche
theorie's gelden kunnen, wilen we zijn standpunt hier uitvoeriger belichten. Men zal
bij 't lezen ervan als vanzelf aan Freud en zijn theorie over de kunst denken. P.B.
gaat echter niet tot ‘de bloem op de mesthoop’, daarvoor is hij te idealiserend
aangelegd, wat niet wegneemt dat beide zienswijzen vaak uit een gemeenschappelike
ondergrond geboren werden, Hier dan de samenvatting van wat in ‘Klang und Melos’
uiteengezet wordt:
Hoor een melodie gezongen door een vrouwestem, aldus P.B., en daarna gespeeld
door een viool: de indruk is anders; een deel der bekoorlikheid is weg. Dat wat ons
in de eerste plaats beinfluenceerde is dus niet de melodie zelf, maar de klank van de
menselike stem.
Is het de klank der menselike stem alleen? Laat de melodie door een kinderstem
zingen en de warme lijn van daareven wordt koud en hard. Dat wat ons getroffen
heeft is specifiek het vrouwelike in de menselike stem.
Dit vrouwelike is niet het erotiese centrum van operette of Amerikaanse film. Het
is het onomschrijfbare bestanddeel dat de vokale van de instrumentale wereld scheidt.
Dit onomschrijfbare, doch aan te voelen element noemt P.B. het muziekale Eros.
Het heeft niets gemeen met erotiek; het is eer de Goddelike kracht van het zinneleven:
het is het grote mysterie dat boven alle godsdiensten hangt; het is aanwezig in de
gekruisigde Christus, in de middeleewse Mariakultus en in het protestantse piëtisme.
Dit Eros vindt zijn zuiverste veruiterliking in de vrouwelike stem. Onder dit opzicht
beschouwd wordt het instrument een gedegenereerde stem, een surorgaat uitgevonden
door een tijd zonder levenskracht.
Zoals de ruimtelike plastiek der beeldhouwwerken geimaterialiseerd voortleeft in
de schilderkunst, zo leeft het geslacht der menselike stem, ontlichaamd, los van alle
realistiese natuuraanvoeling, voort in het instrument. En uit deze mutasie ontstaat
een niew gegeven: het Eros van de instrumentale klank. Een stap van grote beteekenis
in de evolusie der muziek. Twee organies elkaar vreemde werelden staan tegenover
elkaar. De afstand, die hen scheldt, is zo groot dat de bewoners der ene wereld de
burgers der andere nog kunnen begrijpen langs het geluid, maar niet meer langs de
gevoelszin om. Met andere woorden: een instrumentale tijd kan nog herkennen en
waardeeren de klankwetten van een vokale periode, maar de werkelike gevoelsinhoud
der scheppingen dier periode blijft ongevat.
De omwisseling van het ene Eros naar het andere bepaalt de grote lijn in de
ontwikkeling der muziekgeschiedenis.
Van af de oorsprong tot de middelewen overheerst bijna uitsluitend het Eros der
Stem. Dan komt het instrument op en ontstaat de strijd voor het Eros van de klank.
Aanvankelik is het speeltuig bijzaak en dient slechts tot begeleiding en versiering
der stem. Het volmaaktste instrument is het laatst gekomene, tevens het eenvoudigste:
de viool. Ze is de gevaarlikste mededingster der stem. Zij, en haar in navolging van
het koor gebouwde familie, komt meer en meer in het centrum staan der
klankfantaisie, die zich langzamerhand van het naturalistiese Eros der menselike
stem afwendt en zich richt naar het illusionistiese Eros van het zingende instrument.
Want, en dit is van belang, dit instrument zingt nog. Het heeft niet de natuurlike
geslachtskleur van de stem, maar het streeft
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ernaar haar werking na te bootsen; het tracht ons de stem vóór te spiegelen.
Onderscheid en verwantschap zijn aldus aan te duiden:
De gezongen toon is in klank omgezet natuurgeluid van het lichaam, voortgebracht
door het van lucht doorstroomde lichamelike mekanisme der stembanden.
De viooltoon ontstaat op kunstmatige wijze; de adem is hier vervangen door de
boogstreek; de stembanden omgezet tot snaren van darmen. Maar het kontakt met
het lichaam is niet heel en al verbroken: het hervoor roepen van de toon wordt bewerkt
door de vinger, die de zinnelike lichaamsemosie overbrengt op de snaar.
De kunst der strijkinstrumenten ontvangt de wetten harer klankbeelding en van
haar emosioneel verloop van tot dan onbenutte psycho-physiese opwekkingskrachten,
die met de stem geen verbinding vinden kônden: de nieuwe kunst is trillende zenuw.
Het bewustworden dier zenuw-ontvankelikheid en van haar artistieke vorming is
een gewichtige stap voor de niewe opvatting van het gevoelsleven, onder opzicht
van veranderde zintuiglike inrichting. Het blijft echter hierbij niet.
Lang voor men, rond het midden der 17e eeuw, de volmaakte viool bouwde, bezigde
men speeltuigen van gans andere aard: de blaasinstrumenten. Naar opvatting zijn ze
werkelike tegenvoeters van de viool en haar familie. Was bij de strijkinstrumenten
zooals aangeduid de klankbron lichamelik, de bewegende kracht mekanies, bij de
blaasinstrumenten is de klankbron mekanies, een organisme van sleutels en kleppen
dat de trillende luchtkolom regelt, maar de kracht die de toon hervoor roept is de
adem, louter lichamelik element. Met z'n beide, blaas- en strijkinstrument, resumeren
ze het proces des menselike stem; bij beide is er afstand tussen lichaam en speeltuigen;
bij beide is het kontakt voor de helft bewaard.
Maar dit kontakt zal in een derde geval gansch verbroken worden: n.l. bij de
klavierinstrumenten; niet zozeer ons klavier en zijn voorvaderen, maar vooral het
orgel.
Het orgel levert de sterkste tegenstelling met de menselike stem. Zowel de
klankbron als de klinkend makende beweging zijn hier gemekaniseerd. De bespeler
is, uiterlik gezien, niets als de hefboom, die deze mekaniese krachten in elkaar werken
laat. Al het menselike is weg: geen zinnelike klank meer, geen stemklank, geen
trillende zenuw, geen aanzwellende ademtocht. Alle leven is gevloden, een onheimlike
grootsheid van het bovenmenselike maakt zich van ons meester.
En aan de hand zijner theorie verklaart P.B. dan zijn grote bewondering voor de
middelewen. In dit licht bezien slaat deze tijd ons te pletter. Welke mensen, die in
hun koorzangen het levende Eros huldigden met een intensiteit zoals we ze ons heden
nog nauweliks voorstellen kunnen en die anderzijds de kracht bezaten het gans te
verbannen uit zijn eigen gebied, de klank, om het orgel hun hoogste zangen tot hun
bovenmenselik, Goddelik ideaal toe te vertrouwen.
Tot zover P.B.
Bestaat het Eros-verschijnsel werkelik? Voor ons, produkten van een instrumentale
periode is het onmogelik in ons nog de aantrekkingskracht die de klank der stem, als
louter klinkend verschijnsel, op de primitieve mens uitoefenen moest, herop te delven.
Langs die kant is alles dus louter hypothese. Voor onze tijd schijnt P.B. de waarde
van de klank op zich zelf te overschatten. Indien b.v. in een orkeststuk plots de
sonoriteit van een gedempte trompet esthetiese gewaarwordingen in mij wakker
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ment getrokken lijn krijgt door haar projectie op hetgeen de andere instrumenten
spelen, dan ontwaakt de emosie niet door de trompet op zich zelf, maar door de
kleurwisseling die ontstaat tussen de vorige periode en die waarin het instrument
zijn intrede doet. In onze muziek, die heel en al spel van verhoudingen geworden is,
interpreteren we ook de klank, of het timbre, niet anders dan in verhouding tot zijn
omgeving.
Toch is er iets dat tot nadenken noopt: heel de muziekgeschiedenis kan aan de
hand van deze theorie belicht worden; elke wijziging in konsepsie en stijl uitgelegd
als een partiele zwenking van het ene Eros naar het andere. Nemen we b.v. de twee
meest populaire uitingen der laatste tijden, uitingen die niet eigendom zijn van een
of ander enkeling, maar waarin de ganse massa der tijdgenoten zich herkent: de
Weense operette en de jazz, dan laat de psycologiese ondergrond zich makkelik
blootleggen. Weense muziek: voor alles gemaakt om gezongen te worden, kan niet
zonder de langoureuse warmte der stem van de operette-diva, die nog in het orkest
nagebootst wordt (de violen zingen) stem-Eros overweegt. Jazz: voor alles
instrumentale opvatting; ondenkbaar zonder het obstinaat banjo-gerythmeer, zonder
de neusklankerige trompet, zonder de akrobatiese saxophoon; de stem past zich aan
de instrumenten aan: de Angel-Saxiese stem, vroeger verwaarloosd om haar weinig
charme, viert hogetij door haar analogie met het saxophoon-timbre (zie Vaughn de
Leath, Ruth Etting en andere gramophoonsterren) vokale ensembles als The Revellers
zoeken met de stem instrumentale effekten te bekomen: het instrumentale Eros staat
in het centrum onzer emosionele verzuchtingen.
Zo is het misschien wel niet mogelik de Eros-aantrekkingskracht positief te
bewijzen; wanneer ze ons echter toelaat de diepste drijfkracht der muziekale
verschijnselen zo hel te belichten moet er in baar bestaan toch een spoor van waarheid
liggen.
De Franse en de Duitse theorie spreken elkaar daarbij niet tegen. Ze belichten elk
een verschillende zijde van het veelkantig vraagstuk. En wanneer men de twee
muzieken dier landen vergelijkt komt men ook tot de konklusie dat de Komponisten
dier naties instinktief solidair dezelfde kant uitgekeken hebben. Voor de Franse
muziek hebben we dit reeds aangetoond. Paul Bekker's theorie is betekenisvol voor
al wat de Duitse muziek sinds de laatste eew voortgebracht heeft en het is zeker geen
toeval dat haast zij aan zij met de theoreticus Paul Bekker de practicus Franz Schreker,
de eerste grote operakomponist na Wagner, zegt men in Duitsland, werkt, in wiens
operas de klank als zelfstandig verschijnsel als dramaties element verschijnt. (We
kunnen hierover niet uitwijden; tietels als Der ferne Klang; Das Spielwerk und die
Prinzessin; Der singende Teufel, zijn op zichzelf reeds evokatief genoeg.)
De ware oplossing dient men natuurlijk te zoeken in een verbinding der beide
theorieën. Doch welke staat aan het uitgangspunt der muziekale emosie? Is het in
het wakker geroepen verleden dat het Eros-lyrisme ontstaat? Ts het een Eros-indruk
uit het verleden die tot de realiteit teruggeroepen wordt? Of is het onder drang van
het eerst gewekte Eros dat het verleden terug tot ons komt?
De laatste veronderstelling moeten we varen laten, daar het Erosgevoel reeds de
muziekale emosie in zich sluit. De twee andere vragen blijven open, tenzij een derde
oplossing zich voordeed: de onscheidbaarheid der twee begrippen. Hier treden we
echter op glibberig terrein. Niettegenstaande alle wetenschap is de menselike psyche
niet het open boek dat we er graag in zien willen. Wie te ver dringt verdoolt in het
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KAREL ALBERT.
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Boeken over muziek en musici
Paganini (Beroemde musici. Deel XIV - Uitgave J. Philip Kruseman, 's
Gravenhage).
Dit boek van Julius Kapp, vertaald door Willem Landré, zal zeker met veel
belangstelling gelezen worden, want het is vlot en knap geschreven en geeft een raak
getekende beeltenis van een der boeiendste figuren der vorige eew.
Voor ons is Paganini nog slechts een naam, die vage associasies wekt met een
fantasties virtuoos, maar wiens invloed op het verloop der muziekale evolusie zo
miniem geweest is, dat we soms aan de realiteit van zijn bestaan gaan twijfelen en
hem onbewust bij de sprookjeshelden onzer jeugdherinneringen klasseren gaan.
Hoe hij echter volop in de werkelikheid thuishoort moet men lezen in dit boek van
J. Kapp. Men zal er uit leren hoe deze demoniese virtuoos een der meest op het
voorplan tredende figuren uit het muzikale leven der vorige eew was, hoe hij overal
door zijn optreden grenzeloos, zinneloos enthousiasme verwekte, hoe hij bitter
aangevallen en bestreden werd. Men zal er de typiese virtuoos, zooals de romantiek
hem ons schonk, naar het leven in afgebeeld vinden, de man voor wie de kunst niet
anders is dan een middel om zijn persoonlikheid te bevestigen en die in de kunst
niets anders ziet dan een middel om de superioriteit van zijn spierontwikkeling aan
te tonen. Men zal er de Paganini leren kennen voor wie heel 't leven niets anders
geweest is dan een schraapzuchtige jacht naar roem en fortuin en die, vóór de achting
van het nageslacht slechts wijzen kan op dat ene lichtpunt in zijn leven: zijn liefderijke
toewijding voor zijn zoon Achile.
Dit alles heeft de auteur objectif en onbevooroordeeld getekend. Hij is niet de
enthousiast die recht maakt wat krom was, maar hij is ook niet de van hartstocht
vervulde afbreker, die elke afwijking door een dubbele lens beschouwd. Hij is eerlijk
gebleven; hij heeft zijn onderwerp weten te beheersen; hij is in Paganini's
persoonlikheid diep doorgedrongen, maar hij heeft zijn evenwicht bewaard. Zo kwam
een boek tot stand, dat allen, die zich met de periode 1800-1840 in de muziek
bezighouden lezen moeten, omdat het tenslotte iet alleen om de figuur van Paganini
gaat, maar omdat de mogelikheden waarin een dergelike figuur zich ontwikkelen
kon, tekepend zijn voor een der vele aspekten van het toenmalige muziekleven.
Het boek werd vloeiend vertaald, maar de eigenhandige, dilettantisties gekleurde
inleiding, pro het virtuozendom, had de vertaler er best kunnen aflaten; als
openingsrede tot Paganini's biografie klinkt ze wel wat potsierlijk. En dan Liszt en
Paganini op een zelfde plan plaatsen! Mogen we W.L. even naar de in dezelfde
verzameling verschenen biografie van Liszt door Constant van Wessen verwijzen?
Misschien wil de uitgever ze hem wel even lenen.
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Richard Strauss, door Wouter Hutschenruyter. (Beroemde musici. Deel
XV - Uitgave J. Philip Kruseman, s' Gravenhage.
Bij de bespreking van het hoek over Brahms, door dezelfde schrijver, hebben we de
analyse van elk werk afzonderlik, als het zwakke punt in het werk aangeduid. Dat
die zwakheid slechts occasioneel was, dat ze niet überhaupt aan de methode vast zit,
maar eer door de ongeschiktheid van het onderworp, bewijst hij in dit niewe werk.
Hier heeft hij een stof die als geschapen is voor zijn wijze van behandelen, en hij
komt tot een boek dat dadelik de aandacht trekt door zijn zakelike degelikheid.
Nochtans is de plaats ingenomen door de ontleding der werken aanzienlik groter
dan in het voormelde boek, maar het feit dat het werk van Strauss minder abstrakt
is (en hierin moet men geen poging zien om S. programma-muziek voor te stellen
als een muzikaalprentenblad, merk Epinal) dan de louter formalisties te omschrijven
muziek van Brahms, maakt dat het, in een uitgave die principieel van het notencitaat
afstand doet, gemakkeliker is het verloop en de draagkracht van een werk van S. te
omschrijven, zonder het kontakt met de niet voorbereide lezer te verliezen. Die
analysen geven thans het werk zijn grote waarde, want niet alleen lichten ze bondig,
maar duidelijk over ieder werk afzonderlijk in, maar ook zijn ze zo opgevat dat ze
gemakkelik toelaten doorheen het ganse oeuvre de grote lijn te trekken. Dit
omvangrijke hoofdstuk is opgebouwd met doorzicht en met methode, door iemand
die zich het werk van Strauss door en door eigen gemaakt heeft, en die zijn grondplan
op klare en rake wijze ontwikkelen kan zonder op nevenpaden te verzeilen.
Een korte biografie leidt het werk in. De auteur deed wijs ze zo bondig te houden.
We zijn er in de laatste jaren aan verslaafd geraakt, de roman in het leven van ieder
mens van betekenis te zoeken. Het leven van Strauss biedt weinig stof voor een ‘vie
romancée’ en slechts dank zij het tempo waarin hij het behandelt weet de auteur door
het substantiele van wat hij ons voorbrengt, ook hier onze aandacht ten volle gaande
te houden.
Strauss rol in het grote muziek gebeuren is waarschijnlijk uitgespeeld. Maar dat
hij nog steeds een aktuele figuur is valt niet te lochenen, daarvoor getuigt alleen al
het nog steeds aanhoudend voorkomen van zijn naam op alle concertprogramma's;
daarvan getuigt de belangstelling rond elke opvoering van een zijner werken in onze
Vlaamse Opera te Antwerpen. Daarom twijfelen we er niet aan of dit boek, dat
musicus en dilettant in gelijke mate interesseren moet, zal hier met heel wat
belangstelling ontvangen worden; en die belangstelling zal het niet teleur stellen.

Grootmeesters der toonkunst, door Ant. Averkamp - Uitgave J. Philip
Kruseman, 's Gravenhage.
Dit boek is een lijvige verzameling van levensbeschrijvingen, gaande van ‘Josquin
des Prés en zijn voorgangers’ tot Debussy en sluitend met een algemeen overzicht
der hedendaagse muziek. De schrijver heeft geen muziekgeschiedenis willen
samenstellen; tegenover de overvloedige en meer dan beknopte biografieën van een
ge-
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wone geschiedenis, aaneegelijmd met enkele min of meer gelukkige zinnetjes over
de evolusie, of zoiets, heeft hij een reeks meer uitgewerkte levensbeschrijvingen, los
van elkaar maar chronologies gerangschikt, willen geven van enkele der meest
vooraanstaande figuren uit de vervlogen tijden. Hiermee heeft hij ongetwijfeld goed
werk verricht. Daarbij is de keus der behandelde komponisten zo uitgevallen dat het
gemakkelik is de draad die van begin tot huidig stadium loopt doorheen de
verschillende hoofdstukken weer te vinden en aldus in de gewone zin een kijk te
krijgen op het verloop van het geheel.
De huidige komponisten, natuurlik als ‘ultra-modernen’, betiteld, dragen schijnbaar
'schrijvers sympathie niet mee. Van iemand, die in twintig hoofdstukken er elke maal
op gewezen heeft dat het meesterwerk van komponist x. door zijn tijdgenoten als
onzin uitgefloten werd, moet het toch wel verwonderen dat hij zich bij Schönberg's
‘Pierrot Lunaire’ afvraagt of zo iets nog wel muziek is, of iets anders, waarvoor dan
nog een woord moet uitgevonden worden.
Van iemand die in vorige hoofdstukken van zo veel dokumentasie blijk gaf verbaast
het ons te horen dat Satie deel uitmaakte van de ‘groep der 6’, waarbij Durey
weggecijfert wordt om niet tot zeven te komen. Ook hebben we met genoegen geleerd
dat ‘Le coq et l'arlequin’ een ‘artiekel’ was, en dat Darius Milhaud iemand is die
samenwerkt met Paul Claudel, en zo gaat het voort... maar wij houden op. De grootste
fout van de auteur in dit hoofdstuk is dat bij er geen enkel zijner eigen landgenoten
in opneemt. Voormolen, Pijper, Ruyneman, e.a., als Nederlandse auteurs er ons niets
over melden kunnen, wie zal het dan doen? Gedurende zijn dokumentasie zal de heer
Averkamp toch wel opgemerkt hebben dat men in andere landen er juist op uit is de
eigen produksie in de eerste plaats te belichten.

Musica sacra.
Het Maart 1930 nummer van ‘Musica Sacra’, brengt een uiteenzetting van ‘De
leidende gedachten der Constitutio Apostolica Divini Cultus’ van Z.H. Paus Pius
XI, door Kannunik J. Van Nuffel. E.H. De Boeck en Dom Kreps handelen over de
zangen van Palmzondag (de laatste in de Franse uitgave). Dr. G. Van Doorselaer
brengt nadere gegevens tot de Monte's Acht ‘Magnificat's’ op oude kerktoonaarden.
Jos. De Klerk heeft het over ‘De Missen van Hendrik Andriessen’, en Jos. Peeters
sluit zijn studie over de ‘Interpretatie van de preluden en fuga's voor orgel van J.S.
Bach.
Als muziekbijlage een mis van Jos. Peeters, die niet van belang ontbloot is, maar
waarin het louter formale element nog wat stroef domineert.
KAREL ALBERT.

Eindnoten:
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(1) Openingsrede gehouden op de plechtige vergadering van den 24 Juni 1928 door J. Jacobs, in
zijn hoedanigheid van bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie voor 1928. Cfr.
September-aflevering 1928 der Verslagen en Mededeelingen, Bldz. 809-853.
(2) De hier betreffende werken zijn: ‘La Frontière Linguistique’ van Prof. Kurth en ‘Histoire de
Belgique’ Deel I van Prof. Pirenne.
(3) Alsmede de verschillende bijdragen van Pater Stracke S.J. in het ‘Tijdschrift voor Taal en
Letteren’.
(4) Deze stelling geldt uitsluitend tot 1250, daarna worden de traditioneele Latijnsche akten liever
door Fransche dan door Vlaamsche vervangen, tot na 1280 de verfransching nog toenam, dit
alles in de steden vooral uit het bisdom Tervanen. Het ‘waarom’ heeft J. Jacobs uiteengezet in
eene merkwaardige verhandeling, getiteld ‘Waarom het gebruik der Fransche Taal in
Oudwest-Vlaanderen zoo aanzienlijk toenam van ± 1217 tot ± 1300’ in de ‘Verslagen en
Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie’, Maart-Aflevering, 1929, Bldz. 119-132
opgenomen.
(5) ‘De Middeleeuwsche Taaltoestanden in Vlaamsch-België’ door Mr. Leonard Willems Az.,
Handelingen van het Tweede Vlaamsch Philologencongres (gehouden te Gent den 20-21-22
September 1913), Bldz. 98-130. Ook afzonderlijk verschenen bij L. Verhoeghe en Zonen, 1913.
35 bldz., 23,5×16 cm.
(1) Dierkennis en Diersage bij Vondel, in 1917 bij Gust Janssens te Antwerpen verschenen.
(2) Opgenomen in de ‘Mémoires de l'Académie Royale de Belgique’.
(3) Opgenomen in de ‘Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie’, 1923,
April aflevering, Bldz. 190-217.
(4) Van buitengewoon belang zijn Dautzenberg's politieke uitlatingen, die klaar en onomwonden
bewijzen hoe hij Oranje-gezind was. Wij toonden in het door ons ingesteld onderzoek over
‘Jan-Frans Willems en de Belgische Omwenteling’ (Antwerpen, Ruckoy en Delagarde, 1928),
dezelfde geestesverhouding aan met betrekking tot den Vader der Vlaamsche Beweging.
(5) De twee voornaamste levensschetsen vindt men in het ‘Biografisch Woordenboek’ van J.G.
Frederiks en F. Jos. Van den Branden en in de Inleiding tot Arnold Sauwen's Bloemlezing uit
J.M. Dautzenberg (1908).
(6) In de laatste jarenonderzoekt Dr. Maurits Sabbe vooral onze literaire productie uit de 17e eeuw
en tracht aldus de belangstelling te wekken op dit braak liggend veld. De uitslagen deelt hij
gewoonlijk aan de Koninklijke Vlaamsche Academie mede, en zoo treffen wij in hare ‘Verslagen
en Mededeelingen’ volgende studies aan:
1925. ‘Kleinigheiden op het Gebied van de Geschiedenis der Letterkunde’.
I. Een Bladzijde Critiek uit de 17e eeuw.
II. De Andromeda-Sage als Politieke Allegorie - Juni-Aflevering, Bldz. 353-361, 361-363.
‘De Antwerpsche Vriendenkring van Anna Roemers Visscher’ October-Aflevering, Bldz.
754-769.
‘Constantijn Huygens en Zuid Nederland’ - id., Bldz. 775-799.
1927. ‘Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de XVIIe eeuw’
I. Een Verwaarloosd Hoekje onzer Literatuur.
II. Krakeel rondom een problematisch Esbattement.
III. Beleediging der Antwerpsche Vrouwen. De Taal van den Spaanschen Brabander. Populariteit
van Hollandsche Schrijvers in Vlaanderen - November-Aflevering, Bldz. 1017-1020, 1020-1032,
1032-1047.
1928. ‘Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten’.
Spotzangen tegen den Pfalsgraaf Frederik V, Koning van Bohemen. Januari-Aflevering, Bldz.
19-65.
De Veldtocht van 1635-26. A. De Plundering van Thienen. Juli-Oogst-Aflevering, Bldz. 638-670.
1929. De Veldtocht van 1635-36. B. Het Beleg voor Leuven. Mei-Aflevering, Bldz. 333-378.
Zuid-Nederlandsche schimpgedichten tegen Frederik-Hendrik (1635-1636).
September-Aflevering, Bldz. 661-707.
(7) In 1923 verschenen bij Van Dishoeck te Bussum Sabbe's ‘Vlaamsche Menschen’, doch dit was
een herdruk. De uitgave dateert van 1907 in de Duimpjes-uitgave van Victor Delille te Maldegem.
(Nummer 66.)
(8) Zijn naoorlogsch kritisch werk omvat:
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1920. ‘Wat Oud-Vlaanderen zong’. Antwerpen, S.V. Lectura.
‘Kiliaan’. Een schets van zijn Leven en Werk. Antwerpen, S.V. Lectura.
1921. ‘Christoffel Plantijn’. Antwerpen, L. Opdebeek.
922. ‘Declamatorum’. 9 deeltjes. Antwerpen, S.V. Lectura. (In samenwerking met Modest
Lauwereys.)
1923. ‘Handschriften en Vroegdrukken’. Brugge, Cultuur en Wetenschap.
1924. ‘Taal en Kultuur uit Vlaanderen. Redevoeringen en Studies’. Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel.
‘Uit het Plantijnsche Huis’. Antwerpen, Victor Resseler.
1925. ‘Peter Benoit’. Antwerpen, L. Opdebeek.
1926. ‘Plantin, De Moretussen en hun werk’, Brussel, L.J. Krijn.
‘Stichtelyck ende Vermakelyck Proces tusschen Dry Edellieden van J. Mommaerts’, 1658, met
inleiding en aanteekeningen. Antwerpen, De Sikkel.
‘De Briefwisseling der Gebroeders Verdussen’. Eerste Deel. 1669-1671). Nummer 37 der
Antwerpsch Bibliophielen.
‘Jan Luiken's Duitsche Lier’. Tekstuitgave met aanteekeningen. Zutphen, Thieme. (Klassiek
Pantheon.)
1927. ‘Antwerpsche Druckerye’. Brussel, De Standaard. Nummer 6 uit de Eigen Schoon-Serie.
‘Histoire du Livre en Belgique’. Bruxelles, Musée du Livre.
‘Het Vlaamsch Tooneel’ (in samenwerking met Lode Monteyne en H. Coopman Thzn). Sabbe
behandelde ‘Het Vlaamsche Tooneel vóór de XIXe Eeuw’. Brussel, H. Colassin.
‘Printing. A Short History of the Art’. London, Grafton.
1928. ‘Letterkundige Verscheidenheden’. Antwerpen, S.V. Lectura.
‘Het Geestesleven te Antwerpen in Rubens' Tijd’. Brussel, L.J. Krijn (in samenwerking).
‘De Vlaamsche Muziek’. Antwerpen, L. Opdebeek.
‘De Moretussen en hun Kring’. Antwerpen, Victor Resseler.
‘Oud Vlaamsche Kerstliederen’. (In samenwerking met Edw. Verheyden.) Antwerpen, L.
Opdebeek.
1929. ‘Peeter Heyns en de Nimfen uit den Lauwerboom’. Bijdrage tot de Geschiedenis van het
(1)
(2)

(3)

(4)

schoolwezen in de 16e eeuw. Nummer 41 der Antwerpsche Bibliophielen.
Dit vertoonden reeds zijne oprecht-doorvoelde gedichten in ‘Jong Dietschland’, ‘De Groene
Linde’, ‘Vlaamsche Arbeid’ en ‘Dietsche Warande en Belfort’ verschenen.
Literaire Profielen I. Brugge, ‘Excelsior’, 1925. 387 bldz., 20,5×14 cm.
Bevat beschouwingen over het werk van Carel Scharten, Nico Van Suchtelen, Israël Querido,
René De Clercq, Jozef Muls, Frederik Van Eeden, Strijn Streuvels, Albert Verwey, L.J.M.
Feber, Frans Erens, Caesar Gezelle, Aug. Vermeylen, Albert Van Driessche, Willem
Nieuwenhuis, Pol De Mont, Cyriel Verschaeve, Felix Timmermans, M.A.F.C. Poelhekke, Jules
Persijn en Fernand Toussaint van Boelaere.
Literaire Profielen II. Antwerpen-Eindhoven, N.V. Leeslust-N.V. Lecturis, z.j. (1927). 214
bldz., 20×16 cm.
Bevat beschouwingen over het werk van Aug. Van Cauwelaert, Marie-Elisa Belpaire, Firmin
Van Hecke, Lode Baekelmans, Aloïs Walgrave, Karel Van de Woestijne, Ernest Claes, Gery
Helderenberg, Zuster Maria Jozefa en Dirk Vansina.
Karel Van de Woestijne is Eeckhout's meest geliefde auteur. In 1925 liet hij een studie
verschijnen over het poëtische werk van dezen schrijver tot 1910. ‘Mannen van Beteekenis. II.
Karel Van de Woestijne. Brugge-Den Haag, ‘Excelsior’, z.j. (1925), 162 bldz., 24×15,5 cm.
Vooral de psychologische en emotieve factoren, waaraan de verzen hun ontstaan te danken
hebben, worden onderlijnd.
De drie opstellen uit den tweeden bundel der ‘Literaire Profielen’ vullen het beeld van Van de
Woestijne's literaire persoonlijkheid aan. Het stukje uit den derden bundel is niets meer dan
een huldegroet bij 's dichters vijftigste verjaring en destijds in het Van de Woestijne-nummer
van de ‘Dietsche Warande en Belfort’ verschenen. 1928, Februari-Aflevering, Bldz. 115-119.

Thans kondigt Joris Eeckhout een uitgebreid werk over Karel Van de Woestijne aan, dat drie
deelen zou bevatten, achtereenvolgens over zijne poëzie, zijn beeldend proza en zijn essayistisch
proza handelend. Ter perse is reeds een bundel ‘Herinneringen aan Karel Van de Woestijne’.
(5) Aan de hand van Dr. Oscar Dambre's in den universitairen wedstrijd 1922-1924 met goud
bekroond proefschrift ‘De Dichter Justus De Harduyn (1582-1641). Een Biographische en
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(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

Letterkundige Studie’. Gand-Paris-'s Gravenhage, Van Rysselberghe en Rombaut, Ed. Champion,
Martinus Nijhoff, 1926. 552 bldz., 26×16,5 cm. In ‘Vlaamsche Arbeid’, 1928, XVIII Jrg., Bldz.
119-120 werd de aandacht op dit werk gevestigd door Jozef Muls.
Dit vooral in zijn eersten bundel, die uit Eeckhout's bijdragen in ‘Het Vlaamsche Land’ werd
samengesteld. In den tweeden en derden bundel treffen we hoofdzakelijk volledige portretten
aan.
Dit getuigen vooral zijne bijdragen in ‘Het Vlaamsche Land’ alwaar hij over de meest diverse
schrijvers, steeds met gezag, schreef.
Zoo heeft hij ter gelegenheid van boekbesprekingen belangwekkende vraagstukken uiteengezet
als het ethisch element in de literaire kritiek, de moraal en de esthetiek, en andere meer.
Zoo bijvoorbeeld de inleiding tot zijn studie over August Van Cauwelaert (Literaire Profielen
II), waarin hij een treffend beeld ophangt van de literaire generatie onmiddellijk vóór den oorlog,
eerst in Vlaanderen en dan verder in geheel West-Europa. In dezen bundel laat hij de bespreking
van het werk van Emmanuel De Bom van een algemeen beeld op het geestesleven ten tijde van
‘Van Nu en Straks’ voorafgaan en schetst tevens het streven van ‘La Jeune Belgique’, wat hem
interessante aanknoopingspunten doet vinden tusschen deze beide literaire tijdschriften.
Typisch in dit opzicht is zijne beoordeeling over Dr. Moller's ‘Beknopte Geschiedenis van de
Nederlandsche Letterkunde’ (Literaire Profielen III, Bldz. 80-81), waaruit wij den volgenden
passus neerschrijven:
‘Zijn “Beknopte Geschiedenis van de Nederlandsche Letterkunde” is inderdaad misgroeid tot
een soort... pamflet. Om 't even wie niet geboekt staat als katholiek artist, laat staan als artist
met godsdienstige aspiratie, telt eenvoudig niet mee in de geschiedenis van de... letterkunde.’
Deze schriftuur ‘kan feitelijk aangewezen als een typisch model van de manier, waarop geen
mensch, en een katholiek vooral niet, het ooit wagen moest aan historiografie te doen’.
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Bibliografie
Theo Bogaerts: ‘De Bajadere’. (Uitgave: Het Kompas, Mechelen; De
Spieghel, Amsterdam. - 1930.)
Theo Bogaerts heeft het onderwerp van deze novelle gevonden in een strafzaak die
niet zoo lang geleden door de Indische rechtbank werd gevonnisd en toentertijd heel
wat opschudding in de wereldpers heeft verwekt. Hij heeft het geval, zooals het zijn
recht was, naar zijn zin omgewerkt. De Bajadere - Salome van Bogaerts heeft niet
om het hoofd gevraagd van den man dien zij verlangt; een jaloersche mede-minnaar
werpt het haar voor de voeten en zij wordt door den moordenaar verplicht er voor te
dansen. Deze novelle mist eenheid van stijl, de volgehouden stemming die in den
aanvang gewekt heel het verhaal in mysterie had moeten doen baden. Er is de
voorstelling van iets actueel-gebeurend: de ontmoeting van de Bajadere na het drama,
aan boord van de paketboot van Calcutta naar Pondisjerry onder de betoovering van
een Indische sterrenhemel in volle zee en er is het relaas van het drama zelf. Zoo
schitterend de aanvang is, zoo nuchter-zakelijk is het vervolg. De toon is gebroken.
De schrijver moet er zich zelf wel rekenschap van hebben gegeven. Hij poogt de
stemming vol te houden: het relaas zou een mijmerij wezen na de ontmoeting met
de Bajadere en de luttele woorden die met haar gewisseld werden en die de diepten
van haar zwervers leed hebben ontdekt. Maar dat relaas duurt te lang. Wij vergeten
dat het een mijmerij is. Wij gaan het lezen als een kranten verhaal over de misdaad.
De stemming ware vol te houden geweest indien het gesprek bij de ontmoeting zelf
den sluier had gelicht over de tragedie waarin de Bajadere buiten haar wil betrokken
was geraakt. Wat de reiziger wist uit een vroegere ontmoeting met de danseres zou
door hare biecht zijn aangevuld. De sympathie tusschen beiden gewekt zou natuurlijk
den uitstortingsnood bij de vrouw doen geboren worden. Het gesprek hadde iets
aangrijpend kunnen worden bij het verwijderd geronk van de jazz-band, het gestamp
der machienen, het voorbij slenteren van passagiers in soiréecostuum over dek naar
de balzaal, terwijl daar naar alle einders over zee het scherm gespannen stond van
dien purperen indischen hemel vol stille vuren van sterren en een maan van amber.
Maar de mooie deelen dezer novelle zijn zóo mooi dat Theo Bogaerts er een
vooraanstaande plaats in de Nederlandsche literatuur mee verovert. Dit boekje
verscheen als een prachtuitgave
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van de fijn-verzorgde reeks van ‘Het zilveren bronneken’.
J.M.

Roger Martin du Gard: ‘De Thibault's’. Uitg. De Spieghel,
Amsterdam-Mechelen.
Een roman voor de Franse doorsnêe-bourgeois en dus ook voor de Hollandsche
doorsnêeintellektueel. Een roman zoals er in Frankrijk bij tientallen op de markt en
aan de man worden gebracht, en welke de Hollandse en Vlaamse auteurs tot model
dient.
Psychologiese uitrafeling, doch de uitgerafelde stof is maar simili. Wat te denken
van een schrijver die een kind laat genezen door de wil en het gebed van een dominee
op het ogenblik dat dit kind door de dokters - drie specialisten asjeblief - reeds was
opgegeven. Een auteur heeft het recht fantaisie te hebben, zal men mij antwoorden;
jawel, als dan de rest van de roman niet zo bij de grond realities was.
Maar zoals de meeste Franse romans van dit genre heeft dit boek iets pittigs, iets
feuilleton-achtigs (in de goede betekenis van het woord) dat het zeer boeiend maakt.
Ontspannigslektuur is het voorzeker, maar wat licht voor iemand die naar een
Nobelprijs aspireert.
Het boek hangt aan elkaar met gesteriotypeerde procédés. B.v. het gewone
stemmingsprocédé: Arthur Thibault beraamt een plan; hij is zenuwachtig en loopt 's
nachts op straat en natuurlik dan ‘een vrouw sprak hem aan, zeide een paar woorden
met aan vleiende stem; hij antwoordde niet en liep de boulevard af.’
Feuilleton-procédé: om iemand zijn verwondering of zijn niet begrijpen te laten
uitdrukken, heeft de auteur geen woorden nodig, een vraagteken is hem voldoende.
Naast zulke laagten heeft het boek dan weer loogten als: ‘Zij streek met de vingers
over haar gezicht om als het ware die vreugde op haar gelaat aan te raken.’
Per saldo: Roger Martin du Gard is in elk geval wat meer dan Herman Robbers,
maar, niet minder in elk geval, niet zoveel als Thomas Mann.
G.B.

Herman Hesse: ‘Eine Bibliothek der Weltliteratur’. Reclams Universal Bibliothek Nr 7003. Geheftet 40 Pf., gebunden 80 Pfg.
Herman Hesse leidt ons binnen het heiligdom van zijn biblioteek en vertelt over de
reisgenooten van zijn geestelijken opgang: hoe hij er in aanraking mee kwam en
welke innerlijke kracht ze hem geschonken hebben. De cultuur van alle tijden en
volken wordt er aangeroerd. Steeds is het interessant te vernemen op welke wijze de
bibliotheek van een groot schrijver samengesteld is en welke buitenlandsche
meesterwerken er ingang gevonden hebben. Menigeen zal het ongetwijfeld zonderling
voorkomen te hooren dat van de Nederlandsche schrijvers alleen Multatuli met zijn
‘Max Havelaar’ en Ch. De Coster van zijn ‘Uilenspiegel’ er een schuilplaats vonden.
Hesse's wenken bij het kiezen en het lezen van boeken, die tot echte, hoogere
cultuur dienen bij te dragen, zijn het overwegen overwaard.
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Paul Fechter: ‘Deutsche Dichtung der Gegenwart’. Versuch einer
Uebersicht ibid Nr 6984, id.
Dit is een bondig en helder
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overzicht van het nieuwere literaire leven in Duitschland, een boekje dat voor velen
een welkome gids zal zijn doorheen de kronkelgangen van de huidige verwarring.
De ervaren criticus, Paul Fechter, gaat van het standpunt uit dat het wezen van de
nieuwere literatuur te vinden is in een streven naar ‘werkelijker werkelijkheid’ en
leidt den lezer van daaruit achtereenvolgens doorheen de nieuwe gebieden van het
drama, den roman, de lyriek en de wijsgeerige critiek, terwijl hij telkens de
hoofdfiguren markant typeert. Een literatuuropgave besluit het boekje, dat ik als het
betrouwbaarste, het helderste en het goedkoopste van dien aard beschouw.
O.D.

Maurits vande Walle: ‘Een dialoog over Verschaeve's. Maria Magdalena’.
Uitg. ‘Excelsior’, Brugge.
Een essay dreigt altijd het voorwerp van zijn onderzoek te misloopen als het zelf
ontaardt in literatuur, zij deze nog zo sierlik en zo met zeldzame woordkeus
gestoffeerd. Want hier b.v., moet ons iets uit de pen: de literatuur van Vande Walle
ligt ons nader dan die van Verschaeve. Vande Walle's opstel is een polyphoniese
dithirambe van Verschaeve's oeuvre. En wat bij dergelijke onkritiese besprekingen
fataal moet voorvallen: fantasie springt in de plaats van de analyse. Logiese
gedachtengang, scherpe konkluzies, kortom bewijsvoering is hier niet te vinden:
Vande Walle levert keurig omkleede vooruitzettingen, die erg naar het subjectief
smaakcriterium en a priori zwemen.
Na de lectuur van dit stijlvol opstel zijn wij er echter nog niet van overtuigd, dat
Verschaeve's werk psychologiese instrumentaal-muziek is en geen deklamatoriese
rethoriek.
V.J.B.

De vereenvoudigde spelling en de spelwijsbeweging 1891-1929, door J.A.
Daman. Uitgave ‘Excelsior’, Brugge.
Een sierlik en helder propagandaschrift, dat door de klaarheid van zijn uiteenzetting
in de volgehouden betoogtrant stellig nog ettelike aanhangers voor de V.S. zal winnen.
V.J.B.

Volksopvoeding, door Pol Roza. Uitgave ‘Excelsior’, Brugge.
Schoolmoppen die lief en snedig zijn, verhaaltjes die een spiegelbeeld ophangen van
raak-geobserveerde kinderpsychologie. Ik heb aan de lectuur kalm namiddaggenot
beleefd.
V.J.B.
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De Geestelike Bruiloft, door Jef Claes. Uitgave ‘Excelsior’, Brugge.
Een door elkaar gehaspel van sagen en banaal realism. Daarbij een tuintje vol
stylbloemen dat beter werd kaalgeschoren. Ben na de lezing langs de volkswijken
gekuierd en een lapidaire bordje: ‘Verse zure vis’ bracht me tot het besef dat ons
volk de dingen raker weet te boekstaven dan zijn letterkundigen.
V.J.B.

Rond de Bedrijfstaal, door M. Wyckmans. Uitgave ‘Excelsior’, Brugge.
Een nuttig leerboek dat tevens een raadselboek is. Dat noemt men het vernuft van
de schooljeugd scherpen.
V.J.B.
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De hellebocht, door Jan Schepen. Uitg. ‘Excelsior’, Brugge. Fr. 10.
(Illustratie van Berten Schepens).
Niet heel duidelijk, dit ‘prozalied van een jeugd’. Te veel wilde scheuten op de
ranken. Een prachtige stam nochtans: de Vlaamsche jeugd mag over haar niet laten
komen de bekoring van groffe materialisatie, noch de lafhartigheid van ontmoedigend
berusten; ze moet de daden stellen die leiden nar het ideaal. Er zit wel gloed in deze
lyrisch bedoelde bladzijde en een belofte. Maar het snoeimel! En het controol over
symbolen en inbeeldingsbokkesprongen!
V.J.B.

Het Klokhof, door Radaf Meyseeme. Uitgave ‘Excelsior’. Romanserie nr
6. Fr. 18.
Onevenwichtig. Het geheel is niet tot een aaneengesloten blok opgebouwd. De
hoofdfiguren loopen haast verloren in al wat er bij en naast komt. De
natuurbeschrijvingen - op zich zelf soms flink - zijn met het verhaal niet vergroeid.
Soms krijgt men den indruk: nu gaat de schrijver er op los, daar komt zwier in het
verbaal, de lijn van het tragieke breekt door... maar dan wordt het weer een ellendig
geschrijf van de ‘moord- en brandrudiepten. Enkele oorlogstafereebriek’, zonder
kleur noch len zijn er ingelascht, dit getuigen voor den werkelijkheidszin van den
schrijver. 't Is er allemaal tusschen ingeplakt en 't belang blijft niet hangen bij de
louteringsgeschiedenis van dien onbegrijpelijk-schurkachtigen boer van 't Klokhof.
K.E.

Emil Ludwig: ‘Michelangelo’. Uitg. N.V. Van Loghum Slaterus,
Uitgeversmaatschappij - Arnhem 1930.
Titia Jelgersma heeft van dit merkwaardig boek van Emil Ludwig eene uitstekende
Nederlandsche vertaling gegeven. Het is minder een kunsthistorische aesthetische
beschouwing over het beeldhouwwerk, de schilderkunst en de bouwwerken van
Michelangelo dan een uitvoerige beschrijving van zijn leven. Maar het drama dat dit
leven geweest is houdt een zoo innig verband met wat wij ook zouden kunnen noemen
het drama van zijn kunstbedrijvigheid dat het levensbeeld dat ons door Ludwig
gegeven wordt te gelijk ook het kunstwerk verklaart. Het boek is rijk geillustreerd
met heliogravuren en enkele lijnteekeninnen naar minder bekend werken van M.A.
Het is daarbij veel goedkooper dans de duitsche uitgave en even zeer verzorgd.
J.M.
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Menno ter Braak: ‘Het Carnaval der Burgers’. Uitg. Van Loghum slaterus.
Uitgeversmaatschappij - Arnhem 1930.
In ‘Het Carnaval der Burgers’ wordt een levensbeschouwing geformuleerd die haar
uitgangspunt heeft in de termen ‘burger’, ‘dichter’ en ‘carnaval’. Met deze termen
worden resp. de these der verstarring, de antithese der verbeelding en de synthese
van het leven bedoeld. Deze volgens den schrijver beteekenis verruiming der termen
wordt achtereenvolgens beproefd in het gebied der kinderen, der minnaars, der
geloovigen, der gemeenschapsmenschen en der kunstenaars om aldus in het laatste
hoofdstuk ‘Carnavalsmoraal’ te geraken tot de erkenning dat alle benaming
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wijst naar het naamlooze, dat alle onderscheiding slechts waarde heeft, als het symbool
van het onoplosbare, onbegrensde Eene.
Het is een boek vol Sophismen die soms den schijn wekken van de logische
redeneering maar aldoor berusten op onvolmaakte of eenzijdige kennis van de
gegevens. Zoo zegt de schrijver ergens ‘De mystiek is de geboren vijandin der kerk’
wat een dwaasheid is voor wat de Roomsche kerk betreft, die mystiekers tot hare
kerkvaders heeft uitgeroepen of als heiligen op hare autaren heeft gesteld. Negatie
en twijfel vervullen het boek: ‘Wie zal zeggen of de scheppingsdrift der beeldhouwers
van Chartres kinderlijkheid, liefde dan wel geloof moet heeten’. Zekerheid bestaat
niet. Als wijsgeerige gymnastiek is het boek wel merkwaardig. Het is daarbij goed
geschreven.
J.M.

Kukeluku, door Lode Lagasse. Uitgave ‘Excelsior, Brugge. Fr. 6.
Een heel eenvoudig jongensboek. Voor de biblioteek van kinderlectuur, een allerbeste
aanwinst. Die jeudige schrijver vertelt prettig over naïeve kinderjaren, maar hij neemt
soms een loopje met de chronologische orde!
K.E.

De krisis van het Westersch Menschdom, door Peter Wust, vertaald en
ingeleid door V. Leemans, met voorwoord van Prof. R.K. Van Sante, O.P.
Uitgave ‘Excelsior’, Brugge. Fr. 8.
Onder redactie van H.J. De Vleeschouwer, N.J. Elias, V. Leemens, H. Van der Mueren
en J. Vermeulen staat een brochuren-uitgave: de ‘Phalanbis’, waarvan hier het eerste
nummer. Wijsgeerige, sociologische en staatkundige vraagstukken zullen er in
afgehandeld worden door eigen en vreemde schrijvers.
Met beide handen moet er naar die uitgave worden gegrepen door al wie, in
Vlaanderen, aan intellectueelen arbeid wil meedoen. Verheugend is het voor oude
stijgende cultuur dat zulke onderneming mogelijk is. Mocht zij duurzaam zijn!
Het eerste nummer is alleszins belangrijk.
Een kort, zaakrijk voorwoord van K. Van Sante. Een beknopte, leerzame inleiding
van V. Leemans, die wonder goed thuis schijnt in de moderne Duitsche wijsbegeerte.
‘De Crisis van het Westersch Menschdom’ is hoofdzakelijk een synthetisch overzicht
over de vijf humaniteits typen die zich volgens Peter Wust, hebben opgevolgd sedert
de grieksche beschaving tot aan onze moderne tijden. Scherp is bizonder de kritiek
van den modernen mensch. Oververdiend. In alle zulke synthesen worden soms wel
heel bizonder bijkomstigheden verwaarloosd. Maar de visie van Peter Wust is ruim
en pakt de problemen aan in hun diepste gronden. Geen mensch kan deze bladzijden
lezen zonder te komen tot ernstig nadenken. Boeken die u brengen tot zulk resultaat,
al knikt men niet ‘ja’ bij elke bevestiging, zijn de aandacht overwaard.
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En hier moet nog aan worden toegevoegd dat elke oppervlakkigheid, die we zoo
dikwijls aantreffen bij synthesen van Fransche schrijvers, totaal afwezig is bij dezen
diep-denkenden Germaanschen wijsgeer.
K.E.
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Vijf en twintig jaar Vlaamsche Arbeid
Met dit nummer heeft Vlaamsche Arbeid dan zijn vijf en twintigste bestaansjaar
voltrokken. Zoo niet het beste is het toch het aanzienlijkste dat in die lange tijdspanne
van een kwart-eeuw verscheen. De jonge boom die in 1905 werd geplant heeft thans
zijn vollen wasdom bereikt en met zijn breede bladerkruin steekt hij boven Vlaanderen
uit.
Een tijdschrift, - ik weet er na die lange jaren van te spreken - is een vriendenkring.
Zonder vriendschap van menschen die op elkaar gesteld zijn, die elkaars gezelschap
en waardeering zoeken en gezamenlijk iets willen tot stand brengen en in stand
houden kan het niet bestaan.
Een tijdschrift is ook, uit den aard der zaak, een beeld van den tijd. Zoo het niet
evolueert, veroudert het en moet het vergaan. Het is volstrekt niet noodig dat het
lang leeft. De besten zijn vaak van korten duur geweest. Op schitterende wijze
veropenbaren zij de verlangens van een nieuw geslacht. Maar er zijn nu eenmaal
tijdschriften die lang leven. Dan luidt het hoog gebod: ontwikkelen, vernieuwen. In
vijf en twintig jaar tijds komen er nagenoeg drie generaties aan het woord. Een
tijdschrift dat leiding wil blijven geven moet steeds den nieuwen tijd begrijpen en
zijne uiting mogelijk maken. Dan scharen de jongeren zich van zelf rond de oude
vlag.
Vlaamsche Arbeid werd gesticht door jonge menschen die omstreeks 1900
begonnen te schrijven, zooals Van Nu en Straks het orgaan was geweest der
negentigers. Het beste van wat in de laatste jaren hier werd gepubliceerd kwam van
de jeugd die zich tijdens den oorlog had gevormd.
Vlaamsche Arbeid is in de eerste plaats mijn jarenlange vriendschap met Karel
van den Oever. Dat wij zoo voor elkaar gingen voelen wijt ik grootendeels aan het
feit dat onze karakters, onze aanleg, diametrale tegenstellingen waren. Mijn vriend
was een schrijver, een literator en niets anders dan dat, ik was alles behalve een
schrijver; hij was een pessimist, ik was een optimist; hij zag het leven aldoor langs
zijn donkeren, ik zou haast zeggen langs zijn viezen kant, ik meende dat de hemel
hier op aarde was;
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hij lag voortdurend in strijd met echte of ingebeelde vijanden ik meende dat alle
menschen mijn vrienden waren; hij was er van overtuigd in zijn strijdvaardigheid
zijn levenstaak gevonden te hebben, ik heb mij aldoor zoo wat in disponibiliteit
gevoeld en veel van wat Van den Oever ontstelde de moeite niet waard gevonden.
De duurzaamste vriendschappen berusten op dergelijke tegenstellingen.
Die vriendschap met Van den Oever heeft voor gevolg gehad dat nagenoeg al wat
hij schreef in Vlaamsche Arbeid verscheen! Hij gaf het aan mij als aan de
buitenwereld. Zoo is hij van 1905 tot 1912 de ziel van het tijdschrift geweest, en het
na den oorlog weer een tijd terug geworden. Het is mij nu nog onbegrijpelijk gebleven
hoe hij na 1912 ontslag nam: Men neemt geen ontslag van zich zelf, of was hij dan
Vlaamsche Arbeid niet? Ik bleef alleen met de leiding.
Alleen is wellicht te veel gezegd, want rond mijn vriendschap met Van den Oever
waren zich andere vriendschappen komen scharen: die van Jan Hammenecker met
wien ik nog in De Student had mee gewerkt en die mij verbond met al wat er aan
literaire krachten broeide in het Groot-Seminarie te Mechelen, die van August van
Cauwelaert dien ik aan de Universiteit te Leuven had leeren kennen en die zich
naderhand te Antwerpen als advocaat kwam vestigen; die van Ernest Claes die ook
een tijdje in de Scheldestad zijn werkkring had; die van Alfons Jeurissen... ik leerde
hem kennen aan het grensstation, Esschen, waar hij als douanier, met welwillendheid,
- moet ik het zeggen - mijn reiskoffertje onderzocht.
Met Floris Prims, de geleerde archivaris van Antwerpen had ik op dezelfde
schoolbanken gezeten. Felix Rutten had ik als student in de straten van Leuven
ontmoet. Jan van Nijlen, de parnassiaansche dichter, werd door Van den Oever
aangeworven. Leo Boucherij was onze eerste drukker: een drukker die verzen schreef,
het kon niet beter. André de Ridder had door zijn journalistieke gewikstheid ons
tijdschrift beroemd gemaakt. Hij werkte mee. Later traden Herman Baccaert, Frans
Thiry, Constant Eeckels en Theo Weiman tot de redactie toe en in 1912 verscheen
Emiel van der Straeten die wel uitsluitend alle nummers met zijn overproductie zou
gevuld hebben wanneer ik hem had laten begaan.
Het waren heerlijke jaren. Al die arbeiders vergaderden maandelijks bij mij aan
huis. Wanneer er een verdween zooals Felix Rutten, die terug naar Holland trok, of
Jan van Nijlen die naar Brussel verhuisde, dan kwamen er vier andere in hunne plaats.
Ik geloof dat die gezellige samenkomsten uit den tijd zijn geraakt. De genoodigden
brachten
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verzen en proza mee, zooals ze bloemen zouden meegedragen hebben voor een
gastvrouw. Ik weet niet van wat ik het meest genoot: van den vriendenkring of den
bloei onzer literatuur?
De oorlog heeft ons uit elkaar gerukt. Vlaamsche Arbeid lag stil. Maar in 1919,
terug van Parijs en van mijn zwerftochten door Europa, heb ik het tijdschrift opnieuw
in gang gesteld. Het was de inzet van een nieuwe periode: Van den Oever was als
een expressionistisch dichter uit Holland weergekeerd. Het werd de tijd van Wies
Moens, Marnix Gijsen, Meyboom, Antoon Jacob, Victor Brunclair, Paul van Ostayen,
Gaston Burssens, du Perron, Karel Albert, Michel de Ghelderode, Antoon van de
Velde, Paul de Mont, Frank van den Wijngaert.
Het zal een der schoonste herinneringen van mijn leven blijven, de dag dat Paul
van Ostayen mij kwam opzoeken en ik zijn medewerking verwierf. Hij zou zich, het
spreekt van zelf, ook wel zonder Vlaamsche Arbeid veropenbaard hebben. Hij had
toen reeds zijn Sienjaal en zijn Music-Hall uitgegeven. Maar het tijdschrift is voor
hem een aansporing geweest en dat het beste van zijn werk, aan verzen en essays
hier vóór het eerst kon worden gelezen, zal een gebeurtenis blijven in de Geschiedenis
der Vlaamsche Letterkunde. Hij was het eerste nieuw geluid dat na Gezelle in
Vlaanderen weerklonk.
Een tijdschrift is ook een huis waar men moet kunnen aanloopen en zeker zijn van
een hartelijk onthaal, een centrale en een vraagbaak waar men om inlichtingen komt,
om aanmoediging en om richting. Ik heb naar mijn beste vermogen altijd getracht
om van Vlaamsche Arbeid zulk een gastvrij huis te maken waar de deur, voor ieder
die wat te zeggen had, wijd openstond. Door die deur heb ik Felix Timmermans zien
komen, toen nog heelemaal onbekend, Gust van Roosbroeck die deed denken aan
een Vlaamschen Rimbaud, en zooveel anderen na hen. Nooit vroeg ik iemand naar
zijn godsdienstige overtuiging. De menschelijke waarde had voor mij alleen
betrekenis. Wie kon werken voor Vlaanderen en zijn cultuur was mij welkom!
Vlaamsche Arbeid vond door al die jaren ook steeds weerklank in Noord-Nederland.
Maria Viola, die voor den oorlog Van onzen Tijd bestuurde, is wel de eerste schakel
geweest. Ouderen en Jongeren van ginder hebben hier meegewerkt: Dr H.P. Berlage,
J.J.P. Oud, Van Eeden, Prof. Treub, die op mijn verzoek naar Antwerpen lezingen
kwamen houden, lietenze ook hier verschijnen. Reddingius, Annie Salomons, Jan
Greshof, Geerten Gossaert, Zelden-
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thuis, Roel Houwink, Pieter van der Meer de Walcheren, dien ik te Parijs bij Léon
Bloy leerde kennen, Vincent Cleerdin, Marsman, Jan H. Eeckhout en zooveel anderen
zonden mij van hun beste werk.
Het is voor mij een groote voldoening geweest te mogen zien hoe in een tijdschrift
dat door de generatie van 1900 werd gesticht en waar de generatie van den oorlog
aan het woord kwam, de Van Nu en Straksers nog konden mee werken met van hunne
beste vertegenwoordigers als Stijn Streuvels, Karel Van de Woestyne, Em. de Bom,
Herman Teirlinck, Prosper van Langendonck, Toussaint van Boelaere naast ouderen
als Hugo Verriest, René Vermandere en Ed. Vermeulen, naast jongeren als Lode
Baekelmans en Frans Verschoren, Jules Persyn en Joz. de Cock.
Het is niet zonder weemoed dat ik in dit jubeljaar de dooden gedenk die wij langs
de baan hebben moeten laten. Zij zijn velen en van de besten. Enkelen waren mijn
vrienden. Ik mis ze niet alleen in het tijdschrift, ik mis ze naast mij in het leven:
Herman Baccaert, Omer Karel de Laey, Raymond de la Haye, L. Dosfel, Emiel van
der Straeten, Alfons Jeurissen, Alfons Fierens, Karel van den Oever, Karel van de
Woestyne, Aloïs Walgrave.
Vele arbeiders van het eerste uur zijn over de wereld verspreid geraakt. De
studenten werden professoren, de zoekers, de droomers en de zwervers zijn thans
gezeteld in hooge functies. Van Roosbroeck doceert aan de Columbia University te
New-York, André de Ridder aan de Rijksuniversiteit te Gent. De voorvoelers van
het nieuwe Recht, de durvers en de doeners hebben met de gevestigde macht moeten
afrekenen. Pater Stracke, Antoon Jacob, Herman Baccaert, Burssens, Joz. de Cock
hebben hunne vrijheid veil gehad voor hun ideaal of zijn de ballingschap ingetrokken.
Anton Thiry en Reimond Kimpe werden zelfs ter dood veroordeeld voor hunne
Vlaamsche overtuiging. Zij zijn gelukkig nog in leven en werken voort aan hun
arbeid om schoonheid voor hun Volk.
Vlaamsche Arbeid heeft, meen ik, thans zijn taak volbracht. Ik moet er afscheid
van nemen. Mijn werk ligt thans op een ander gebied. Maar het gaat niet zonder
rouw. Een stuk van mijn leven wordt hier afgesloten. Mijn laatste en trouwe
medewerkers kijk ik dankbaar in de oogen. Victor Brunclair, Gaston Burssens, Karel
Albert, H. de Vleeschauwer... gij allen, ik druk U hartelijk de hand.
Aan de velen ook uit Noord en Zuid die dit laatste nummer tot een feestelijk album
wisten te maken, mijn besten dank.
JOZEF MULS.
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De Vlaamsche gedachte
De Vlaamsche Beweging - in haar verband met de Europeesche gedachtenstroomingen
- is een product van Aufklärung en van Romantisme. Naast de natuurlijke liefde van
ieder mensch tot zijn eigen taal, die met hem vergroeid is als de lucht en als de grond
van zijn geboortestreek, is in deze geestelijke stroomingen, waarvan de eene bij het
begin der 19e eeuw wegsterft terwijl de andere wordt geboren, de oorsprong te zoeken
van de strijd die enkele Vlaamsche intellectueelen tegen de verfranschingspolitiek
der Belgische regeering na 1830 hebben gevoerd.
De Gentsche flaminganten - Willems, Blommaert, Snellaert - die de weldaden van
de nationale politiek, van Willem I. hadden begrepen en verdedigd, zagen in de
meerherstelling der moedertaal het gepaste en noodzakelijke middel om tot het volk
te gaan, om zijn welstand en geluk te vergrooten door de uitbreiding van het onderwijs
en het deelachtig maken der volksmassa aan de weldaden der ‘Verlichting’. Dit was
de sociale zending dezer beweging. Zij wilden tevens - ook hierin de voortzetting
van Koning Willem's politiek - het nationaal bewustzijn van het volk wakker
schudden, en door het gebruik der moedertaal door al de standen der maatschappij,
de nationale eenheid verwezenlijken. Volksverheffing door de eerbied voor en het
onderwijs in de volkstaal, verspreiding van de wetenschap, gematigde liberale
opvattingen, afzijdigheid in de politiek: ziedaar de hoofdtrekken van dit geestelijk
flamingantisme dat zijn centrum vond in Gent tot Vuylsteke er nieuwe gedachten en
een nieuwe geest zal inbrengen. In de groep der Gentsche flaminganten sterft het
Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden zijn langzame dood. De Vlaamsche Beweging
was er gematigd liberaal en stond in het
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teeken van de Hollandsche, burgerlijke Aufklärung. Schuchter leunde zij aan bij het
orangisme dat echter tamelijk snel wordt opgegeven: de leidende Gentsche orangisten
waren verfranscht en franschgezind. De vrees daarbij uitgescholden te worden voor
landverraders woog drukkend op de opkomende Vlaamsche gedachte, in deze tijd
toen de vrede met Nederland nog niet was gesloten. Willems, die onsympathiek stond
tegenover de omwenteling van 't jaar '30, was met de nieuwe staat gauw verzoend
na zijn bevordering te Gent en paste zich aan de nieuwe toestanden aan. Hij was de
bezieler der eerste jaren. Hem danken wij de eerste publieke manifestatie van de
Vlaamsche volkswil: het petitionnement van 1840. Het jaar te voren was het bestaan
van het nieuwe Koninkrijk door Willem I officieel erkend: de Vlaamschgezinden
dachten nu vrijer te mogen spreken.
Naast Gent kwam, verschillend van geest en van gemoed, Antwerpen te staan.
Hier zijn jonge, enthousiaste mannen aan het woord, strijdlustig op litterair en op
politiek gebied. Het Vereenigde Koninkrijk was voor hen niet meer de levende
werkelijkheid waaraan de Gentenaars met weemoed konden terugdenken. Eenigen
der jonge mannen hadden enkele jaren te voren dienst genomen in het Belgisch leger
tijdens de opstand. Met hen verloor de beweging momentaan haar groot-nederlandsche
achtergrond: het werd een zuivere Vlaamsche beweging, gedragen, niet door
humanitair aangelegde geleerden, maar door volksjongens die met de liefde voor
hun taal zouden gaan tot het volk.
Partijtwist en verschil in levensopvatting zouden weldra hun vereenigde kracht
splitsen en daardoor gedeeltelijk breken. De enthousiaste liefde voor de moedertaal
- die ook later aan de Vlaamsche beweging haar romantisch karakter heeft behouden,
midden de grootste ellende en ontgoochelingen - bezielde deze jongeren die,
teruggaande naar de 14e eeuw - niet naar de 16de, die weldra werd vergeten droomden van Vlaamsche grootheid en macht. Ook op politiek gebied wilden zij
hun krachten meten. Bij ons als elders, was de romantiek sterk politiek aangelegd.
Dit optreden zou de latente verdeeldheid die onder de Vlamingen bestond doen scherp
uitkomen en een problema stellen waarop zij geen antwoord konden vinden. De
Vlaamsche beweging was geen eenvoudige taalbeweging. Dat hadden ook deze
eerste flaminganten ingezien, bizonder doordien zij aan de taal zulke groote beteekenis
gaven voor het geestelijk en
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nationaal bestaan van het volk. Hare beteekenis was dieper: de politieke actie zou
dit weldra bewijzen. De binnenlandsche toestand bracht er het zijne toe bij om aan
hun eensgezindheid een einde te stellen. De oude unie van Katholieken en Liberalen,
dat levenlooze ‘monsterverbond’, was uiteengevallen en beide levensopvattingen
stonden dreigend tegenover mekaar na de jaren 1840 toen het bestaan van het nieuwe
koninkrijk verzekerd scheen. Wat in 1847 te Antwerpen voorviel bij het scherpe
optreden van Van Kerckhoven is aldus, voor wie de ontwikkeling in de gedachten
heeft gevolgd, geen verrassing. Hier stonden twee Vlaamsche bewegingen tegenover
mekaar. ‘Dat gene waer aen men den naem van tweedragt geeft, is niets anders dan
de verdeeldheid van gevoelens over de strekking zelve der letterkunde,’ schrijft Van
Kerckhoven in 1851. Dit beteekent dat verder dan de taalbeweging, de aandacht
gevestigd was op de orienteering van het geestelijk en nationaal leven van het volk.
Voor Conscience en Willems was de Vlaamsche Beweging de reactionnaire
aansluiting bij het verleden, zij was het schild waarachter men zich verschanste tegen
de nieuwe geest, zooals zij later voor de katholieke partij een dam zal worden tegen
ontkerstening. Voor de anderen - de romans van Zetternam getuigen ervan tegenover
die van Conscience - moest de taalheropstanding gepaard gaan met een geestelijke
hernieuwing door de liberale opvatting van staat en samenleving. Een tijd lang was
het samengaan dezer uiteenloopende richtingen mogelijk. De verkiezingen voor den
Antwerpschen provintieraad in 1840, de gemeenteverkiezingen te Antwerpen in 1845
bewezen in dit opzicht de dreigende macht der Vlaamsche beweging. In 1847 kwam
de scheuring: rechts of links haalde de bovenhand op Vlaamsch of anti-Vlaamsch.
Dit beteekende het doordrijven op politiek gebied van wat daarbuiten reeds was
gebeurd: Conscience had een nieuwe, katholieke uitgave bezorgd van zijn Wonderjaar
en van de Leeuw van Vlaanderen; het dagblad Vlaamsch België was katholiek
geworden. Toen in 1847 Conscience en de zijnen, alhoewel op de katholieke lijst,
toch boven de partijen wilden staan, scheurde Van Kerckhoven af om luidop te
verkondigen dat voor Vlaanderen geen heil te verwachten was van een katholieke
regeering. Wel scheen die tweedracht maar een voorbijgaande. Het Taelverbond
bracht de Vlamingen weer samen. In Antwerpen kwam, in 1851, terug een Vlaamsche
coalitie

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

288
tot stand. Gent had steeds, bij monde van Snellaert, het boven en buiten de partijen
voorgehouden en verdedigd. Wonder genoeg zal het nieuwe wachtwoord, dat de
Vlaamsche beweging definitief uiteen scheurde, niet uitgaan van Antwerpen, waar
de scheuring begonnen was, maar van Gent, waar de eenheid bestond. Het was
Vuylsteke die door zijn ‘Klauwaard en Geus’ de raad van Oetker tot een
princiepswerkelijkheid maakte: ieder Vlaming moet in de eigen partij strijden ter
verovering der Vlaamsche taalrechten. Te Gent werden aldus onder zijn doordrijvende
invloed de nationaalgezinde Vlamingen naar de katholieken gedreven, zooals onder
zijn invloed ook het ‘Willemsfonds’ een liberale kleur kreeg en de katholieken dreef
tot het oprichten van het ‘Davidsfonds’: het tegenover mekaar stellen van twee
menschen die in 1836 voor het eerst de Vlaamsche samenwerking hadden verzekerd
bij het tot stand brengen der ‘Maetschappij tot bevordering der Nederduytsche Taelen Letterkunde’. In Antwerpen zelf was de Meetingpartij van de Nederduytsche
Bond, die in 1872 het stadhuis veroverde, reeds in 1865 afgebrokkeld door de
afscheuring van de Liberale Vlaamsche Bond.
De gedachte van een Vlaamsch-nationale staatspartij had schipbreuk geleden. De
onderhandelingen onder de Vlaamschgezinden, de stichting van letterkundige en
politieke bonden en vereenigingen, de publicaties van Snellaert, Zetternam en Gerrits:
alles werd weggevaagd door de vloed der partijgedachte. De liberale Vlaamsche
gedachte, waarop Vuylsteke zeer diep en blijvend zijn stempel heeft gedrukt, knoopte
aan bij de vrijheidsstrijd der 16e eeuw: Willem de Zwijger was haar held. De
katholieke Vlaamsche gedachte ging terug naar Groeninge: de knielende legerbenden
van 1302 waren het ideaal. Alle pogingen om op politiek terrein samen te gaan
mislukten: bij het opkomen van het socialisme zal een schakeering te meer op de
voorgrond treden. Teekenend kunnen in dit opzicht - tusschen vele andere voorvallen
- genoemd worden de drie groeningefeesten te Kortrijk in 1902.
De oorzaken en de gevolgen van dit mislukken eener zelfstandige Vlaamsche
partij zijn talrijk. Zij blijven van groot belang voor wie op onze dagen een dergelijke
poging gedeeltelijk zag schipbreuk lijden en ook bier ten deele een aanpassing van
de nationale gedachte, ditmaal aan nieuwe partijgroepeeringen, beleefde.
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Een eerste oorzaak moet gezocht worden in de macht zelf der opkomende Vlaamsche
beweging. De agitatie der Vlaamschgezinden, een woelige minderheid van
intellectueelen die het aandurfden in eigen taal naar het volk te gaan om het te
bewerken, was voor de partijen een te gevaarlijk wapen om niet aanstonds te trachten
er de hand op te leggen. Dat dit begon langs de litteratuur om - men denke aan
Conscience - om te eindigen in de politiek, was de natuurlijke evolutie. Het is een
gevolg van het overwegend litterair karakter der beweging in haar oorsprong en in
hare langzame orienteering naar de politiek. De innerlijke armoede der Vlaamsche
gedachte zelf was daartoe een welgekomen gelegenheid. In de geweldige strijd die
om de katholieke en liberale wereldopvatting rond het midden der 19e eeuw was
losgebroken, sprak de Vlaamsche beweging van nationaal ontwaken, van nationale
opstanding en van het edele en grootsche van haar doel, bewerend - om de woorden
van Snellaert te gebruiken - dat zij was ‘bezorgd voor het welzijn van het geheel,
voor de zedelijke opvoeding, de veredeling van gansch het volk’. Maar een positieve
inhoud, die boven de antithese katholiek-liberaal stond of zelfs in de schoot dezer
partijen de Vlaamsche gedachte in strijd tegenover de niet-vlaamsche moest stellen,
hebben de Vlamingen niet kunnen vinden. Dit moet ons niet verwonderen. De
flaminganten waren politiek ongeschoold en de meerderheid van 't volk waar zij hun
aanhangers moesten zoeken, was politiek nog onmondig en zonder stemrecht. Zij
hadden geen ondervinding in de politieke strijd en zij leefden in de illusie dat de zege
nabij was; de regeering zou het gewettigde hunner eischen inzien, aan de Vlaamsche
taalrechten zou voldoening geschonken worden en aldus zou het Vlaamsche volk
zich vrij kunnen ontwikkelen en gedijen tot nieuwe grootheid. Zij hadden het
experiment van honderd jaren taalwetgeving nog niet beleefd. In de strijd der
gedachten was daarbij het belang van de staat voor het nationale leven van het volk
nog niet zoo pregnant: Vlaanderen was meer verachterd dan verdrukt. De
denationalisatie was nog niet systematisch begonnen. Een geduldig onderzoek zal
ook moeten uitmaken in hoeverre persoonlijke belangen en veeten de scheuring
hebben bevorderd en bestendigd.
De gevolgen van deze aanpassing der Vlaamsche gedachte aan het Belgisch
partijwezen zijn doorslaggevend geweest voor de verdere richting en evolutie onzer
beweging. Eerst
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en vooral: de zuiverheid der Vlaamsche gedachte ging er bij verloren. De Vlaamsche
beweging ontaardde van nationale beweging tot taalwetgevingsbeweging. Maar
bizonder: in naam van partijbelangen zullen thans de Vlaamschgezinden tegenover
mekaar kunnen staan. De Vlaamsche beweging wordt niet alleen een geëxploiteerd
kiesmateriaal: in dagen van nood wordt zelfs door de Vlamingen geen blijvende blok
meer gevormd rond de Vlaamsche eischen omdat deze telkens in een partijkleedje
werden gestoken door wie er het initiatief van nam of als partijpolitiek werden
geïnterpreteerd door wie ze wilde bestrijden. Alle pogingen der Vlamingen, vóór de
oorlog, om terug tot samenwerking te komen op politiek gebied, zijn onder de invloed
van deze omstandigheden min of meer mislukt. Er is echter meer. Het aanpassen der
Vlaamsche eischen aan het partijwezen beteekende de aanvaarding van een
medezeggingschap der Walen in zuiver Vlaamsche aangelegenheden. Dit niet zoozeer
als landgenooten - de Vlamingen waren er zich van bewust dat Waalsche inmenging
in Vlaanderen onrechtvaardig was - maar in naam der partijbelangen. Hier was daarbij
de toestand in het land dusdanig, dat de politieke grenslijn langs de taalgrens liep.
Van beide zijden had men elkaar noodig: het katholieke Walenland Vlaanderen, het
liberaal-socialistische Vlaanderen het Walenland. De tegenstelling zelf dreef tot
samenwerking. In naam der partij mochten thans de Walen over Vlaamsche
aangelegenheden en over de gevechtstactiek mede beslissen. Hoe dit telkens tegen
de Vlamingen moest uitvallen is niet moeilijk te bewijzen. Voeg daarbij dat de
Vlaamsche beweging door hare inlijving bij de Belgische partijen de invloed
onderging der nieuwe nationale gedachte die in België aan 't worden was: deze der
centraliseerende Belgische staatseenheid die als grondslag heeft de tweetaligheid
van Vlaanderen.
De Vlaamsche gedachte was aldus ontaard. Zij liep verloren in het moeras der
partijpolitiek waar het flamingantisch huilkoor tot eenvoudige kiespropaganda in
dagen van nood werd gebruikt. De Vlaamsche litteratuur verschrompelde. Zij leed
aan bloedarmoede. Het doel der poëzie is - schreef Max Rooses in 1888 ‘vaderlandsliefde wekken, nationale helden bezingen, lucht geven aan het gevoel
van verontwaardiging en schaamte over het verval van onzen stam en de miskenning
van het recht, den langenoot oproe-
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pen om man en Vlaming te wezen’. Wij zaten in het steegje zonder eind, in een huis
zonder lucht. In die stik-atmospheer wilde Van Nu en Straks de ramen opengooien.
Die jonge mannen wilden de Europeesche winden laten waaien door het Vlaamsche
achterbuurtje om er een internationaal plein van te maken. De Negentigers brachten
een hernieuwing in de Vlaamsche litteratuur. Zij werd ontrukt aan de hegemonie der
flamingantisch-ethische idee, om alleen in dienst te staan van het individu en van
het schoone. Het Vlaamschprovinciaal en knus-burgerlijk geknoei werd veroordeeld
in naam van de Schoonheid en van de Menschelijkheid. Het was een verruiming der
horizonten die van de grootste beteekenis werd voor de Vlaamsche gedachte. De
opvatting van schoonheid en litteratuur werd dieper en hechter: de Vlaamsche
litteratuur steeg tot een peil dat haar bracht op de hoogte van de buitenlandsche. In
Vlaamsch opzicht had dit een dubbel gevolg. Die letterkunde steeg tot een hoogte
die haar bracht buiten en boven het volk: er volgde een noodzakelijke vervreemding
tusschen de litteratuur en de flamingantische gedachte op een oogenblik dat deze
zich bevond op een critisch oogenblik van haar ontwikkeling. Van Nu en Straks is
in zijn latere evolutie steeds vreemd gebleven en vreemder geworden aan de
Vlaamsche gedachte. Maar anderzijds heeft deze vernieuwing aan Vlaanderen een
groote dienst bewezen: zij heeft Nederland gedwongen te erkennen dat Vlaanderen
levenskrachtig was en cultureele mogelijkheden in zich droeg die een waarborg zijn
voor de toekomst en de verzekering brengen dat een zich normaal ontwikkelend
Vlaamsche volk een geweldige kracht kan aanbrengen in de Nederlandsche
beschaving.
En wonder genoeg: het vaandel dat bij deze optocht naar het Noorden in de strijd
werd vooropgedragen was geen ander dan dit van het West-Vlaamsche particularisme
dat een geniale hoogte had bereikt met Guido Gezelle. De West-Vlaamsche
particularist Gezelle, wiens invloed een groot gevaar kon geweest zijn voor
Groot-Nederland, was meer dan wie ook de man die Noord en Zuid nauwer tot mekaar
bracht.
In West-Vlaanderen was - grootendeels buiten de algemeene Vlaamsche Beweging
om - een flamingantisme ontstaan dat een overwegende invloed kreeg op de
ontwikkelingsgang der Vlaamsche beweging. De liefde van Gezelle voor de taal en
de zeden van het West-Vlaamsche volk was
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een katholieke reactie tegen de geest van de tijd; een zich verschansen tegen de
vooruitstrevende invloeden die van buiten uit, grootendeels door de verfransching
en ook wel door het Nederlandsch, de eigen-aardigheid van het Vlaamsche volk
dreigden te versmachten en aldus dit volk te ontkerstenen. Bij zijn leerling Verriest
- een scherper geest en een strijdzamer natuur - was dit begrip reeds breeder geworden.
De West-Vlaamsche idee is reeds uitgewerkt tot de gemeenschap van het Vlaamsche
volk en de Vlaamsche beweging is breeder uitgegroeid tot een strijd tegen
onnatuurlijke verfransching. Een verloren genie was in dat midden Albrecht
Rodenbach: litterair en politiek. Litterair was hij gevormd onder de invloed van het
buitenland, buiten de muffe atmospheer van de flamingantische litteratuur. Politiek
sloot zijn werkelijk Vlaamsch-nationale gedachte aan bij een algemeen germaansch
gevoelen van germaansche samenhoorigheid. Hij stond alleen en zijn litteraire lijn
liep door in Verschaeve en Dosfel die het verband tusschen litteratuur en Vlaamsche
gedachte bleven rechthouden, buiten Van Nu en Straks om. Het groote werk van
Rodenbach echter was de studentenbeweging. Deze doordrong het West-Vlaamsch
particularisme. In eenigszins gewijzigde vorm zal zij zich over gansch Vlaanderen
verspreiden: langs Van Nu en Straks om, door een reeks jeugdleiders, waarvan als
woordvoerders bizonder te noemen zijn Dosfel en Van Cauwelaert.
Kenmerk dezer West-Vlaamsche studentenbeweging was: de wording tot
Vlamingzijn door eigen kracht en eigen werk, tegen de overheid in, die was in dit
geval voor West-Vlaanderen, de geestelijke overheid. Het eerste kenmerk zal, versterkt
door Van Nu en Straks, door gansch het Vlaamsche land worden overgenomen. Het
tweede blijft eigen aan West-Vlaanderen. In het overige van het land wordt die
revolutionnaire geest echter door de invloed van Vermeylen's Kritiek vervangen. Die
West-Vlaamsche studentenbeweging moest groeien uit eigen aard en door eigen
kracht; bij de hoogere geestelijkheid vond zij nooit anders dan wantrouwen,
kwaadwilligheid en vervolging. Dit gaf aan de ‘blauwvoeterie’ haar karakter van
weerspannige, koppig-harde Vlaamsche overtuiging die zich niet liet ontzenuwen
door de zoogezegde eischen van een hoogere cultuur. Wat het wachtwoord zou
worden van Vermeylen en van het kultuurflamingantisme: buiten de staat en door
eigen kracht,
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Vlaming worden om mensch te zijn, was in West-Vlaanderen sedert jaren een levende
werkelijkheid in de harde kamp der Vlaamsche studentenschap. Deze
studentenbeweging is eigen gebleven aan West-Vlaanderen en heeft geen grond
gevonden erbuiten: daar werd ze aanstonds gecanaliseerd en afgeleid langs
missiebonden, onthouderspropaganda en andere religieuse en ethische begrippen,
die het Vlaamsch niet op zich zelf beschouwden als waarde, maar alleen als middel
voor andere doeleinden.
De geest van Van Nu en Straks was aldus litterair verwant aan de West-Vlaamsche
particularisten. In Vlaamsch opzicht was hij het niet, maar hij zou het worden door
een misverstand. Dat misverstand was Vermeylen's Kritiek der Vlaamsche Beweging.
Voor Vermeylen zelf was het de brooddronkenheid van een anarchistische jeugd die
er danig plezier aan beleefde het flamingantisch kraampje overhoop te stampen.
Vermeylen zelf negeerde de staat, maar hij stelde de flaminganten voor de conclusie
van hun niet doordachte eischen en opvorderingen. Hij dwong ze klaar te zien in de
gevolgen hunner daad. Hij deed dit niet uit eigen Vlaamsch radicalisme, maar
eenvoudig om het plezier van de staat, van wien geen heil te verwachten was, af te
breken, en te wijzen, ook in dit opzicht, op de waarde van het individu. Zijn kritiek
was een verpletterend rekwisitorium. De politiek werd gedwongen er aan voorbij te
gaan: de politieke wagen zat vast, tot over de as, in de modder van de partijen en van
de staat die zij wilde omvormen zonder te begrijpen dat ze hem kapot maakte. De
politiek van dit oogenblik af ligt buiten de Vlaamsche beweging. Nog wordt ze niet
losgelaten, maar ieder voelt dat zij niet geven kan wat van haar wordt vereischt. Twee
werelden staan hier tegenover mekaar; de politiek heeft de nieuwe gedachte niet
geassimileerd zoodat zij gaan staan is buiten de traditie der Vlaamsche beweging:
deze werd nog alleen in de ideologie der Vlaamsche beweging voortgezet.
Van de afbrekende staatscritiek van Vermeylen bleef voor de flaminganten alleen
over de vernielende uitspraak over België en de Belgische taalwetgeving. Men begon
in te zien dat een nieuwe radicale oplossing noodig was: het activisme zal zich later
op Vermeylen beroepen als op een geestelijke vader voor zijn radicaal optreden.
Tegelijkertijd met dit radicalisme brachten Mac Leod en bizonder Lodewijk De Raet
een nieuw element bij. De studies van De Raet over
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de beteekenis der Vlaamsche Beweging voor de economische en sociale ontwikkeling
van het Vlaamsche volk deden meer en meer inzien dat, wat Vlaanderen noodig had
niet alleen een taalwetgeving was. De oorzaak van het kwaad moest veel dieper
gezocht worden: de staat zelf. Dit was de opbouwende gedachte die stond tegenover
Vermeylen's afbrekende en die het belang van de staat voor de Vlaamsche beweging
deed groeien tot nieuwe proporties, de Vlaamsche eisch deed uitbreiden tot een
omvang waaraan de politieke Vlaamsche beweging niet kon voldoen. Vermeylen
heeft voor de Vlaamsche beweging België afgebroken, de Raet heeft voor onze
beweging Vlaanderen opgebouwd.
Dit was een eerste zijde van de Vlaamsche beweging zooals zij zich ontwikkeld
heeft na 1890: het Vlaamsch radicalisme. Dit vond nog verder voedsel in de
mislukking der politieke Vlaamsche beweging en in de agitatie der Walen zelf die
zich bedreigd zagen in hunne geprivilegieerde positie in Vlaanderen of vreesden
voor de eentaligheid van het Walenland. De scheidingsgedachte en de
Zelfsbestuursidee, die steeds aan de grond der Vlaamsche beweging hebben gelegen
maar nooit met de gewenschte klaarheid werden geformuleerd, werden door de Walen
zelf roekeloos opgeroepen. Het woord dat Vlaanderen noodig had om zijn eisch te
formuleeren was gevonden. In de niet politieke middens der Vlaamsche beweging
was die gedachte begin 1914 in volle gisting: wezensvreemd was ze niet en was ze
nooit geweest. Zij was het logisch gevolg van de Vlaamsche eentaligheidsopvatting
van ons vaderland.
Radicalisme was de eerste vrucht van Vermeylen's critiek en van de nederlagen
der parlementaire Vlaamsche beweging. Het kultuurflamingantisme was de andere
vrucht dezer critiek en van dit zich terug trekken op zich zelve van het Vlaamsche
intellect. De negatie van de staat was bij Vermeylen vergezeld van een beroep op
het individu. Een anachronisme dat voor de Vlaamsche beweging noodlottig zou
kunnen geworden zijn. Vermeylen negeerde de staat op het oogenblik dat deze
uitgroeide tot een ongehoorde macht en van een niet te schatten beteekenis werd in
het leven van de volkeren en van de enkelingen. Voorzeker: dit intensief
kultuurflamingantisme heeft aan Vlaanderen geestelijk rijke menschen geschonken.
Maar voor te velen onder hen is dit geworden het rijk der ‘ivoren torens’, die bij de
beslissende schok gebleken zijn ‘leemen torens’. De Vlaam-
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sche katholieke jeugd - zij is de bizonderste drager der Vlaamsche gedachte - werd
tot zelfinkeer en studie opgeroepen door hare leiders: Van Cauwelaert en Dosfel.
Vlaanderen moest worden een rijk land; ieder van ons, buiten de staat om, moest de
Vlaamsche kultuur en de Vlaamsche beschaving opbouwen. Het gevolg van dit
logisch doorgedreven systeem is een verminking der Vlaamsche beweging: haar
ontaarden tot een eenzijdig kultuurflamingantisme. De conclusie ervan was: Van
Puyvelde's Keerpunt der Vlaamsche Beweging, die neerkomt op de negatie der
Vlaamsch-nationale gedachte. Dit kultuurflamingantisme is er gelukkig niet in
geslaagd de Vlaamsche beweging te veroveren, maar het blijft tusschen ons nog
voort leven, onder hernieuwde vormen, in het miskennen van de ethische waarde
van de staat voor de ontwikkeling van ons zelfstandig volksbestaan.
Wie Vermeylen had begrepen werd aldus kultuurflamingant, met een min of meer
radicale schakeering De activisten hadden ongelijk Vermeylen, van wie men kan
veronderstellen dat hij zijn eigen zelve begrepen had, te verwijten niet tot hen te
willen komen. Het activisme greep naar een staat waarvan Vermeylen de waarde
had miskend. Hij had de staat bevochten, maar niet uit Vlaamsche overtuiging. Wie
Vermeylen niet wilde volgen, of wie te diep de Vlaamsche ellende aanvoelde en niet
buiten en boven het volk op de navel van eigen schoonheid wou gaan staren, begreep
klaar de onverzoenlijkheid tusschen het Vlaamsch programma en de Belgische
eenheidsstaat en had de waarde van een eigen bestuur voor Vlaanderen leeren inzien.
Die vervreemding tusschen de parlementaire actie en de Vlaamsche beweging kon
nog lang duren zonder tot nieuwe resultaten te brengen. Het activisme zou de
gordiaansche knoop doorhakken. Zijn beteekenis is groot voor de Vlaamsche
beweging. Het is de opstand van het volk tegen de staat, de brutale affirmatie van
een niet te verzoenen tegenstelling. Met één slag werd daarbij de ellende van de
Belgische taalwetgeving van de baan geruimd door een plotse verwezenlijking van
wat na honderd jaren strijd nog in het minst niet was bereikt. Het activisme bracht
verder Vlaanderen definitief in de internationale atmospheer: het affirmeerde het
internationaal belang der Vlaamsche beweging, haar belang in West-Europa werd
erdoor in het licht gesteld. Voeg erbij dat de verbittering die door de nederlaag
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en de vervolgingen werd meegebracht de laatste bruggen heeft opgeblazen die
tusschen België en het Vlaamsch activisme nog bestonden. De studie van de
flamingaantisch-activistische ideologie in 1919 en deze van 1930 kunnen er het
bewijs van leveren.
Geen onbevooroordeeld en helderziend mensch kan het belang en de beteekenis
van het activisme voor de Vlaamsche beweging loochenen. Voor de geschiedschrijver
der Vlaamsche beweging stelt zich nog een andere vraag: welke is de plaats van het
activisme in de geschiedenis dezer beweging?
De vijanden der Vlaamsche beweging, en ook een deel van het vooroorlogsche
flamingantisme, hebben beweerd dat het activisme een import-artikel is,
wezensvreemd aan de Vlaamsche beweging.
De vraag naar de toevallige oorsprong van het activisme, of het initiatief uitgegaan
is van de Vlamingen zelf of uitgelokt werd door de bezettende macht, is voor ons
van geen belang. Het activisme werd gevoerd en uitgewerkt door Vlamingen: voor
ons is de vraag te weten in hoeverre zijn ideologie past in het kader der historische
ontwikkeling. In dit opzicht meenen wij - na de voorafgaande beschouwingen - te
mogen beweren dat het een terugkeer beteekent tot het oorspronkelijk doel der
Vlaamsche beweging, door het geadapteerde middel dat de nieuwe tijd met zich heeft
gebracht. De gedachte die aan de basis ervan ligt: de Vlaamsche zelfstandigheid, is
deze zelf der oorspronkelijke en der echte Vlaamsche beweging. Het middel dat
gebruikt werd: de hulp der bezettende macht en de vorming van de Vlaamsche staat
is de aanpassing dezer gedachte aan de veranderde omstandigheden. Doel der
Vlaamsche beweging in haar oorsprong was: een volk, niet alleen Vlaamsch van
taal, maar ook van beschaving, dit door het bestuur van Vlaanderen door de
Vlamingen. Het is de gedachte die men vindt bij Willems, bij Blommaert en bij
Conscience, zooals men die terugvindt in het verslag der Grievencommissie en zooals
Vermeylen bewezen heeft dat ze logisch moest voortvloeien uit de Vlaamsche eischen.
Bij het groeiend belang en bij de steeds grootere beteekenis van de staat is die
gedachte, die eerst een vage opvatting was van eigen bestuur, uitgegroeid tot
bestuurlijke scheiding en tot zelfstandigheid. Dat men het activisme heeft voorgesteld
als een wezensvreemd bestanddeel in de Vlaamsche beweging is het gevolg van een
verwarring. Het komt hieruit voort dat men de vervreem-
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ding tusschen de Vlaamsche gedachte en de politieke Vlaamsche beweging van vóór
de oorlog uit het oog verliest en men redeneert alsof deze laatste de Vlaamsche
beweging vertegenwoordigt. Hierin ligt juist de vergissing. De parlementaire
Vlaamsche beweging vóór de oorlog had opgehouden de Vlaamsche gedachte te
vertegenwoordigen: zij was er wezensvreemd aan geworden. Zij is een gevolg van
de ontaarding der Vlaamsche beweging toen deze de politieke strijd heeft aangebonden
en in beslag genomen geweest is door de Belgische partijpolitiek. De Vlaamsche
gedachte daarentegen was, vreemd aan die opvatting, uitgegroeid langs de critiek
van Vermeylen en door de opbouwende arbeid van De Raet. Van deze beweging is
het activisme de logische voortzetting. Alleen was deze gedachte in 1914 nog niet
rijp genoeg om door eigen krachten tot volle bloei te komen: jaren zouden daartoe
noodig geweest zijn. De Vlaamsche zelfstandigheid werd aldus de opgejaagde
serreplant die in Vlaamsche grond niet kon gedijen: de winter was nog te hard rond
ons. Maar uit eigen zaad was die plant gegroeid en daarom juist zou de
zelfstandigheidsgedachte niet doodgaan. Wat toch moest komen werd thans door de
omstandigheden met versnelde pas veroverd: de Vlaamschnationale idee, met een
klaar omlijnd doel.
Zoo staan wij thans met een dubbele Vlaamsche beweging die het ons mogelijk
is in hun historisch verband te plaatsen en in onze nationale geschiedenis in te
schakelen. De Vlaamsch-belgicistische idee is in deze samenhang te beschouwen
als de voortzetting van de vooroorlogsche parlementaire Vlaamsche beweging en
van het kultuurflamingantisme. Het is de verzoening met de staatsidee die in 1830
ontstond en die het product is van het Walenland en van de verframschte burgerij in
Vlaanderen. De negatieve elementen tot de wording van een nationaliteit die wij
vinden op het einde van het Oostenrijksch bewind, onder de Fransche overheersching
en op de vooravond der Belgische omwenteling - nog vóór het ontwaken dus der
Vlaamsche gedachte - worden door haar aanvaard als een mogelijkheid waarvan zij
een werkelijkheid wil maken. Als produkt van het kultuurflamingantisme heeft zij
de staat uit de Vlaamsche heropstanding uitgeschakeld om te steunen op de
individueele kracht van ieder Vlaming, op de individueele vervlaamsching ten einde
aldus tot een normale, gezonde kultuurtoestand te geraken. Het Vlaamsch Belgicisme
heeft
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de verzoening met de Belgische staats idee, in naam van historische beschouwingen
en van tegenwoordige belangen, aangenomen. Een klare en duidelijke uiteenzetting
van dit standpunt ontbreekt nog te zeer om uit te maken of hier in werkelijkheid voor
velen geen misverstand bestaat. De Belgische staatsidee, zooals die werd geboren
bij de verfranschte burgerij na 1830, veronderstelt noodzakelijk de tweetaligheid van
het Vlaamsche land. Historisch werd dit standpunt verdedigd door Pirenne die van
deze stelling een grondpijler heeft gemaakt van zijn werk. Pracitisch wordt zij
uitgewerkt in art. 23 der grondwet en in de taalwetgeving die, in haar geheel, en
zonder uitzondering, hierop bouwt. Is dat de bedoeling van het Vlaamsche
Belgicisme? En indien dit niet zijn bedoeling is, indien het wil de bestuurlijke,
gerechtelijke en militaire eentaligheid van het Vlaamsche land, wordt dan door het
feit zelf die Belgische idee niet genegeerd en zal het Vlaamsch Belgicisme dan bij
machte zijn de eigen, nieuwe nationale-belgische idee op te dringen? In hoeverre
verschilt deze idee in haar noodzakelijke gevolgen echter van de Vlaamsche nationale
en van het eentalig zich zelf besturend Vlaanderen? Een vraag waarop terecht en van
Vlaamsche en van Belgische zijde een antwoord mag en moet gevraagd worden.
Het Vlaamsch nationalisme wil deze parlementaire afwijking der Vlaamsche
beweging, die een ontaarding is van haar oorspronkelijke idee, ongedaan maken door
de voortzetting der Vlaamsch-nationale gedachte zooals deze zich logisch ontwikkeld
had vóór de oorlog, buiten de partijpolitiek om, en door het activisme in versneld
tempo werd uitgewerkt. Het Vlaamsch nationalisme negeert de Belgische staatsidee
als een wezensvreemd bestanddeel dat buiten de Vlaamsche gedachte ontstaan is en
leiden moet tot de ondergang van het Vlaamsche volk. Die idee werd in Vlaanderen
geboren bij en uitgewerkt door een burgerij die niet behoorde tot de eigen volksaard
en aldus een idee wilde verwezenlijken die vreemd is aan het volk: deze verfranschte
burgerij wordt door het Vlaamsch nationalisme beschouwd als niet meer behoorende
tot de Vlaamsche gemeenschap. De tweetaligheid van Vlaanderen, door deze burgerij
tot eigen voordeel, hierin gesteund door het Walenland, verdedigd en voorgevochten,
moet - volgens het Vlaamsch nationalisme - leiden tot de ondergang van de
Nederlandsche taal in Vlaanderen en van het Vlaamsche
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volk als volk: de negatie dus van de Vlaamsche beweging zelve. Tweetaligheid kan
maar een overgang zijn tot Fransche eentaligheid. Alleen de staat kan het
verfranschings proces in Vlaanderen tegen houden en aldus gezonde toestanden
scheppen. Dit is de negatie van het kultuur-flamingantisme als uitsluitend redmiddel
voor het Vlaamsche volk. Die negatie van het kultuurflamingantisme spruit voort
uit een andere opvatting van het belang van de staat voor het leven van het volk, en
van zijn beteekenis en zijn zending in de nationale ontwikkeling van dat volk. De
staat is het machtige organisme geworden dat alle levensverschijnselen beheerscht
en regelt, dat doordringt tot in de verste hoeken van het land en daar zijn invloed
doet gevoelen: dit is de tegenvoeter van Vermeylen's anarchisme. Daarbij heeft de
staat een hooger doel: hij moet en kan door zijn invloed de drijvende kracht worden
in de ontwikkeling van de natie. Zijn opgave is niet alleen negatief, maar ook positief.
De staat moet niet alleen voldoen aan zekere sociale functies, maar hij moet meehelpen
aan de individueele pogingen op het gansche gebied van nijverheid, handel,
wetenschap en kunst. De negatie dus van de liberale opvatting van de staat. Uit dit
hernieuwd begrip van staat: de nationale staat, besluit het Vlaamsch nationalisme
tot het anachronisme van het op zich zelf staande en op eigen krachten voortbouwend
kultuurflamingantisme. Het doel van het Vlaamsch nationalisme is een eentalig
Vlaamsche volk: het beweert dit doel alleen te kunnen bereiken door zelfbestuur.
Aldus is het de logische voortzetting van de Vlaamsche gedachte. Het Vlaamsch
Belgicisme, als nieuwe staatsidee, staat buiten de eigenlijke Vlaamsche beweging,
het vindt zijn oorsprong in 1830 en in de Belgische staatsidee die bouwt op
Vlaanderen's tweetaligheid. Het Vlaamsch nationalisme gaat terug tot 1815-1830 en
de nationale politiek van Koning Willem. Dat het op eerste zicht vreemd kon schijnen
aan de Vlaamsche Beweging komt doordien het zich heeft aangepast aan de
ondervinding en tot verstandelijke rijpheid is gekomen. ‘België met onze rechten,
of onze rechten zonder België’ was de kreet in 1861 van Constant Leirens namens
het Vlaamsch Verbond. Deze ideologie is dezelfde als die van het Vlaamsch
nationalisme. Alleen beweert dit laatste dat de ondervinding van honderd jaren
taalstrijd en de evolutie van de moderne staat en de moderne beschaving het bewijs
hebben geleverd dat het met de eenheids-
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staat België niet gaat. Per slot van rekening gaat het Vlaamsch nationalisme terug
tot de nationale-nederlandsche idee der 16e eeuw. Wat na 1579 gebeurde was de
denationalisatie van het Vlaamsche volk: deze ongedaan maken en tot gezonde
nationale toestanden terugkeeren is voor haar het doel der Vlaamsche beweging.
Tusschen Vlaamsch Belgicisme en Vlaamsch nationalisme gaat de strijd in
Vlaanderen. Bij het Vlaamsche volk heeft het Vlaamsch Belgicisme een deel van
zijn programma verwezenlijkt: de massa is gewonnen voor vervlaamsching van hoog
tot laag. Ook het Belgisch parlement heeft dit princiep aangenomen, maar hier werd
vastgehouden aan het andere deel: de tweetaligheid van Vlaanderen. Om dit princiep
gaat de strijd: eentalig Vlaanderen beteekent zelfbestuur in feite dat zich dan
onvermijdelijk zal uiten in rechte. Voor de verovering van dit princiep en het middel
tot verwezenlijking ervan strijdt het Vlaamsch nationalisme. Het is de strijd van de
Vlaamsche nationale gedachte tegen de Belgisch-nationale gedachte om de ziel van
het tot nog toe natielooze Vlaamsche volk. Dit is de beteekenis der Vlaamsche
beweging voor België: ‘Il ne faut pas être grand historien ou grand psychologue schreef reeds vóór de oorlog Godefroid Kurth - pour ne pas voir que la question
flamande est d'une importance grave et capitale et que de sa solution dépendront
l'union et l'avenir de la Belgique.’ Het is de bevestiging van wat Professor Nijpels
bij het petitionnement van 1840 voorspelde: ‘C'est une lutte qui commence, Dieu
sait où cela conduira.’
H.J. ELIAS.
December 1928 - November 1930.
Slotfragment uit
‘Onze Wording tot natie. Inleiding
tot de Geschiedenis der Vlaamsche beweging’
te verschijnen in de reeks ‘De Phalanks’.
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De kathedraal
Als een bergflank sluit ze plots een nauwe puntgevel straat af.
Nietig als mieren, de menschen op de breede portaaltrappen, onder de reuzige
poort.
Eén onverzettelijke wil, haar vaart naar omhoog, haar stijgen in 't witte winterlicht.
Ze lijkt een kunstig-behouwen monolieth; een met eindeloos geduld, en geloof,
tot kantwerk uitgestoken Alp. Gebouwd in een tijd dat de steden van Noord-Frankrijk
wedijverden, wie haren God majestatischer tempel zou bouwen.
Een volk, geslachten, arbeidden er aan.
Hun loon was de schoonheid die ze schiepen.
Zóó hoog wilde deze stad haar kerk, dat de gewelven twee, driemaal instortten.
De logge steen had willen zweven, vrij van aardsche zwaarte.
Maar ze herbegonnen.
Af hebben ze ze niet gekregen. Wie bereikte ooit z'n ideaal?
De krachten bezweken toen, als de stengel van een bloem, de toren moest rijzen.
Enkel koor en kruisbeuk staan er.
Te wachten?
Op 't stoere, durvende, zelfvergetene, het geweldig-geduldige ras, dat in de
twintigste eeuw zal afmaken, wat de veertiende begon? Kunnen we dat soms niet? We bouwen wel wolkenkrabbers. Daarnaast staan
middeleeuwsche kathedraaltjes als dwergen. Ze reiken de moderne reuzengevaarten
nog niet tot aan de knie.
En tòch is de kathedraal hooger.
De wolkenkrabber weegt van boven naar beneden. De kathedraal rijst.
Ze spuit. Als een geyzer van graniet.
Ze leeft. Ze groeit.
De wolkenkrabber blijft een opeenstapeling. Een opeen-
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tassen van blokjes, sigarenkistjes. Zijn toren bestaat uit op elkaargeschoven
conserveblikjes.
't Is een menschenwoning. Een termieten heuvel.
De horizontale lijnen laten zich niet camoefleeren.
Aamechtig klimt hij van verdiep naar verdiep.
De moderne reuzenbouw is stof zonder gedachte, bonkig lichaam zonder ziel.
Sta vijfhonderd voet hoog op hun dakterras: de hemel blijft even ver.
Treed de kathedraal binnen.
Duizelig hoog boven uw hoofd strengelen de fijne vingeren in elkaar der biddende
gewelven.
Pijlers en nervuren als fonteinen.
De vensters als bressen op de oneindigheid.
Raamrozen als gevangen zonnen.
Ge voelt u in de waarheid van uw wezen: klein, machteloos, hulpbehoevend.
Ge knielt en grijpt u vast als gingt ge in den hemel vallen, als werdt ge opgezogen
naar omhoog.
De muren zijn doortrokken met gebeden.
De steenen wasemen wierook uit.
Langs de schemerende beuken en donkere kapellen verkinken verre Allelujahs en
Misereres.
De kathedraal heeft een ziel.
Ze is een eeuwig, een machtig, een schouwend gebed.
Zij, zij alleen, reikt tot den hemel.
Heel uw Mis wordt er een Sursum Corda.
Ge komt onder den indruk van iets goddeijks: geweldigst bewegen in majestatische
rust.
Duizend stemmen in heerlijkste stilte.
De huidige aardmannetjes, haatpygmeeën, mogen de kathedraal in puin laten
vallen: dat puin zal nòg schooner, nòg grootscher zijn, dan twintig Eiffeltorens.
Nooit kan 't gansch worden weggeruimd.
Een vreeselijke leegte bleef gapen in het hart der stad.
Haar oudste straten zouden uitkomen: op een gemis.
Haar profiel, uit de verte, zou onherkenbaar zijn. Een liggend lijk in plaats van
een rijzend leven.
Zoo min is de kathedraal weg te breken, als weggebroken kan worden uit onze
beschaving de invloed van twintig eeuwen kristendom.
Beauvais '19.
Hilarion THANS, O.F.M.
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Overpeinzing
Hoe weinig komt het er voor de ware beteekenis van een vers of een stuk proza op
aan, of de schrijver al of niet behoort tot een ‘oude, oudere, oudste, jonge, jongere
of jongste richting’. Is hij van de generatie van '30, van '90, van 1920 of van die
welke eerst in 't jaar 2000 tot haar recht zal komen, het doet er weinig toe. 't Eenige
wat belang heeft is: heeft iemand het vermocht, in den eenig mogelijken, in den
onvervangbaren vorm, in al de oprechtheid van innig wezen en voelen, een deel van
het menschelijke, waar we allen toe behooren, uit te spreken? Is daar een
levensmoment vereenigd geworden in een uitgelezen kommunie van leven en kunst?
Is het iets meer dan een oppervlakkig geluid, een wuft gebaar, een los daarheen
geworpen inval, een ijdele bevlieging? Klopt er een menschenhart achter het woord?
Stroomt door dat woord het roode levensbloed? Is het den maker van die kunst diepe
ernst geweest? Zal zij in onze herinnering een diep spoor nalaten? Of enkel maar
wat klank, wat broos gerinkel, als van glazen getik op een festijn, dat afgeloopen is?
Alleen die dichters, welke zóó in ons leven grijpen, zijn ten slotte, de moeite waard
om gelezen te worden...
Emmanuel DE BOM.
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't Uur van Karel van de Woestijne
Reeds zijn stemmen opgegaan om te klagen over de diepe miskenning van zoo
hoogstaand een figuur als Karel van de Woestijne.
Toen ik, enkele jaren terug, Karel van de Woestijne, in volle overtuiging, een
geniaal dichter heette, bleek men er wel voor te vinden, om die benaming op rekening
van bewonderende vriendschap over te nemen, maar wenschte men vooralsnog in 't
litterair kasboek een blanco open te laten.
Een tijdgenoot, zoo maar ‘geniaal’ te durven betitelen; op 't eerste zicht al, is de
veronderstelling te beschamend (voor onze ijdelheid), dan dat ze zonder hevigen
strijd uit te lokken, zou kunnen aanvaard... ook als veronderstelling! Hoe lang en
pijnlijk dan ook de groei van de veronderstelling tot de algemeen-aanvaarde
overtuiging! Vooral, daar deze laatste, in eerste instantie steunen moet, op een meer
dan alleen maar oppervlakkige kennis van het volledig werk van den dichter en den
prozaschrijver.
Een ontzaglijk opus, - en zoo maar niet als een lusttuintje eventjes te doorkuieren,
maar als een grootsch paleis met ontelbare zalen, en weelderige tuinen, tot in de
geringste details, op te nemen...
Ook hier mag de kritiek aan haar cicerone-plicht niet verzaken.
Vooraleer te leiden echter, late zij zichzelf leiden, en wel door den dichter in
hoogsteigen persoon, doorheen zijn pracht van een vaderhuis niet alleen, maar ook
door de gulden schaduw van de aanpalende boomgaarden vol vogelen en vol
vruchten... en zien en hooren naar de heerlijke verbeeldingsspelen in 't
loover-tooneel... en den dichter volgen langs de vele wegen van zijn eigen domein
(dat de heele
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wereld heet) tot de verre zee, en ter hoogste bergkruin, waar het bergmeer rust...
Over kunst en litteratuur wil iedereen zijn zeg hebben; een zeg, die dan gewoonlijk
alweer steunt op hooren-zeggen; en niet zelden, leunt dat hooren-zeggen, op zijn
beurt, aan tegen louter-fragmentarisch kennen van 't besprokene...
Karel van de Woestijne wordt druk besproken, vooral door wie hem slechts in
zeer onvoldoende mate lazen.
Men bladerde in de vóór-oorlogsche bundels poëzie en proza; men kreeg te lezen
kritieken over ‘De Modderen Man’ met enkele citaten daaruit; men vernam later,
dat de dichter vérder nog ‘Het Zatte Hart’, ‘God aan Zee’, en ‘Het Bergmeer’ uitgaf...
en enkele deelen proza ook nog wel... men velde een oordeel, dat, vooral bij sommige
katholieke kritici, meende streng te moeten luiden.
En 't ontging intusschen de meesten, hoe, in zijn stevige eenheid en rijke
verscheidenheid tevens, het heele werk van den dichter een zielegang uitbeeldt: een
opgang naar God!
Wij, die Karel van de Woestijne's oeuvre kennen als de repliek van zijn leven,
weten dat het feitelijk zóó is!
Tot ± 1910 is de poëzie van Karel van de Woestijne vooral te beschouwen als een
lyrische autobiografie.
Een symfonie, met, als één der hoofdthema's, de dood, waaruit de dichter (als
mensch en als kunstenaar) telkens weer tot hooger leven verrijst. Een ànder is de
zee, wier gouden geluid door 't dichterlijk fluit-riet tot Pascaliaansche melodieën
zwelt. Dood en zee voeren den dichter steeds terug tot de eenzaamheid, die ruischt
(gelijk een kinkhoorn) van pijnigende onvoldaanheid.
Onvoldaanheid, eerst in haar zuiver-menschelijke gedaante: de liefde tot de vrouw;
tot dit gevoel naderhand groeigulzig wassen zon tot den grooten nood van zijn ziel:
een onweerstaanbare drang naar God!
De synthese van het emotieve leven van den dichter, gedurende de periode, die ±
1910, afgesloten wordt, ligt in 't volgend (en hoe evokatief een) vers:
o God, dat ik nog steeds de beetre liefde wacht!...

Van die ‘betere’ liefde, was de dageraad nog ver. Hij zon eerst rijzen aan andere
horizonnen, dan konden ontwaard van uit den tuin der starre eenzelvigheid, waarin
de dichter als ‘jonge sater’ zich ophield. Om tot die hoogere liefde
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op te klimmen, stond den dichter vooral in den weg, zijn Narcissisme: een hooghartig
buitensluiten van het leven, en uitsluitend-zich-vermeien in een individualisme, dat
niet dan steriel kon bevonden. Dat zou de dichter ten slotte zelf voelen. Na ± 1910
treedt bij den dichter een kentering in.
Geen verzwakking; in de verste verte niet; wel een sublimeering, een ver-inniging,
een verdieping; het wordt een stijgen uit het individueel geval tot het
algemeen-menschelijke; het is niet langer de lyrische autobiografie; het wordt de
geschiedenis van den mensch, of beter de ontzettende tragedie van Paulus' ‘'k voel
twee menschen in mezelf’, de eeuwige strijd tusschen geest en vleesch!...
Met ‘De Modderen Man’ wordt bij den dichter een nieuwe periode ingeluid. Deze
bundel maakt het eerste deel uit van een trilogie, waarvan ‘God aan Zee’ een tweede
vormt, en de bekroning in ‘Het Bergmeer’ gevonden wordt.
In ‘De Modderen Man’ klaagt de mensch, aan zichzelf overgelaten, zijn
ondragelijke levensmoeheid uit; moeheid veroorzaakt door den last der zinnen. Met
Baudelaire verzucht de dichter:
Ah! Seigneur, donnez-moi la force et le courage
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût...

Zijn bede wordt echter niet verhoord; juist uit die afgekeerdheid van zichzelf zou
rijzen: zijn inkeer tot God.
De gang tot de bevrijding van zichzelf wordt uitgebeeld in ‘God aan Zee’; die
bevrijding wordt natuurlijk niet zonder strijd voltrokken; van die titanische worsteling
is de zee het symbool. Wil die bevrijding echter bestendig zijn, dan moet hij de
rustontwende zee ontvluchten. De hoogte in dus; daar rust ter verhevenste kruin, in
algeheele windstilte, en alleen door God's adem bevaren: het bergmeer...
Waar de dichter zich buigt over zijn spiegel, ontwaart hij niet langer, droef, zijn
eigen moe gelaat, maar, verrukt, het Aanschijn van God!
Bleek hij weleer de blindgeborene te zijn, wijl hij alleen zichzelf aanschouwde,
thans is hij de blindgewordene voor alles wat niet heet: de hoogste geestelijke
beschouwing. Deze heele bundel (Het Bergmeer n.l.), een Alpentop in 't litterair
Europeesch gebergte, is omwaaid van eeuwigheidsgevoel! In de wereldletterkunde
bestaat zijn weerga niet. Met het poëma: ‘Ik weet: ik berg iemand in mijn woon’
heeft de
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dichter het sublieme bereikt! Evenals Hadewijch, staat Karel van de Woestijne - hij
nochtans een der grootste taalvirtuosen van Nederland - onmondig tegenover 't diepste
Godsbeschouwen; zijn laatste gedicht blijft dan ook ongeëindigd.
Uit Uwen wille, Vader, Zoon,
en, heil'ge Geest, in Uwe hoede:
onder het goud van mijne kroon
druip 'k van den rijksten bloede.
Gij hebt gebeurd mijn zeekre plaats:
mijn voet op de ijdelheid der schriften;
geheel-gewasschen van de driften
de gladde glanzen mijns gelaats;
en, mijn gedicht dat, zonder einde,
gedicht dat, zonder einde...

Voor ons, is de rest... ‘silence’; hier spreekt verder met den dichter: God! In God
vindt het werk van den dichter zijn bekroning, zooals in God zijn moe-gemarteld
leven vrede vond. Werk en leven - wie beide kennen zullen dat met ons bekennen zijn doordrongen van Gods-verlangen. Dit is de koorts van zijn leven geweest.
Karel van de Woestijne had vele en zeer trouwe vrienden.
Onder dezen echter, die hem zouden moeten bewonderen, worden zijn scherpste
miskenners geteld.
Maar... ook voor hen komt nog Karel van de Woestijne's uur; en het is niet ver...
Laten ze mogen beginnen met te leeren kennen: 's dichters leven en werken.
In ‘De Gulden Schaduw’ zullen ze lezen:
Wat zoude ik klagen waar 'k miskenning heb verworven?
Hoe drage ik zelfs een zorge om zuivrend-sterken nijd?
Ik ben een druivelaar door Godes hand geleid, die, aller vorst gekeend en te elken
tak doorkorven, te voller geurde en woog ter herfstelijke korven, maar pijnlijk was
de groei ten muur der Eeuwigheid.
JORIS EECKHOUT.
Mei 1930.
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Het oude geslacht
In de hooge zaal zat de koning en staarde uit over het huizengewarrel van de stad,
gevlijd aan de voet van de heuvel, die het trotsche koningsslot ophief naar de wolken.
Over de wallen zag hij en de grachten, over de forteressen, de velden en bosschen
en dorpen tot de verre bergen, die de hemel droegen op hun stoere kruinen.
Maar de blik droeg geen beelden aan, omdat het oog starde en zijn wezen versufte
onder de slagen van het lot.
Zijn zoon viel, de laatste van de zeven. Op 't bloedige veld lag hij, de sabel in de
vuist. Dapper was hij en geducht, in 't gevecht de eerste, onder alle strijders de
onversaagdste. De vijand werd verslagen, teruggeworpen, bedwongen, land en troon
waren gered, maar zijn zoon was dood, zijn dappere zoon, de laatste die hem bleef
van allen, die vielen in de strijd voor hun land.
Dapper waren ze, helden in hun geslacht, maar de wreede dood brak hun kracht
en gewapend tegen een iegelijk, stonden ze machteloos tegen hem.
Alleen bleef bij, alleen en zonder troost. Het leven weefde zijn zilver door de
donkere haren, het pantser stramde zijn leden, het trouwe zwaard vermoeide de arm
en de kroon van vele geslachten drukte pijnlijk de schedel.
Hoe zou het gaan als opnieuw de vijand zich rustte, zijn drommen opdreef over
de grenzen en de krijgsklaroenen deed schallen?
Zijn zonen waren dood - en hij - werd weerloos en oud, Verloren was het land,
verloren zijn stad - verloren hij en zijn geslacht - O, de goden verlieten hem wel!
De dagen doorpijnde hij en de nachten. De donkere droegen een felle fakkelgloed
uit zijn hooge zaal de velden in - de koning waakt - de lichte vonden hem peinzend
in
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zijn zetel, starend naar de maan, die onbewogen voorttrok aan de hooge hemel, ver
over de heuvels, de bosschen, de stad.
Eens, een zachte stem klonk naast hem op.
Een forsche boom wies in het vruchtbare land. De wortels hechtten zich in de
aarde, de takken spreidden breeduit het loover tot bescherming van het kleine gewas
tegen het zengen van de brandende zon.
Toen kwamen er booze tijden. Het loover verdorde en een storm rukte de takken
af, een voor een, een voor een.
De boom stond kaal en beroofd. Hij bood geen schut meer en zijn stoere stam
kwijnde.
Toen brak nog een knop uit, werd een twijgje, een tak, en nog een knop kwam uit
en nog een.
De koning luisterde.
Naast hem rees een jonge gestalte, zilverig in het heldere schijnsel van de maan.
In de haren gloeide het vuur van de edele diamant, in de oogen speelde een bekorende
gloed en door de blanke sluiers schoot de weerschijn van het onweerlicht.
De koning hief de hand en wilde spreken.
De vrouw glimlachte.
- Kom, wenkte ze, toen de koning bleef starren en de slanke armen gevlijd om zijn
forsche gestalte, moest hij volgen, waar zij leidde.
***

Ze keerde terug, telken keer als de avond gezonken lag, als de rust heerschte over
het slot, de stad, de wereld en op de gezette tijd bood ze hem als zijn eega een stoere
knaap.
De oude koning voelde het bloed verlevendigen, zijn krachten trokken samen, een
nieuwe hoop ontlook.
Voorspoedig wies het jongsken op en reeds deed een tweede prins zijn intrede.
De vorst overlaadde zijn gemalin met de flonkerendste steenen, de kostbaarste,
de edelste uit verre streken.
Zij lachte tot hem op en streelde zijn grauwe baard.
Vol kracht toonde zich weer de koning, trof wijze regelen voor het volk, maakte
plannen vooruit op jaren.
De koningin aanzag het en sterkte zijn geest. Overal stond ze naast hem, haar blik
bezielde en haar lach brak een blijde toekomst open.
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Een groote liefde drong in zijn oude hart, een liefde als voor een eerste vrouw.
Het leven scheen nog eens te beginnen, dieper en degelijker nu, rijper, en dat alles
dankte hij haar, zijn koningin, die als een ongekende tot hem kwam op een sombere
avond in de hooge zaal.
Maar toen de derde prins twaalf jaren telde en de boog hanteerde als een braaf
schutter, de tweede het zwaard zwaaide als een ridder bedreven in de strijd, de eerste
prins zijn negentiende jaar intrad, een man schier naar lichaam en geest, toen legde
de tijd zijn zware hand op de oude vorst, boog de krachtige gestalte, dofte de zinnen,
beklemde het stugge hart.
Dagen en nachten doorwaakte de koningin aan het ziekbed. Haar liedevolle hand
verlichtte de laatste uren, en voor haar was zijn laatste blik.
- Maja - nu herken ik Maja.
Haar teere hand drukte zachtekens zijn oogeleden.
Toen legde ze zich naast hem op de breede sponde en haar ziel steeg naast de zijne
in de eeuwigheid.
***

Het rouwvolle volk begroef haar naast de vorst in het graf der eerste koningin, dat ledig werd bevonden.
E.G. VAN BOLHUIS.
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Goede vrijdag
1923 Goede Vrijdag. Wel de beste die ik ooit beleefde. Kostelike zon over sneeuw
op de bergen, over bottend groen in lager kontrei. Het stadje Brunnen al vroeg vol
Paasvierders, ski op den rug en knapzak. Uitgezochte dag om hoger op heil te zoeken.
Wij nemen de Gotthardbaan tot Göschenen, en komen oogen te kort op de tocht.
Onze wereldverkeersagent Bädeker is verlegen met z'n raad: links of rechts zitten?
Hier en daar en overal zou je willen uitstappen en blijven; je beweegt je steeds in
superlatieven. De baan is als een kurketrekker, de trein schroeft zich omhoog. Daar:
Göschenen, uitstappen.
Ginds dat muizegaatje is de Gotthardtunnel, donkere gang naar het zonnige Tessino,
de ‘zomerveranda aan het Zwitserhuis’. Hier in 't station schonk eens Ernst Zahn
geestrijke drank in 't buffet; nog schenkt nu z'n rijke geest van uit de Zürchersee
tintelende lafenis aan heel de wereld.
Opgestapt dan maar. Met ons drie reisgenoten in sportkledij: officier, student,
koopman. Raslui, alle drie. De koopman met z'n gitzwarte baard een Adonis. Niet
meisjesmooi met melkteint en glimkrulletjes. Krachtig, fors, gebruind. Een Siegfried!
Het elektriese trammetje naar Andermatt ligt nog in winterslaap, de sneeuw is te
hoog op de hellingen. Dus een van twee: de slee of op stap. Een sledemenner biedt
zich aan. Maar z'n eis is onbeschaamd hoog. We zeggen - overmoedig in de frisse
hoge lachten -: nee, te voet, De man lacht smerig. Na een kwartier wordt me dat al
meer bewust en verklaarbaar. Na een kwartiersworsteling van platlands Hollandse
benen met op helling dooiende Zwitserse bergsneeuw. Ik zie om: 't dorp ligt nog
vlak achter. De skiërs achter ons hebben blijkbaar schik in de onbedoelde glijoefe-
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ning van de vlaklanders. Met opmonterend woord gaan ze voorbij om even verder
de Hermesvleugels aan te binden. En dan: ‘Gut Heil!’ Op onzienbare wieken drijven
ze heen, albatrossen over wereld van witte verstarde golven. Voorop de Siegfried:
‘Heil, Sonne! Heil, Licht! Heil, leuchtender Tag'’ Of Brunhilde het jubelt over de
klaarten!
En wij? We ‘patschen, rutschen, glitschen’ verder. Links de steile rotswand, rechts
de Schöllenen, donderende waterkloof. En de glibberweg helt gevaarlik naar dat
onpeilbare. Wat nu? Terug?... Vooruit?...
Daar op eens van de andere kant belletinken, paardgesnuif... om 'n rotsblok
verschijnt een slee... en... leeg. De menner op het voorbankje vraagt of hij ons rijden
zal. De prijs is bescheiden. Hij zal dan keren, z'n boodschap naar Göschenen doet
hij dan later. Afgespannen 't paard, gekeerd de slee... klaar. We stappen in, Knus
zitten we op 't kleine bankje, warm met 'n plaid ingebakerd; hij vóór ons, als op 'n
sulkey, de benen om 't paard gestrekt. Het lijkt eerst wat griezelig van hoger zit, dat
schuiven langs het kokend diep. Maar nu wordt het genieten intens. Dat is wat anders
dan zo'n tremmetje. Als wij nú, zo trokken ongetelden door duizend duizend jaren
hier.
Nu en dan verre donder: sneeuwval in lentezon. Ik vraag naar dit, naar dat. En
vind antwoord kort en rond. ‘Gevaar?’ ‘Och, twintig jaar rijdt hij al hier, hij en 't
paard, nee!’ - ‘Lawines? - Die hebben hun gewone pad, hij kent het. En dan aan den
weg hier en daar schutmuren. Of, zooals het Urner Loch: 'n gang geslagen dwars
door rots.’
Langs de weg staan schoppen neergezet. Om uit te graven waar slee of reiziger
door verdwaalde lawine mocht getroffen worden. Zoo heel gehoorzaam en gelijk
valt de sneeuw dus niet altoos langs het bestemde pad. Hier en daar stuift het nu als
wolken damp daarboven: hij stelt ons gerust:... hij... kent... het!
Urnerloch ligt achter ons, eenzam woeste galerij; Andermatt wordt zichtbaar. Drie
mannen komen van boven af. Handen op ineens... snelle wisseling van woorden,
voor ons verstaan té snel. Het begrijpen echter volgt al gauw: nog resten van
sneeuwwolken stuiven vlak voor ons op... wij staan voor een versperring. Ken aantal
blokken en brokken, half huishoog, blijkbaar net te voren neergestort. Daar staan
we. De sneeuwkenner stapt af, ik eveneens. We zien 't maar
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al te goed: ijsblokken zijn het, geen los gestuifte. Met de schop is dat niet op te
ruimen, daar moot met kruit geholpen worden uit het dorp.
Andermatt hebben we maar uit de verte gezien, er wordt gekeerd. Zo was hem dat
nog nooit gebeurd, de voerman. Uit z'n woorden spreekt spijt. Vrees ook, dacht ik,
wel wat; vrees, dat hij nu niet het volle loon kan eischen. Hij poogt ons wat op te
monteren door verhalen van klim- en sledetochten. 't Wordt vleien haast door lof op
onze veilige vaderlandsche wegen en vruchtbare akkergronden.
Op de terugtocht is hem nu het lot wel gunstig: zijn ijver voor ons heil komt voor
een tweede proef, nu heeft hij sukses. Weer aan een bocht gekomen dicht bij de
Duivelsbrug is nieuwe sperring voor de slee, we zitten dus gevangen. Maar nu is 't
losse sneeuw. En ijverig wordt de schop gezwaaid... op hoop van zegen. Een gleuf
is gemaakt, telkens valt die van boven weer dicht, eindelijk reikt hij vrij boven uit.
Voorzichtig nu het paard bij de toom... schuiven tusschen sneeuwwanden... we zijn
aan de andere kant. En dalen verder vrij tot het station.
De sleemenner krijgt... z'n volle loon en nog al ruime fooi. Treft het bovendien:
twee dames bieden mooie prijs voor reis naar... Andermatt, zijn toch noodzakelijke
terugweg. Ook hij heeft nu een goeie Goede Vrijdag.
......................
Licht en donker is het leven. In de bergen vlakt zon en schaduw wel het scherpst
naasteen: al eerste opstandingsdag gingen er geruchten van val en ongeval. Dan nader
tijding van de skiër, door de sneeuwzee verzwolgen. En dan... verluchte bladen
brachten zekerheid: onze held had het lot gevorderd. Laatste van de rij, was hij
gezonken door het sneeuwdek, gedompeld, bedolven...
Mij luidde in het oor de lugubere zang der barmhartige broeders van Schillers
Tell:
‘Rasch tritt der Tod den Menschen an.
... Er stürzt ihn mitten in den Bahn.’

Mij stond nog in het oog zijn ranke lijf in blanke zon. En dan... zijn Siegfriedsdood.
Een lichtheros...
......................
Goede Vrijdag was het.
D'Heerd, Soestdijk.
G.W. SPITZEN.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

314

Lof der stilte
Uit het gewoel der grootstad weg.
Luiken en vensters dicht. In 't heiligdom der werkkamer, de oogen gericht naar
het diepste van ons zielleven, opdat het licht der gedachten zou branden over de stilte
van onze eenzaamheid. Zich zelf te vinden en zich zelf te zijn, niet in hoovaardig
zelfgenieten, maar in nederige zelfkennis, is de eenige weg naar beter worden.
Om te ontsnappen aan het pessimisme, het onvermijdelijk gevolg van gedurig
contact met de menschen, heeft de wijze noodig een toevluchtsoord van luistervolle
stilte. Want wreed is het woord van Seneca en waar: ‘nooit heb ik onder de menschen
vertoefd, of ik kwam er minder mensch van terug’. Het zijn er orgieën van
kwaadsprekerij, bacchanalen van onrecht, lawaaierige uitstallingen van
minderwaardigheden. Het lied van schijn overtroeft er het lied van wezen. Schril
klinkt de jazz-band en huilerig razen de tango's. Hoe kunt ge vernemen de inwendige
stemmen en den chaos organiseeren tot rustig denken?
Geef me vier witte muren en zwijg.
Dan zal ik vergeten het gehuichel van mijn broeders en hoe ze mij lam hebben
geslaan met hun goedmeenende leugens.
Dan zal ik slechts gedenken den lach van mijn moeder in lang voorbije dagen.
Zet me te luisteren naar onhoorbare dingen.
Dan zal verdwijnen het lamento van de wereldmiserie en het gebulder van de
wereldgenieters.
Dan zal ik niets hooren, en slechts aanvoelen het ‘misereor super turbam’ en de
liefde van mijn God.
Laat me contact zoeken met mezelf!
De lanen zijn vredig in den vroegen nacht. De trams
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rollen niet meer klabetterend onder mijn vensters voorbij. Nu is het rumoer der
leeggeloopen straten uitgestorven. De stilte heerscht onroerbaar.
En klimmen gaat de luister van wondere openbaring.
Want de ziel ontwaakt in doorschouwen der nietigheid van het voorbijgaand
gebeuren. In de loutering van haar eigen onvoldaanheid wordt ze vertrouwd met de
overrompelende eeuwigheid van den Schepper. Hoor! Zijn stem klinkt verblijdend
over weenende harten in zwijgzame luister-uren. ‘Wat belang kan het hebben
onbegrepen te zijn en te lijden omdat uw broeders niet mét u zijn in wat ge recht
meent en waar? Als ge Mij maar bezit die ben de Weg en de Waarheid en het Leven!
Wat hebt ge te klagen over lusteloos werk en gebrek aan genot voor uw eigenliefde?
Als ge 't werk maar richt naar mijn welbehagen en de zaligheid smaakt van mijn
goddelijk beminnen!’
Verder weg nog uit het gewoel.
Op een berg. Waar de Heiland bidden ging, als de zonneglorie in stilte verdween
aan verren horizont. Laag bij de aarde blijven de bekommernissen der dagen en het
stof der aardsche wegen valt van de schoeisels af. In de rust der avondluchten ontplooit
de ziel haar mogelijkheden. Over de oppervlakte van het leven heen vindt ze de kern
van gedachten en verlangens, lijden en vreugde, met de droomen van haar
eeuwigheidsbegeerten. Ze leert haar eigen wezen kennen, niet in het zenuwachtige
van moderne bedrijvigheid, niet in het geklater van holklinkende woorden, maar in
rustige stilte.
Zooals ginder, in de diepten der zee, ver weg onder de woelende oppervlakte, het
geluidloos leven zijn mysterieuze drama afspeelt, zoo gaat de tragiek van het
zielsgebeuren haar geheimen ontrollen in geruchtlooze afgronden van inwendig
leven.
De ziel komt in contact met de wezenheid der dingen.
‘De stilte zingt het bewustzijn weg’, zoo luidt het in ‘de boetedoening van
Ardjoena’ uit de Oost-Indische heldendichten. De waarachtige kennis gaat uit van
het bestaan eener eeuwige orde, waarvan het modern geslacht de zekerheid heeft
verloren. Verscheurde gemoederen vinden de rust niet waar alle denken naar hunkert.
Slechts wie in deemoed luisteren kan naar welsprekend zwijgen, verneemt de apologie
van het ‘zijn’. Want het tam-tam der subjectieve
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zekerheid, opklinkend uit de wijsgeerige stelsels dezer laatkomende eeuw, heeft
verdoofd het vredig unisono van vroegere tijden over objectieve zekerheid. De
bewustzijnsstabiliteit rolde omver bij 't gedonder van oorlogsorkanen en triomfeerend
heeft de stilte ingeluid den zege der zijnsstabiliteit.
Wat zijn we povere dingetjes die niet eens weten te bestendigen het stille bezit
der waarheid.
We spelen met wijsbegeerte en metaphysiek in luidruchtig krakeel. We willen
elkaar overrazen met banvloeken van zelfgenoegzaamheid. ‘In de hemelen heerscht
de stilte, terwijl Michaël strijdt met den draak.’ Het Bijbelwoord slaat met ontzetting,
want het strijdgewoel leidt naar de duisternis en het licht schijnt in de stilte der
hemelen.
Povere dingetjes zijn we, die het wezen van al wat bestaat verdoezelen in den
schijn van uiterlijkheden, niet opklimmen naar 't geestelijk besef van onze
ontoereikendheid, versmoren den drang naar het oneindige en genoegen nemen met
het gebral van voorbijgaande feestvierders.
Van op het Sinaïgebergte, in de heilige stilte van Gods aanwezigheid, klinkt over
de zielen de onthulling van het levensgeheim: ‘Ik ben de Heer, uw God’. - ‘Uw leven
en al wat bestaat vindt zijn zin in de verhouding van uw gedragen tot Mijn onbewogen
zelf-zijn. In uw diepste ziel wordt de zaak afgehandeld tusschen u en Mij. Kniel in
stomme aanbidding neer voor de kennis der glorierijke afhankelijker van uw
goddelijken Schepper.’
En altoos verder weg uit woelige steden.
De heide in, tempel der zwijgzaamheid. Aan den rand der donkere dennebosschen.
Op den oever van slapende vennen.
Dáár gaat de zang van den nachtegaal naar de sterren omhoog. Laat me nu, in de
purpere stilte van eindelooze wijding, contact vinden met Gods wondere natuur.
Duizend onhoorbare zielenstemmen spreken tot mijn ziel.
En millioenen schepselen dragen hun werken op aan God. De bij, haar honing;
het beekje, zijn babbelwateren; de struiken, hun groenend loof; de vogelen, hun lied.
Naakt staat de koning der schepping, met zijn egoïsme, te midden van die
offerpracht. in zijn ledige handen: den waan van zijn hebzucht.
Want de radio-posten der moderne kultuur zenden over de wereld uit den roep
naar triomfeerend zelf-aanbidden.
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En de avondlanden gaan te niet, omdat géén mensch meer nadenkt in stilte en
eenzaamheid.
In liefde geurend straalt de heide haar aromen uit.
Maar de menschen vergaan in dwaasheid van haat.
Over hun eigen zielen kunnen ze niet meer heenbuigen om te hooren den eisch
van broederlijke solidariteit. Ze gaan hun wegen op van kleine tirannen. Nog begroeten
ze, met artistiek handgebaar, den mooien Franciscuskop, uitgalmend zijn hymne aan
de zon. Maar in hun harten laait de liefde niet, die van het Averno-gebergte
neerspoelde over ál de broeders van éénzelfden Vader.
Het gaat hard tegen hard. Zonder genade.
Geen rust voor driftige stappen; geen stille voor rumoerig plezier. De menschen
hebben geen tijd voor klooster-ingetogenheid; geen tijd voor schoone vriendschap;
geen tijd voor huiselijke warmte. En toch: de stille weemoed der heidevergezichten
leert dat de mooiheid der natuur ongeschonden voort blijft leven voor de oogen van
al wie, onbaatzuchtig, droomt van stille overgave aan bewonderend genieten.
Waarom dan het leven ontheiligd door plat egoïsme?
Waarom niet geluisterd, in stil bepeinzen, naar een stem die zong, over de eeuwen
heen, de ethische schoonheid van ons menschelijk bestaan? Ze sprak, gebiedend en
zacht, tot elk van ons, opdat de oogst van onze menschelijke daden, goudgeel
schitteren zou in de pracht der eindelooze zomertijden: ‘Bemin God bovenal, en
uwen naaste gelijk u zelven om God.’
Zoo heeft de stilte veropenbaard de glorie van het eentonig, dagelijksch
plichtbetrachten, met de wijsheid van den vromen levensregel: ‘ama nesciri et pro
nihilo reputari’. Hou er aan te leven, onbekend, in liefde en goedheid.
KAREL ELEBAERS.
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De oude wrokkige
Goudgeel, mahonie-rood en bruin klauterden de herfstkleuren over de bergruggen.
Moeizaam strompelde ik het bergpad op; tusschen de boomen door had ik reeds
af en toe het dunne rookpluimje gezien: ik kon niet ver meer wég zijn van de hut van
den ouden Tsosuwa.
Hij was een van de oudsten van den stam, en stond bij zijn volk bekend als een
‘die alles wist, en niets vergeten had’ van al wat van ver of van dicht verwant was
met geschiedenis en godsdienst en gewoonten van de oudere Cheroki.
***

Wantrouwig zag hij me naderen. Hij zat neergehurkt aan den zonnekant van zijn hut,
tegen de met leem aangestreken boomstammen, en snipperde doelloos met een bot
mes een stuk hout tot splinters. Lang viel zijn zwart haar, nog slechts met weinig
grijs doorschoten, van weerskanten zijn streng gesneden aangezicht, waarop tachtig
ruwe winters en het treurig verleden van zijn volk hun diepe groeven gekerfd hadden.
Een bontgekleurde zakdoek was rond zijn slapen gebonden, en zou zijn hoofd
gekroond hebben als een diadeem dat van een vorst, als van dien zakdoek niet een
hoekje over zijn oog gelegd was, waarvan een messteek lang geleden, het vuur
doofde...
Amper beantwoordde hij met een wrevelige hoofdknik mijn groet, en in het enkel
woord waarmee hij me uitnoodigde naast hem te gaan neerhurken, lag geen zweem
hartelijkheid. Ik had van hem gehoord als van den ouden wrokkige die niet vergeten
kon of wilde wat al ellende en druk
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en wee de Witten hem gebracht hadden, hem en zijn volk, zijn voorvaders en zijn
afstammelingen.
Hij was de koppige wrokkige die niet vergat; hij was in zijn integriteit als het
belichaamde, om wraak schreeuwende geweten van zijn volk.
De blik van zijn lichtend oog bleef op een verren bergtop gevestigd, en de indruk
die mijn aanwezigheid op hem maakte werd door niets verraden, tenzij misschien
daardoor dat hij wat nijdiger aan zijn hout snipperde.
Wat was het woord dat ik vinden moest om dezen man, groot in zijn diep verval,
en sympathiek in zijn woeste haat, te doen begrijpen dat ik verstond, dat ik hem en
zijn volk begreep, dat ik meevoelde met hem in zijn heimwee naar voorbije grootheid,
en met hem mee won zingen in mijn hart dat stille rouwlied over een groot verleden
dat dood was nu, en zonder verrijzenis...
- ‘Ik woon bij Tsikalili,’ begon ik, traag, zonder hem aan te kijken, ‘en ben gekomen
om u te bezoeken, hier waar ge woont’.
Hij wacht te wat, om te hooren of ik er nog iets bij te voegen had, en zei dan,
tusschen twee snokkende kerven in: ‘Zoo!’
- ‘De menschen zeggen me dat ge oud zijt, en wijs; dat ge veel weet van wat de
ouden wisten.’
Weer bleef hij een tijd voortsnipperen, zander te antwoorden; hij keek nu naar zijn
houtklomp, en scheen hem met veel meer belangstelling te bekerven dan vóór ons
gesprek.
- ‘Niet zoo bel veel,’ meende hij.
- ‘Ik ben nog jong, en won graag veel van de onderen leeren,’ ging ik voort. ‘De
ouderen worden ouder met den dag, en als zij naar het land der geesten gaan, laten
zij ons niets van wat zij weten. Het wordt alles vergeten wat zij weten. De Witten
hebben gehoord dat de Ouden van de Indianen veel weten, en zij willen het bewaren,
opdat het niet verloren ga...’
Ik wachtte... Ik wou zien of mijn woorden eenigen indruk gemaakt hadden, en of
ik er hem kunnen van overtuigen had, door mijne houding, zooniet door mijne
gebrekkige taal, dat ik het eerlijk met hem meende.
Geen trek in de talrijke groeven van zijn gelaat verried het minste gevoelen. Geen
blik, geen gebaar, geen schampere glimlach.
- ‘De Witten weten alles,’ zei hij langzaam, en even
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bekeek hij zijn kerfmes; en terwijl hij het sloot, en het weer opende, en zich weer
aan het kerven zette, herhaalde hij met nadruk, de orde van zijn zinsnede omkeerend:
‘Alles weten de Witten...’
- ‘Niet alles,’ zei ik: ‘zij hebben niet in de bergen geleefd zoolang als gijlie, die
de “echte menschen” zijt; zij hebben niet gehoord van de vele geneesmiddelen die
in de planten zitten, en hebben van de vele dieren niet gehoord wat de Ouden er over
vertelden. Zij hebben nooit de “Kleine Wezens” gezien die in de bergen wonen, en
verstaan niet wat de Donder zegt als hij ha inert.’
Ik wou voort gaan en hem vragen: wou hij me niet daarover vertellen al wat hij
wist. Maar als ik hem aankeek, en hem met verren, strakken blik naar den wazigen
bergtop zag turen, zonder zich ook maar in het minst om mij of om mijne woorden
te schijnen te bekommenen, voelde ik dat het oogenblik nog niet gekomen was. Ik
wou wachten en hem de kans geven zelf iets te zeggen; dat zou den toestand doen
opklaren. Als hij nu rechtgestaan was, en met wild geschreeuw en dreigend gebaar
het onrecht aangeklaagd had dat hem en zijn volk door de hebzucht en de
trouweloosheid van de Witten was aangedaan; als hij me mijn onbeschaamdheid
verweten had, hem in zijn heilige mijmering te komen storen; als hij me ronduit
toegeroepen had dat ik moest uitrukken, dat ik op den grond stond die door anderen
van mijn kleur hem en de zijnen ontstolen was, dit alles had ik als een verlichting
gevoeld; het ware me welkom geweest, en een gewenschte reaktie. Maar hem daar
schijnbaar zoo kalm en onverschillig aan dien ellendigen houtsklomp te zien zitten
hakken!
Maar zijn antwoord kwam nog:
- ‘Zij weten alles: het staat alles in hun boeken. In hun groot Boek staat het meeste:
‘Bemin de andere menschen zooals u zelven.’ En ook nog dit: ‘Gij zult niet stelen.’...
Hij had het gezegd met niet meer emotie in zijn stem, dan had hij eens casueel
bemerkt dat vandaag het weer er nog al dóór kon; maar het trof mij, zooals hij het
moet bedoeld en verwacht hebben: als de slag van een steenen werphamer tusschen
de oogen.
En zonder zich het leedvermaak te gunnen ook maar tersluiks naar mij te kijken,
om te zien of hij met zijn snijdend sarcasm het gewenschte effekt bereikt had, trok
hij even een hoek van zijn zigeunerzakdoek wat verder over zijn
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doode oog, en tuurde weer naar den verren bergtop.
Ik wilde ure nog niet gewonnen geven, maar moest herademen.
- ‘Welke naam, dien bergtop ginder?’ vroeg ik.
- ‘Odal-eegwa,’ zei hij lakoniek, en wees met majestatisch gebaar, om nog
duidelijker uit de bergketen in de verte dien bergtop aan te wijzen dien wij bedoelden.
Odal-eegwa? Odal-eegwa!! Veel had ik van dezen bérg gehoord... De berg waar
Tsaali, de opstandeling tegen de verdrukking der Witten, vóór honderd jaar bewezen
had dat ook een ‘wilde’ Cheroki wist dat ‘niemand grooter liefde heeft, dan hij die
zijn leven geeft voor zijn vrienden’...
En onbewust mijmerde ik hardop: ‘Odal-eegwa, de berg van Tsaali.’
‘Zoo is het,’ beaamde hij; en dezen keer betrapte ik hem er op dat hij een
onmiddellijk onderdrukt vertrekken van zijn wenkbrauwen niet had kunnen beletten:
zoo, die Witte wist het, van Tsaali?
Hij lei beide armen tusschen zijn opgetrokken knieën; kerfmes en houtblok
ontsnapten zijn handen, en met half-geopenden mond, waaruit lange gele tanden
kwamen steken zat hij als in vervoering te turen naar den berg, den berg van Tsaali.
Was het die boomentros ginder op die uitstekende rots misschien die tot schuiloord
gediend had aan Tsaali? Was het dáár dat hij met zijn honderd getrouwen, en hun
vrouwen en kinderen, het weken en weken vol gehouden had in hun guerilla tegen
de 7000 Amerikaansche soldaten die op hun afgezonden waren om ze te vangen of
neer te schieten als wilde dieren? Was het dáár dat zij bijtende kou en schrijnenden
honger, scheurende dyssenterie en slopende tuberculosis getrotseerd hadden, liever
dan het voorschootje grond, dat hun van hun heerlijk varderland overschoot, te
verlaten, en de ballingschap in te gaan, ten Westen van de Mississippi?
Ik kende ze, de geschiedenis van Tsaali. Hij was geboren in een tijd toen de Cheroki
reeds het beste van hun land aan de witte kolonisten van Zuid-Carolina en Georgia
moeten afstaan hadden; ziekten die vóór de komst van de Witten ofwel onbekend,
ofwel van sporadischen aard waren, pokken en tuberculosis, hadden heele dorpen
uitgeroeid; verwoestingsveldtochten van de kolonisten, die met twintigtallen
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dorpen platbrandden en de maïs- en boonen-oogsten errond systematisch verwoesten,
uitroeiensoorlogen en die machtige bondgenoot van de Witte beschaving, het
‘vuurwater’, hadden de rest gedaan... De Cheroki, die bij hun ontdekking door
Hernando da Soto, in 1540, een gebied bewoonden zoo groot als Centraal Europa,
zij, de machtige heerschers van het Zuid-Oosten, waren gebroken en geknakt. - De
regeering van Washington lei hun voor den vorm een verdrag voor, waarbij de Cheroki
zich moesten verbinden ‘vrijwillig’ hun gebied te verlaten, en zich ten Westen van
de Mississippi te gaan vestigen, in een streek, - het beruchte ‘Indian Territory’, nu
Oklahoma, - dat in de eerste tientallen jaren van verledene eeuw terecht bekend stond
als de woestenij van de Vereenigde Staaten.
Van deze ballingschap wilde geen enkele stam-bewuste Cheroki weten, en met
moeite werden enkele verraders, waaronder verschillende half-witten, bereid gevonden
hun naam onder dit dokument te zetten. Al de bemoeingen en onderhandelingen van
het flinke en waardige opperhoofd van den stam, in de Amerikaansche staatspapieren
bekend als John Ross, mochten niet baten; de minste poging tot open opstand zou
in bloed gesmoord worden, en aanleiding geven tot een systematische, - en wellicht
de laatste - uitroeingsoorlog. Een lijdzaam verzet was alles dat kon baten. Maar ook
hier weet de Witte raad: samentrekkingskampen werden opgericht, en een voor een
werden de Cheroki-hutten door patroeljeerende soldaten opgezocht, neergebrand,
en de inwoners ingerekend en mee naar de kampen gevoerd.
Nu is het dat wij van Tsaali hooren: hij ook werd met zijn vrouw en kinderen en
met zijn ouden vader uit de hut gehaald die voor hem de wereld was. Had hij meer
behouden van den driesten moed die steeds de Cheroki in het heele Oosten van de
Vereenigde Staten bij Indiaan en Kolonist doen vreezen en doen eerbiedigen had?
Heeft hij gehandeld in een oogenblik van radelooze vertwijfeling? Is hij tot het uiterste
aangespoord geworden door de behandeling die zijn groep van de soldeniers te
verduren had? Wie zal het zeggen... Wat wél is geweten, is dat Tsaali de kans vrij
gezien heeft een der bewakers zijn geweer te ontrukken, de begeleidende soldaten
neer te schieten, zijn groep zonder verlies te bevrijden, en er mee de bergen in te
vluchten.
Daar werd hij weldra door andere vluchtelingen vervoegd: sommige hadden niet
gewacht tot de soldaten ze kwamen
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halen; anderen was het gelukt uit de kampen te ontvluchten geen van hen had echter,
zooals Tsaali, zijn vrijheid veroverd 't geweer in de hand.
In bergen en wouden, in rotsspleten en spelonken leefden zij met hun vrouwen en
kinderen in bestendig doodsgevaar. Het wild was door de rondkruisende patroeljes
verjaagd, de oogsten waren vernield, en boomwortels en wilde vruchten waren hun
eenig voedsel. Ook voor Indianen is dit een karig dieet....
En terwijl ginder, uit de verschillende concentratiekampen de exodus begon van
de twintig duizend Cheroki naar de ballingschap, stierven de getrouwe van Tsaali
van honger en kou en ziekte. De soldaten die, nu het groote opruimingswerk verricht
was, vrij kwamen, 7000 in getal, kregen de opdracht de opstandelingen, levend of
dood in de handen te krijgen.
Het gelukte ondertusschen een Witte ‘trader’, die lang tusschen de Cheroki geleefd
had, vloeiend de taal sprak, en door hen als een der hunnen werd aangezien, met de
regeering onderhandelingen aan te knoopen die hierop uitliepen: geen van de
vluchtelingen zou een haar gekrenkt worden, en zij zouden toelating krijgen een
gedeelte van de streek te behouden, waar zij als in een voorbehouden gebied, een
‘reservatie’, zouden kunnen blijven wonen, als... Tsaali en zijn medeplichtigen aan
den ‘moord’ op de soldaten zich kwamen gevangen geven om doodgeschoten te
worden.
De ‘trader’ is alleen, zonder soldaten, naar de schuilplaats van de opstandelingen
gegaan, en trof Tsaali in een spelonk met enkele zijner vrienden. Hij deelde hun de
voorstellen mede in hun verschrikkelijke bondigheid. Tsaali is rechtgestaan: ‘Het is
beter dat er één vermoord worde dan honderd,’ heeft hij in kalmen eenvoud gezegd,
‘ik ga mee.’ Enkele dagen later heeft hij, een witten zakdoek voor de oogen, de
musketten hooren blaffen.
.. En dát was nu de berg van Tsaali...
Zachtjes, met eigenaardig neusgeluid, zat de oude neven mij te neuriën; ik kende
de melodie: het was het Cheroki oorlogslied.
Ik voelde dat onze stille overwegingen over de geschiedenis van de Cheroki hem
niet dichter bij mij zouden brengen, en wou hem van het onderwerp afleiden; en
wetende hoe graag Indianen over de natuur spreken:
- ‘De rivier is breed hieronder in 't ravijn,’ zei ik.
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Ja werkelijk! ik bad de goede noot getroffen: hij staakte zijn neuriën, keek me met
zijn één oog vroolijk aan, - ik glimlachte hem al blij tegen:
- ‘De Mississippi is nog veel broeder!’ kraakte zijn stem me sarcastisch tegen.
Hij zag me rood worden, en zocht weer naar zijn mes in het gras. Zou hij me dan
blijven martelen? Was het hem dan niet genoeg geweest de Tsaali-tragedie en het
begin van de deportatie voor mij wakker te roepen, en wilde hij me nu ook nog die
treurige stoet doen volgen tot het bittere einde. Hoe de arme doolaards, zooals de
gevangenen in Siberië in het punt van den winter de méér dan 1200 kilometer te voet
moesten afleggen? Hoe 3000 van de hunnen langs den weg van uitputting stierven,
en onder een handvol aarde, als krengen begraven werden? Hoe velen er omkwamen
bij de slecht georganizeerde overtocht van den ‘Vader der Waters’? Hoe zij bij hun
aankomst in Oklahoma een dorre woestijn vonden waar hun bloeiende velden beloofd
waren, en geen spoor ontwaarden van de hun toegezegde huizen of opslagplaatsen
van voedsel?
- ‘Hebt ge veel over den Mississippi hooren vertellen?’ vroeg ik, met angst een
nieuwe steek verwachtend.
Maar neen, hij ging weer van den scherpen aanval over tot het lijdzaam verzet:
- ‘Niet zoo heel veel,’ zei hij luchtig.
- ‘Was uw vader ginder boven op den berg bij Tsaali?’
- ‘Ik weet het niet.’ Zelden had ik er deze, als beleefdheidsleugen bij de Cheroki
geijkte formuul, zoo luchtig hooren uitflappen.
- ‘Verstaat gij Engelsch?’ vroeg ik hem; want mijn woordenschat liep ver op zijn
eind.
- ‘Niet zoo heel veel.’
- ‘Wel, alleszins, ik wil u iets in 't Engelsch vertellen, want in 't Cheroki zou ik
het bezwaarlijk kunnen. Hebt ge wel eens die geschiedenis gehoord van dien ouden
wijzen man, die lang geleden, nog vóór de Witten kwamen, bij de Cheroki woonde?
De menschen kwamen tot hem, en vroegen hem hun te voorspellen wat in de toekomst
zou gebeuren. Hij zei: ‘Ik wil wel.’ Hij nam de menschen mede naar het bosch. Daar
lag een uitgedroogde boomstam op den grond. Hij ketste vuur, en zette den boomstam
in brand. Hij lag van het Oosten naar het Westen, en 't was aan den Oostkant dat de
oude wijze het vuur aangebracht had.
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Traagjes aan brandde de met mos begroeide boomstam voort. De wind dreef de
vlammen naar den Westkant toe, en als het vuur uitgedoofd was, bleef op den tot
houtskool verbranden boom alleen aan den Oostkant nog een kleine vlek mos en
hout waaraan het vuur niet geraakt had. Hij zei dan, die oude wijze: ‘Nu zal ik u
zeggen wat hiervan de beteekenis is: er zal een tijd komen dat de Cheroki uit hun
land zullen verdreven worden; naar het westen toe zullen zij verdreven worden, en
nog alleen een klein gedeelte van ons volk zal, als bij vergetelheid, in het Oosten,
waar wij nu wonen, achter gelaten worden... “Dat zei de oude wijze, en het is juist
zoo uitgevallen, zooals hij het voorspeld had.”
Wat denkt ge van dit vertelsel? Hebt ge het verstaan?’
- ‘Zoo min of meer,’ zei hij in het Cheroki. ‘Het is goed. Het is wáár. Van wien
hebt gij het gehoord?’
- ‘Wiliwesti heeft het me verteld. Kende gij het ook?’
- ‘Ik had het al wel eens gehoord.’
- ‘Kent ge nog vertelsels van dien aard?’
- ‘Ik heb er vele gehoord, maar ben ze alle vergeten.’
Hier hielp geen welgemeende vriendschap of geen goede trouw. Op de harde rots
van zijn wantrouwen viel elk woord uit Witten-mond tot scherven; op het vlijmend
staal van zijn woeste haat liep elke toenaderingspoging dood; en toch, de
voornaamheid waarmee hij een vijand kon tarten, kon niet anders dan eerbied
afdwingen.
Ik stond op. Mat het lemmer van zijn kerfmes streek hij een lange klis haar van
zijn voorhoofd weg. De roode gloed van de dalende zon deed hel een bliksem op het
glimmend staal dansen. Nog heller vlamde de bliksem die de oude me uit zijn eenig
oog tot afscheid zond.
Volgens het inheemsch gebruik verliet ik hem stilzwijgend, zonder een
afscheidswoord.
Nog moeizamer dan ik gekomen was, strompelde ik, gebroken, het bergpad af.
Purper en rood droop van de toppen van de bergruggen...
Frans M. OLBRECHTS.
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Eksterij
'k Heb een zwak, neen, 'k heb een oprechte bewondering voor de ekster.
Uiterlijk is de vogel bevallig, zoo echt medisch met zijn wit en zwart kleed; onze
slimme vrouwtjes doen het hem na, passen het aan bij hun esoterische verliefdheid.
Het oog van de ekster is schitterend, bijt als een geslepen diamant, en kijkt uit den
hooge van op den beukenspits, oostgrens van het Abahanenwoud. Van nabij lijkt het
gevangen in een witten rand. Spottende verwondering lacht er de wereld in uit. Dan
kan het ook gluiperig de schaliegrauwe oogleden toepinken, geleerd en eigenzinnig,
onder de fluweelen kalot.
Die den vogel vangen, als hij nog weerloos, lijk met olie bestreken in 't nest ligt,
snijden zijn tong los, nog aan een lijntje gebonden. Dan hakkelt de ekster wat
brabbeltaal en de menschen meenen: ‘Hoor, hoe slim!’
Ik ken maar één plaats voor haar: op de spits van den beuk. Daar, wachter en
waarnemer te gelijk, behoudt zij, als 't ware, heel de eksterschap. Van uit dien kijkuit
liggen de huizen van het dorp, vernepen en schuil in het dal, als luizen in de voren
van een kleed.
Daarom benijd ik de ekster niet.
Wel echter het oogpunt.
Dat is, hoe de gezichtstralen van haar oog over de wereld bezemen; zooals ik
wenschte, dat het mijne het omendomme mocht bestrijken, gelijk de lichtbusseling
van een schijnwerper. Waarom niet ten volle genieten de gedwongen afzondering,
zonder aristocratische wreedheid, doch los van het voorwerp zelf?
Paul Valéry schrijft zoo omtrent, dat wij er naar hunkeren
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in onze geestelijke scheppingen die eigenschappen door te drijven, die door het
zakelijke in ons zelf verminkt worden. Mijn overwegingen laat ik neerzijgen uit het
hooge oogpunt, gepuurd als dauw, den akker ten believe.
Ha, ha! De ekster kaapt wat schittert!
Ovide heeft me een vingerring en een soldatenknoop getoond, in een eksternest
gevonden. Léon moet er nog om lachen, vertelt hij, hoe zijn tamme vogel, - toen
Marie, bij het verlaten van haar huis, den sleutel in een spleet van den muur, bij het
venster, verborg, - die vlug wist op te pikken en naar eigen huis bracht, als om haar
te pesten.
Het is niet goed te begrijpen of zij, de ekster, zich door schijn of schitter laat
verleiden. Marie moest daarom den dief geen steentjes nagooien.
De eerste vereischte, de grond van heel mijn eksterverhouding, is de ontknooping
van al wat mij aan het plaatselijke kan verstrikken.
Mijn kritiek, die uitsluitend en noodzakelijk op kennis moet voortbouwen, eischte
het omramen in het passende midden. Uiterst practisch bracht ze de beste koopwaar
aan den man. Kritiek sorteerde de waar, net zooals de koopman de stalen versch uit
de fabriek ontvangt: deze voor fijne klanten, gene voor de compacte meerderheid,
weer andere voor het janhagel en voor het boerenbedrog.
- Ik geef u een frank, zegt de jager, voor elke ekster die ge neerschiet.
De slimmerd! Waarom doet hij het zelf niet? Misschien omdat een patroon hem
duurder te staan komt. Hij waardeert een goede daad met vijf en twintig procent
netto-winst, dadelijk op te strijken.
Ik kom weder bij mijn ekster op den boom zitten. Ze was een heelen tijd weggewiekt,
uit azen wellicht. Zuiver gaat het bij zoo'n tochtje altijd niet. Laat ons dat potje maar
gedekt laten. Overigens niets zoo hatelijk, als op het fornuis de deksels van de potten
te gaan lichten.
De blik is opgeklaard. De stralen, zeker en scherp belijnd als door een lens, kennen
niet meer hindernis dan een Herziaansche golving.
Waarom vangt men zoo geen heerlijk trillende zonne?
Afzondering, geliefde afzondering, die mij niet neerslaat maar oplicht, als ik dan
dankbaar behouden mag de lens van mijn geest, de lens van mijn droom!
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Gun mij koelte, woud, bij het toewuiven van uw adem, dien geur van gistende
levenssappen! Leer gij mij verbinden berusting en strijd!
Zie, ik vergaap mij niet aan mijn lensje. Ik vang geen zonnestraal, als die Duitsche,
romantische kleermakersjongen, om er het gaatje mee te stoppen, dat de mug in haar
kous had.
Ik kan gerust mijn vergrootglas in mijn vestzak bergen en dan fluiten als een merel
of snateren als een wilde ekster.
Heel nuchter kan ik beweren: ik houd meer van pro dan van contra.
Ja, vrienden, land en vrienden, ik houd van u, met uw deugden en gebreken, als
de ekster, wit en zwart gevlekt.
Gember, October 1930
(Uit mijn notaboek.)
Hugo VAN WALDEN.
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De dood van Rupert Brooke
Hij was 28 jaar.
Maar stelt u het landschap voor. Het eiland Skyros in de Aegeïsche Zee. Het eiland
waar Theseus werd begraven. Een eiland van wit-marmer, omringd door groen-blauw
water, beplant met vuurroode bloemen, bewoond door arme visschers en overdekt
met een diep-blauwen hemel.
Het was oorlog. Britsche en Fransche oorlogsschepen lagen voor het anker. Aan
boord, een schat jonge harten bezield met een woeste lust tot eerlijk strijden. Onder
de Engelschen waren lords en kunstenaars. Hij was dichter, Hij noemde zich Rupert
Brooke. Hij behoorde tot het Anson Battalion van de Royal Naval Division, dat voor
de Dardanellen bestemd was.
Hij was een ideaal-schoon man. Slank en fijn. Sterk en vlug. Zijn bewegingen
waren even natuurlijk. Hij sprak zacht en minzaam en een zoete glimlach lag over
zijn roode en smalle lippen, in het wijd-open gelaat. De haren waren dun en lang.
Zij golfden langsheen zijn slapen - warm aristocratisch. Hij bekoorde - en met een
aardige blijmoedigheid, met een verbluffende geestigheid kon hij lang over
natuurpracht en poëzie praten.
Poëzie. Hij was dichter. Eens had hij gezegd: ‘There are only three things in the
world, one is to read poetry, another is to write poetry and the best of all is to live
poetry’. Als een dichter te leven. Had hij het tot dan toe gedaan? Misschien. Hij had
toch de gelegenheid gehad een wonderbaren levensdroom door te leven. Hij was een
voornaam student geweest. Hij was - in den schoot van het streng-conservatieve
Engeland, tijdens zijn verblijf in King's te Cambridge - een socialist geweest. Niet
een socialist die tot een syndikaat behoorde en enkel aan stoffelijke belangen dacht,
maar een ‘Fabian’ redenaar, een edel jongman, een voorvechter voor maatschappelijke
gelijkheid en, ten slotte,
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zuiver christelijke menschelijkheid. Hij had Parijs en München gezien. Hij had in
Florence rondgedoold. Hij had musea doorloopen en was uren lang in bewondering
voor eeuwen-oude Europeesche schoonheid blijven staan. Hij had gedicht. Hij had
zijn Britsche, traditioneele kultuur in scherp herziene, en soms tienmaal herschreven
gedichten uitgedrukt. Hij was op zoek naar nieuwheid geweest. Hij was naar het
brutaal-nieuwe Westen gedreven geworden. Hij had Amerika gevoeld - en veracht.
Hij had maanden lang, als Gauguin, als R. Stevenson, in de purpere en bedwelmende
schoonheid van Honolulu, Fiji, Samoa en Tahiti doorgebracht. Hij had tropische,
koortsige, hel-verlichte en zwoele nachten gekend, vol dansen van menschen, wild
en schuw, rauw en goddeloos, die als goden en godinnen aan den dans verslaafd,
zacht en mysterievol zich geheel aan liefde en natuur gaven. Hij had vrienden gehad
- meisjes en jongens - die hem als den besten aanschouwden. Hij, de vredelievende
dichter, de minnaar van bloemen en vrouwenzielen, de hartstochtelijke begeerer van
God, hij voerde oorlog. Hij had niet nagedacht. De inval van de Duitschers in België
moest gewroken. Zijn Engelsch bloed was in opstand gekomen. Hij had vrijwillig
dienst in de Marine genomen, tegelijker tijd met vrienden, toonkunstenaars,
wijsgeeren, aristocraten. En zijn oorlogsleven zelf was mooi geweest. Hij werd niet,
van den eersten dag af, gedoemd in 't slijk te blijven staan en daar stilzwijgend en
langzaam te rotten. Hij mocht de wereldlucht inademen. Hij was te Antwerpen
geweest, tijdens de beschieting. Hij had, met zijn marinesoldaten op de Groote Markt
te Mortsel gerust. Hij was door de Vlaamsche velden gevlucht, voor de grijze,
stormachtige Duitsche overmacht. Hij was in Malta en Mudros geweest. Hij had
Egypte doorkruisd - en nu, aan boord van de ‘Grantully Castle’, verwachtte hij den
Turk.
Hij dacht aan zijn moeder. Hij dacht aan Rugby, zijn geboorteplaats, en aan
Granchester:
Just now the lilac is in bloom,
All before my little room;
And in my flower-beds, I think,
Smile the carnation and the pink;
And down the borders, well I know,
The poppy and the pansy blow...
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Hij dacht aan zichzelf. Hij had reeds de dood rond hem zien maaien. Jonge, bleeke,
zwakke menschen had hij zien neerploffen. Bloed had voor zijn oogen gestroomd.
Maar hij was dichter. Hij voelde geen vrees. Voor hem was de dood geen einde. Hij
had volkomen levenszekerheid - in het erkentelijk geheugen van zijn volk. Pas enkele
dagen te voren, had hij die zekerheid bepaald: ‘Dear’, had hij uitgeroepen,
Dear! of all happy in the hour, most blest
He who had found our hid security,
Assured in the dark tides of the world at rest,
And heard our word, ‘Who is so safe as we?’
We have found safety with all things undying,
The winds, and morning, tears of men and mirth,
The deep night, and birds singing, and clouds flying,
And sleep, and freedom, and the autumnal earth.
We have built a house that is not for Time's throwing.
We have gained a peace unshaken by pain for ever.
War knows no power. Safe shall he my going,
Secretly armed against all death's endeavour;
Safe though all safety's lost; safe where men fall;
And if these poor limbs die, safest of all.

Maar onder die zekerheid gloeide angst. De dichter wist wat moest gebeuren. Hij
had reeds dikwijls het voorgevoel van den dood gehad, en zijn blik in de toekomst
was juist. Hij was bereid.
Drie dagen na de aankomst van het troepentransport in Skyros, op 20 April 1915,
nam hij deel aan een ‘Divisional Field-day’. Hij scheen goed gezond. 's Avonds,
nochtans, na het diner, voelde hij zich zeer vermoeid. Hij ging te bed. 's Anderendaags
bleef hij rusten. Hij kloeg van pijn in rug en hoofd. Zijn lippen waren gezwollen.
Plots steeg de temperatuur. De koorts was hevig. De dokter begreep. Luitenant Brooke
leed aan bloedvergiftiging, en het geval was hopeloos.
Men besloot den zieke naar het Fransch hospitaal-schip ‘Dugay-Trouin’ over te
brengen, wat den volgenden morgen gebeurde. De dichter, uitgeput van vermoeienis,
had nog den moed te vragen naar zijn makkers. Hij werd zachtjes in een roeibootje
gelegd en van het Britsch naar het
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Fransch schip gevoerd. Daar gaf men hem de beste kabien en de dokters trachtten
onmiddellijk zijn toestand te verbeteren. Maar het was te laat. Het lichaam was niet
meer tot strijd bestand. Er bleef niets over dan de pijn te verdooven. Zoo werd het
Vrijdag. Een zonnige dag. De dichter was heelemaal ongevoelig geworden. Zijn
vrienden werden geroepen. Om twee uur, scheen het einde nabij. Om vier uur, begon
hij te sterven. Om vier uur zes en veertig, gaf hij de laatste zucht. Het was heel stil
in de baai en aan boord en een geurige zon verlichtte de enge en witte kamer.
Denzelfden dag werd hij begraven. De zware kist werd aan wal gebracht en,
vandaar uit, door officieren naar een nabijliggend olijvenhof gedragen. Maar het pad
was smal - en het was nacht. Soldaten moesten den weg alle tien meters verlichten.
Het duurde twee uren vooraleer de doode zijn rustplaats gevonden had.
De kist werd in de groeve neergelaten. Bloemen werden er opgestrooid. Een makker
lei er een olijvenkroon op. De leger-dominee las de laatste gebeden. Klaroenen bliezen
de ‘Laatste Post’ en enkele soldaten vuurden hun geweer af.
Het was gedaan.
Vijf officieren bleven achterna, om het graf te tooien. Zij stapelden groote blokken
witte marmer op. Middenin plantten zij een wit houten kruis, met den naam van den
dichter in zwarte kleur opgeschilderd. Op de achterzijde van het kruis schreef de
Grieksche vertolker nog enkele verzen: ‘Hier ligt de dienaar van God, onder luitenant
bij de Engelsche marine, die voor de verlossing van Constantinopel door de Turken
stierf.’
Het was gedaan.
Enkele uren nadien vertrok het transport. Honderden jonge menschen trokken ten
strijd, waarbij de vrienden van den dichter die allen, voor het einde van den oorlog,
in dienst van hun land den dood vonden...
Hij was bereid. Winston Churchill zei het met recht in het schoon ‘adieu’ dat hij,
op 20 April, in den ‘Times’ publiceerde:
‘During the last few months of his life, months of preparation in gallant
comradeship and open air, the poet-soldier told with all the simple force of genius
the sorrow of youth about to die, and the sure triumphant consolations of a sincere
and valiant spirit. He expected to die; he was willing to die for the dear England
whose beauty and
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majesty he knew; and he advanced towards the brink in perfect serenity, with absolute
conviction of the rightness of bis country's cause, and a heart devoid of hate for
fellow-men.’
Het was waar. Hij haatte niemand, maar bij beminde zijn land:
If I should die, think only this of me:
That there's some corner of a foreign field
That is for ever England. There shall be
In that rich earth a richer dust concealed;
A dust whom England bore, shaped, made aware,
Gave, once, her flowers to love, her ways to roam,
A body of England's, breathing English air,
Washed by the rivers, blest by suns of home.
And think, this heart, all evil shed away,
A pulse in the eternal mind, no less
Gives somewhere back the thought by England given;
Her sights and sounds; dreams happy as her day;
And laughter, learnt of friends, and gentleness,
In hearts at peace, under an English heaven.
*

**

Brooke is een symbool geworden. Menschen van goeden wil, uit alle hoeken van de
wereld, beschouwen hem heden als het roerend symbool van de onsterfelijke poëzie.
Op zijn graf zullen aanstaande jaar dichters uit de geheele wereld een beeld oprichten
dat den voorbijvaarder aan vrede en poëzie zal doen herinneren.
Mocht ook dat beeld de wonden sluiten die een droevige moeder aan haar teer
hart, ginds, in het vochtige Engeland, draagt...
Hij was 28 jaar. Hij stierf of den dag van Shakespeare en Sint-Joris.
Willy KONINCKX.
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Treinkrabbels uit Fransch-Vlaanderen
Van Rijsel naar Sint-Winoksbergen per trein.
Ik heb die reis al een paar keer gedaan, en toch, ik weet het zal het me weer een
splinternieuw genot zijn door de smalle raampjes van het enge fransche treintje te
kijken, dat burgerlijk-kalmpjes doordraaft, al heet het ook express, en al wat er door
te zien valt, weer eens in me op te nemen.
't Is zoo eigenaardig den overgang van Waalsch tot Vlaamsch Vlaanderen na te
gaan. Langzaam groeit uit het waalsche het vlaamsche landschap los, met eigen lijn
en kleur, eigen aard en wezen, en als ge er eenmaal volop in zijt, dan... ja, dan hebt
ge geen oogen genoeg om te kijken, zóo... maar neen, ik loop mijn krabbels vooruit.
We schuiven door 't land rond Rijsel. 'k Heb tijd om rustigjes te krabbelen. De
omgeving boeit niet, is haast banaal. Vlak, vlak land, zoover uw oogen dragen, met
niets op dan huizen, veel nieuwe, die schel-rood blinken in 't gele Maartsche zonneke
- 't eenige wat er mooi aan is. Kerken alom, meest alle nieuw na den oorlog
heropgebouwd - of nieuwerwetsch; veel leelijke kerken, rijkplomp versierd,
smakeloos. Velden en nog velden, eentonig aaneengereekt, zonder haag of kant of
boorn er tusschen. Ze liggen niet in regelmatige gewenten met voren, als meestal bij
ons, maar in groote effen lappen, met smalle voorlijntjes, als bewerkt met een
reusachtige hark.
Geen volk op 't land, want 't is nog vroeg op den dag. Soms 'n verlaten stuk alaam,
dat flitst in de zon. Daar even een tweespan, 'n bruine en 'n schimmel, met ploeg en
ploegér vernepen achter zich aan. Een gezwollen beekje, met slordige boorden,
waarin wilgen zakken, langzaam naar beneden schijnen te schuiven, 't gulzige nat
in.
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We zijn nu al een heel eind van Rijsel weg en soms duikt even een frisch landschap
op, met 'n malsch water door, met weien en wat hout: lage, lage wilgen, met stijve
pruik of rattig geschoren kop. Dikwijls een vijver, midden weide of veld, met
peinzende, sukkelig-ouwe tronken rond.
Even voorbij Armentiers, dat van uit den trein niets eigenaardigs te zien biedt, blinkt
u plots de Leie tegen: 'n sierlijk, welgedaan, proper waterke. Ge kijkt blij op: de
eerste groet uit Vlaamsch Vlaanderen!
Nu begint stilaan het uitzicht te veranderen. Nog vlak land steeds, maar meer en
groeizamer hout en malscher weien. Op 't veld groene brokken koren. Af en toe duikt
'n rommelige, zwart-verregende stroomijt op, met voorovergestuikte kap.
Daar 't eerste Vlaamsche dorp: Steenwerk. 'n Rare kerktoren: naakt-vierkant, met
een dikke, gebolde naald op, indien men dat een naald mag noemen. Nieuw nog, wel
wat in den trant der kerken uit Waalsch-Vlaanderen. Heelemaal niet schoon.
Aldoor wordt het land anders. Veel, veel weiden, nog geen beesten er op, alleen soms
'n paard, met den muil in het gras. In de grachten rond de weien, die al flink groenen,
veel water - laag land, dunkt me... Och ja, de Leie-vallei!
Belle!... de oude vlaamsche stede. Ik denk aan den zeventiendeeuwschen Belschen
dichter Abraham De Koningh, die moest uitwijken naar Holland, omdat hij protestant
werd, en daar met veel bijval voor het tooneel schreef, zelfs Vondel beïnvloedde. 'k
Herinner me 't snikkend vers, waarin hij zijn geboortestadje herdacht.
O, als ick dien dagh gedenck of maer vertelle,
Maeck ick, mijn ooghen noch van warme Tranen nat...
Vernieuwende de lust van 't overschoone Belle.

Jammer genoeg, krijgt men van uit den trein maar niets van dit ‘overschoone’ te zien.
't Oog stoot op een ring doodgewone gebouwen, met een paar fabriekschouwen boven
uit. Buiten 't station een troppeling fel-roode huizen.
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Den kerktoren krijg ik niet in de gaten. 't Is waar ook... men Belle aan 't herop bouwen;
't werd gansch door den oorlog verwoest.
Er komt beweging in 't landschap. De bodem stijgt en daalt in lange, gerokken
booglijnen. Daar rijst ineens een felle heuvelrug. Achter zijn loggen romp kijkt de
kap van een huis, de kruin van een boom uit. De heuvel ligt rechts, langs den kant
van Vlaanderen; links is 't land nog altijd vlak: een reusachtig speelbord, met
dooreengeworpen teerling-huizen.
Plots springt uit het grijs-wit verschiet 'n vaag-zwarte bergmassa op. 'k Schrik er van.
Traag schuift het zwaarlogge gevaarte de nevelige diepte in.
Rechts neemt de golving steeds toe. Daar zie ik in de diepte, boven 't land, 'n molen
met dappere wieken - den eersten! Ei! en daar zit warempel 'n dikke zware toren, 'n
echte vlaamsche toren, die van Arneke, geloof ik. En daar zijn de vlaamsche
boerenhoven nu ook al: de lage, breeduitvlaggende schuren, stallen, huizingen, met
veel en hoog geboomte rond; en daarnaast de vlaamsche huisjes en... hutten, want
die zijn er ook: witte muurkes, met een zwart strooien dak. En al wat er op het land
te zien is, is rijker en kleuriger: het koren, het hout, de boomen.
Hazebroek!
Aan den rechterkant zware, zwarte heuvelruggen. Een drukke huizentroppeling,
rond de kerk, die hoog met haar heele schip daarboven uitrijs! - het huis Gods hoog
boven dat der menschen... door en door vlaamsch. De toren is scherp en speelsch
versierd en schiet als een pijl de hoogte in.
Grootsch en machtig begint thans de bodem te stijgen en te dalen, met donker-groene
weiden, bruin land en weelderigen boomengroei op zijn flanken. Af en toe snijdt de
trein door een diepe groef... Er uit, weer de breede, trotsche zwaai van 't beurtelings
heuvelend en bergend land, met vlaamsche torens en vlaamsche huizen. Wat 'n schat
van oude, vlaamsche huizen staan er hier nog! Witte of grauw-roode muren en
scherpe, lange strooien daken, grillig naast of tegen elkaar aan, of breede, lage, met
golvenden nok. En torens, hoog en puntig als lansen, rechtop naar den
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hemel schietend, of zwaar en bot met uitpuilende steunsels... En steeds maar molens,
molens!
En dan plots, aan den rechterkant, dondert voor u op, Kassel! Ge kijkt verstomd toe.
Een geweldige berg heeft zijn massa dreigend geheven tegen de schuchter-witte
lucht. Zijn kam is ruig en stekelig, als de rug van een ruw-harig reuzenbeest. Twee
molens zwaaien lokkend de armen. Een zwaar, laag gebouw, met vierkanten toren,
zit ineengedoken op den boog en grimt u aan... 'n Echt oer-landschap. Prachtig,
prachtig!
O! daar is weer die eigenaardige molen van... ja, van waar ook veer? Hij staat op 'n
heuvel, vlak naast de spoorbaan, hoog-eenzaam, wieken stil - 'n oude, zwarte molen,
met twee zware kasten langs zijn romp: 'n vreemd-mooie molen, in den aard van den
vermaarden broeder uit Erkingem.
Het is wonderlijk wat molens er hier nog staan. Vele hebben de armen over de
borst gekruist; zij zien er vermoeid uit en oud van dagen... zooals 't land zelf.
Wat verrassingen van schoonheid krijgt men thans te aanschouwen! 't Spijt me dat
de trein zoo snel gaat. In 't Rijselsche ging het treintje te traag, hier veel te rap. Ik
kijk... geniet... ik krabbel... ik kijk weer op... voorbij. Alweer iets anders. Hemel, wat
'n toren daar! 'n echte kolos! Ik heb zijn naam vergeten. Ik denk aan de oude, stoere
vlaamsche gebouwen van Brugge en Gent. En onophoudelijk schuiven in den
morgennevel de bergen-schimmen voorbij. En torens ook, meer en meer torens,
bonkige blokken, die titanisch-trotsch tegen de lucht geschoord staan, als rotsen...
Vlaanderen, ge hebt nergens op 't land zoo'n kleppers van torens gebouwd als hier.
En alles ziet er zoo oud uit, grauw-oud, de torens, huizen, molens, de hoornen
zelfs, met hun kromme, stekelige stammen en verwrongen takken... 't Oude
Vlaanderen is hier blijven voortleven. Men zou zeggen, dat 't opzettelijk koppig heeft
vastgehouden aan 't eigen, oer oude wezen.
Sint-Winoksbergen.
Een sprookjes-wonderlijk vizioen uit vroeger dagen, want nog opentop een
middeleeuwsch stadje, zoo van uit de verte gezien. Groen-begroeide aarden wallen,
stijve grijze pant-
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ser-muren; daken, torens en torentjes daarboven uit. Boven alles een machtig-schoone
bloktoren, met vier pinakels op den zwaren romp - de toren van de ‘versterkte’ kerk.
'n Reus, maar een die niet somber-dreigend en uitdagend kijkt, doch gemoedelijk
glimlacht in zijn fraai versierd wapen-kleed. Wat ter zijde rijst het belfort, met zijn
stoer lijf en gehelmden kop, en... den Vlaamschen Leeuw daar bovenop.
Mijn reis loopt hier ten einde - en dus ook mijn krabbels.
En weer dringt zich aan me op 't reeds zoo dikwijls gevoelde: Fransch-Vlaanderen,
wat zijt ge 'n heerlijke brok oud vlaamsch land!
Vital CELEN.
Maart, 1927.

Zomerzon op Vlaamsche korenzee.
Aan ‘Vlaamsche Arbeid’.
Zie de zee ..................................
van wiegewagend ................
zomergraan,
.......................... Zie het schuimlicht
................ krullend
uit haar golven slaan;
Hoor de zee ................................
van droomen harpend ............
gouden graan,
.................................... Hoor ze
............ rood- en blauwgebloemde
akkoorden slaan;
Voel de zee ..................................
van 't welig-warme ..............
rijpe graan,
............................ Voel haar wonne
............ gulpend
om uw herte slaan!
FL. LAMBRECHTS.
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De Kempische distel
Fragment
Hier sta ik dus weer op mijn vertrekpunt, schoorvoetend in dit versmade dorpje
teruggekeerd, na al de landen van mijn droom en mijn verlangen te hebben doorreisd.
Door mijn nieuwsgierigheid, mijn zin voor avontuur, mijn lust voortgejaagd, heb ik
als een pelgrim, onrustig maar onvermoeid, dalen en heuvels, steden en velden
doorloopen, die lokken door hun schoonheid, hun zoetheid, hun overvloed, hun
glorie. Van kop tot teen heb ik me gedompeld in de weelde van rimpelloos-blauwe
hemelen, als een zoele adem tegen de slapen aangeluwd, van lauw-groene wateren,
welke voor het lichaam zijn als de streeling van een fluweelen hand. Den stok in de
vuist, heb ik gestaan vóór zeeën van doorschijnend kristal, vóór bergen van
flitsend-blanke sneeuw, vóór valleien vol groen-smaragden innigheid, vóór tuinen
van geurige bloemenoverdaad, vóór het wonderschoonste van lijn en toon, het
wonderdiepste van kleur en geluid, dat de wereld bieden kan. Den wellust van het
leven heb ik doorpeild, tot zat worden toe, in den gloed, de volheid, de joligheid van
volkeren dronken van zon en wijn, van dans en liefde. En in allerlei steden heb ik
vertoefd, van aloude faam, rijk aan kunst en historie, prachtig van uitzicht, uitgelaten
en wulpsch van aard, of wijdingsvol en teer van stemming, om ten langen laatste
hier aan te landen, in dit vergeten Kempisch dorp, van waar ik, jaren geleden, ben
uitgegaan. Ik wil er stil houden en uitkijken naar een plekje om uit te rusten in de
schaduw van een pretentieloos torentje, in de nabijheid van enkele schamele hoeven,
niet ver van een kerkhofje waar, onder een houten kruisje en den tooi van simpele
veldbloemen, alleen boeren slapen, gewone, heel eenvoudige menschen, die noch
schoon noch vernuftig waren, en die niemand vermochten te verrassen of te bekoren.
Maar boeren die behooren tot het ras waaruit
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ik ben ontsproten, uit wier zaad en schoot, uit wier lief en leed ik ben geboren, met
het lichaam en de ziel, welke de mijne zijn, maar ook eenigermate de hunne.
In deze landstreek zoo bar en woest hebben, door de eeuwen heen, geslachten den
bodem en de lucht gevonden, waar te gedijen. Koppig hebben ze zich op de
onvruchtbare aarde afgesloofd om er enkele magere korenhalmen, wat boekweit en
rogge uit te doen oprijzen, er wat aardappelen en rapen uit op te wroeten. Geen
vetgemeste koeien, geen paarden met breede schonken en stevige pooten bezitten
zij, maar een enkele magere koe, een paar schapen, en geit. En zelven hebben zij
niets met de Pallieters gemeen, de dikbuiken en slamperpampers van elders. Karig
is hun bestaan, maar taai hun wilskracht, onuitputtelijk hun geduld, diep ook de
godsvrucht, waaruit ze de kracht putten om onversaagd hun kruis te dragen. En geen
stond hebben ze er aan gedacht hun armzalig gewest den rug toe te keeren, om uit
te wijken naar de fabelachtige landen over den oceaan, waar men het goud raapt. Ze
zijn hun geboortegrond trouw gebleven, hun taal en hun geloof, hun zeden en hun
gewoonten. Dat is wat men liefde heet: zich zonder morren te hechten aan wat u ten
deel gevallen is, aan wat u door God werd geschonken, hoe nietig het ook weze, en
waar men zich voor altijd aan verpand heeft, met heel zijn ijver en verknochtheid.
Wellicht zijn elders milder luchtstreken, mooier vrouwen, gedienstiger mannen te
vinden: ze bekommeren er zich niet om, voldaan over wat hun werd gegeven. Niet
eens een beter lot bevroedend, hebben deze boeren, geslacht aan geslacht, op hun
weigeren grond gezwoegd, en geleefd tusschen de sombere dennen, in de verlaten
vlakte, die schier zonder verweer, in den Zomer aan de zon, in den Winter aan wind
en regen is blootgesteld, waar het weder meestal streng is, de zorg groot, en het
bestaan nog armoediger en vreugdeloozer dan elders, maar waar men vanzelf leert
wat arbeid, wat moed en wat berusting is.
Tot voor een paar geslachten hoorden ook de mijnen dit land toe. Moeilijk zou 't
me niet vallen er hun spoor terug te vinden, al ware 't slechts in een dier dichtgegroeide
kerkhoven, op een ineengezakt kruis, met den half uitgewischten naam op, dien ik
van kindsbeen heb leeren eeren als dien van vader of dien van moeder. Uit eigen
jeugd ook zijn voor mij vele herinneringen aan deze streek verbonden, aan menschen
van dit ras, die ik er heb gekend. Al heb ik me
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van hen verwijderd, al vergat ik hun bestaan, vreemd zijn ze me toch niet geworden.
Willens of niet, door de natuur zijn ze me nader dan zooveel anderen die ik heb
nageloopen en bemind. Hun broederlijkheid ligt me nauw aan het hart. Hun atavisme
drukt op me, omspant me als een Nessushemd. Laat de Europeeër, met zijn vrank
gevoel en zijn vrij verstand, de beschavingsmensch met zijn kritischen zin, zijn
onderscheidingsvermogen, zijn geestverwantschappen in opstand komen tegen deze
banden welke niet vrijwillig werden gekozen en aanvaard, en trachten te verloochenen
wat misschien als de ongewenschte nasleep van een voorbijen tijd, als de opgedrongen
erfenis van een onverschillig verleden voorkomt, zich los worstelen uit dezen greep
zal hij toch niet. Goedschiks of kwaadschiks voelt hij zich verstrikt in al de fijne
mazen welke het verleden, de traditie, zijn afstamming, zijn gestel om hem heen
hebben gesponnen en die als een net rond hem hangen, freel en toch onverscheurbaar,
als een nauw op het lichaam aansluitend, onzichtbaar vlies, dat gewillig zijn
bewegingen volgend deze min of meer tegenhoudt of bevordert, ze alleszins bepaalt.
De vraag is of de zwerver - die denker en die droomer - die thans zijn eigen
verleden en dat van zijn stam terugvindt, en zooveel aanrakingspunten waarvan hij
het voortbestaan niet afwist, het geraadzaam achten zal de menschen die hij hier ziet,
uit zijn intiemste gedachten- en gevoelswereld te verbannen, deze streek, welke hij
terug ontdekt, uit zijn geheugen te wisschen. Hoe hij zich, na zooveel jaren, na zooveel
verandering, tegenover hen verhouden zal?
Mijmerend leunt hij tegen een boom en staart voor zich uit. Gelijk deze man is, zóó en niet anders - een overgehaalde stedeling, geleerd en verfijnd, ervaren en
belezen, ingewikkeld en vol tegenstrijdigheden, een moderne wijsneus, een
internationaal geschoolde cosmopoliet, gelijk het leven hem gevormd en bestemd
heeft, hem uit de oude en nieuwe klei opgehaald en geboetseerd, met eigen gelaat,
gebaar en wending, eigen hart en eigen hersens, met heel zijn geraffineerd, kunstig
samenstel, zóó vindt hij zich, op dezen stond, in dit ouderwetsch midden terug, waar
niet het toeval, maar zijn vrije wil en zijn beleid hem hebben naartoe gedreven. Is
hij, absoluut gesproken, beter of slechter, gelukkiger of ongelukkiger dan enkele
maanden geleden, toen hij zich te Londen of te Parijs, te Rome of te Amsterdam in
de drukte en het gewoel, de koorts en den hartstocht van de
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grootstad ophield, en er zich met heel zijn vernuft op toelegde zich in een andere
omgeving, een andere cultuur in te burgeren? Verschillend is hij, in elk geval, althans
in zeker opzicht, nu die vrede over hem is gekomen en die onvermoede wijding van
zijn land. 't Verbaast hemzelf hoe weinig moeite 't hem kost zich hier thuis te voelen,
volkomen in zijn schik, in eenklank met de hem van ouds bekende, zoo gezellige en
lieve streek.
Veel is hij, op dit oogenblik, vergeten van wat hem het meest aan het hart lag, pas
enkele dagen her, wanneer hij nog in de stad vertoefde of door de wijde wereld
kuierde: kunst, literatuur, wijsbegeerte, muziek, heel het Europeesch gemeengoed,
het wezenlijkste van zijn leven. Hij denkt voorloopig niet aan de Greco's van Madrid,
de Holbein's van Basel, de Rembrandt's van Amsterdam, noch aan Bach en Beethoven,
of Wagner en Debussy, noch aan Goethe en Montaigne, of Shakespeare en
Dostoïevsky. Zoo ver reiken op dit oogenblik zijn gepeins, zijn gevoel niet. Gedreven
door een heimwee waarvan de grond hem ontging, is hij naar de Kempen gekomen,
en 't is de kortste van zijn reizen, waarschijnlijk ook de belangrijkste geweest. Hij
vraagt zich niet af hoe het hem morgen vergaan zal, hoe hij in de toekomst zijn
geestelijke positie zal redden en zijn bestaan regelen. Een zalige stemming doorvloeit
zijn gemoed. Hij is blij den galm van het kerkklokje over de wijde vlakte te hooren
verklinken, het gekweel der vogelen in de masten en het gesnerp der krekeltjes in
het heidekruid op te vangen, zonder meer. En den dampkring te voelen, die hem over
de wangen aait, in een noch te heete, noch te koele temperatuur. Heel een vergeten,
voor hem herboren wereld ligt, op enkele passen, in zijn bereik. Zijn borst gaat
gelijkmatig op en neer; de bons van zijn hart, de klop van zijn polsen zijn afgemeten,
precies zooals het hoort, zonder gejaagdheid, zonder flauwte. Hij zwelgt de lucht in,
waar zijn longen behoefte aan hebben. In deze vlakte is over hem de meest weldadige
rust gevaren. Overal vindt zijn oog een steunpunt, dat hem niet vermoeit. Hij prevelt
neuriënd de woorden welke hem in zijn wieg door zijn moeder werden aangeleerd,
en die zijn vader tot hem sprak, toen deze hem hielp zijn eerste begrippen in woorden
vast te leggen; hij herhaalt ze met den stemklank en de beklemtoning welke
vermoedelijk een van zijn grootvaders of grootmoeders eigen zijn geweest, zooals
deze, geboren en gestorven in de dorpen rondom, door een
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of ander stuk van hun menschelijkheid onverwachts voortleven in hem. Het komt
hem voor, dat ze allen naast hem staan, onwezenlijk en echt, terzelfdertijd dood en
levend. Meent hij daar niet het gelaat van een ouden man te onderscheiden, als een
heiligenhoofd zoo ernstig en star van uitdrukking, met twee koel-bruine, listige oogen
boven den wilskrachtig toegenepen mond? Een ander, dat van een vrouw, als een
bloeiende vrucht, met lippen die glimlachen, en oogen die hem tegenlonken, en een
blank voorhoofd dat onder het blond, golvend haar lauw en frisch is als haar liefde.
En verschillende andere nog, scherp en onbestemd. Bij dezen herkent hij de booglijn
van zijn wenkbrauw, bij genen de kromming van zijn neus, hier de ronding van zijn
wang, zijn kin, zijn oor, daar de kleur van zijn blik, zijn haar, zijn huid. Op het wezen
van al deze schimmen leest hij moed, ageloosheid, achterdocht, lust, wilskracht,
aanminnigheid, vastberadenheid, trots, koppigheid, trouw, veel van wat hij in zijn
diepste Ik aanwezig weet aan goed en kwaad, aan aangeboren en overgeërfde of
aangeleerde en aangekweekte eigenschappen, aan eigen en vreemde bestanddeelen.
Dieren zijn er rond hem, van wie hij houdt, vogels, hazen en konijnen, bijen en
mieren. Ook boomen, bloemen, planten, die hem lief zijn. Heel een wereldje - het
zijne, bekend en onvermoed. Op dezen stond denkt hij niet verder dan zijn oog reikt
en zijn droom uitvleugelt. Hij verzucht naar niets anders. Hij stelt zich tevreden met
wat hij in en rond zichzelf ontdekt en wat hem van rechtswege, door zijn geboorte
en zijn aard, zijn stambewustheid en zijn familiegevoel toebehoort, deel van hem
uitmaakt, hem verlengt en vertakt, naar alle zijden. Men zou zeggen dat alles uit
hemzelf naar boven welt, naar buiten zich keert. Of zou 't zijn eigen wezen zijn, dat
hij in alles weerspiegeld ziet en in dit oord, dat sedert eeuwen niet veranderde,
herkent? De schoone orde van de schepping stalt zich voor zijn oogen uit, als in
tooverschijn, met verkwikkelijke stelligheid, in vrede en evenwicht. Al de getallen
ervan klaar geordend, vat hij dit stuk natuur in zijn binnenste samen. Wonnig voelt
hij zich, onuitsprekelijk gelukkig, vol tot aan den boord van zijn ziel, als verzadigd.
Half wakend, half droomend, sluit hij zijn oogen en verzinkt in een lichten sluimer
zonder einde.
***
Uit zijn gemijmer opgeschud, bevindt hij zich vóór het
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nederig landschap zonder gracie, het verlaten, doodsch land, dat zoo weinig
aanlokkelijkheid bezit, en niets van den toover dier streken waarvan men droomt,
alleen reeds bij het uitspreken van hun naam. Guur dit klimaat, hard deze bodem,
zooals gerimpeld en verweerd de huid dezer noeste boeren. En toch denk ik er niet
aan het poover oord te ontvluchten. Ik voel me gevangen op het plekje waar ik verwijl
en geduldig bezig ben uit den harden bolster de pit te lichten, welke misschien het
geheim omsluit van de standvastige liefde die ik, instinctmatig, zonder goed te
begrijpen waarom, eenigszins tegen den eisch van mijn verstand in, dat niet nalaat
vergelijkingen te maken, waartegen het arme gewest niet bestand is, toedraag aan
dezen grond, deze lucht, dit decor. Een deeltje ervan is in de samenstelling van mijn
lichaam, zooals ook in mijn geestelijken opbouw doorgedrongen. Een stofje slechts,
maar dat voldoende blijkt, zooals het luttelste schilfertje van één enkelen gram radium,
om een energie uit te stralen waaraan ik mij niet onttrekken kan noch wil, en waarvan
ik thans, inwendig en uitwendig, de werking gewaar wordt als een lafenis. Hier
houden al mijn omzwervingen op, aan het eindpunt dat ook mijn uitgangspunt geweest
is, aan de grens die mijn vaderlandje van de wereld scheidt.
Ik ben ontroerd. Gelukkig en toch iets of wat bevreemd. Een betoovering hangt
om me, dringt in me door, tot in den versten achterhoek van mijn wezen, waar ik me
halvelings aan overgeef, gelaten en vreugdig, als willoos, waartegen ik op hetzelfde
oogenblik, mijzelf ondanks, verzet pleeg. Van deze kracht, die op me inwerkt, gelukt
het me niet mij precies rekenschap te geven. Voor zoover ik ze besef, sta ik er onthutst
en woordeloos tegenover, niet iets als een glimlach van genoegelijke erkentenis en
intieme blijdschap op mijn lippen, toch lichtelijk geërgerd door een raadsel dat het
mij voorloopig niet gegeven is op te helderen. Omdat alles in deze in bezit neming
secreet is, bijna ondergrondsch, als uit den schoot der aarde wellend, een onzichtbare
omslingering, ofschoon het ook in de atmosfeer hangt, een adem, een zucht, pluimlicht
en dwingend als stalen boeien.
Zoo sta ik, in het mistig morgenlandschap, ten aanzien van de zich wijdsch en
zijdsch uitstrekkende heidevlakte, van de opblokkende boschjes, de flikkerende
vennen, de lage hoevekens, de afgemeten perceelen bouwgrond als voor een complex
van biologische en maatschappelijke, aardrijks-
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kundige en ethnografische invloeden, waar 't mij niet mogelijk is vreemd aan te
blijven, waar het mij niet eens vrij staat mij aan te onttrekken. Een stuk van mijn
erfelijke reeks zit hier aan dezen bodem, aan deze lucht, aan dit gewas vast, aan heel
dit schouwspel en dit midden. Ten opzichte van dien taaien boer, die gebukt en
gebogen op het zanderig akkertje wroet, waaraan hij niet verzaken zal, evenmin als
ik van dit land afstand doe, bestaat er, aan den eenen of den anderen kant van mijn
wezen, een verwantschap, zij het een verre, die ik voorzeker beter dan hij bevroed,
maar daarom niet hechter onderga, en tusschen ons beiden een solidariteit,
grootendeels onbepaald, waarvan geen van ons zinnens is zich vrij te vechten. Toen
hij me dezen morgen herkend heeft, klonk zijn korte groet zoo gul...
Wellicht zal 't mij nog gebeuren tegen dezen schijnbaren dwang op te staan, iets
van dezen voor mijn fantazie en mijn onafhankelijkheidszin te strakken regel van
me af te schudden. Zooals 't hem wel eens voorkomt te jammeren over zijn hard lot
en zijn ondankbare taak, te droomen van een rijkeren schoot en een milder klimaat,
in verre gewesten, waarvan men hem wel eens als van het Beloofde Land heeft
gesproken, maar waaraan hij ten slotte niet gelooft, of die hij, zoo hij er in vertrouwen
kan, toch niet wenscht te ruilen tegen het stukje gronds, waarop hij werd geboren en
dat hij van jongs af heeft bewerkt en bevrucht.
Wijs zal 't zijn, voor mij zooals voor hem, ons te schikken naar een bestaande orde,
waarin we zonder inspanning, als vanzelf, zonder zoeken of tasten, onze plaats
terugvinden; ons neer te leggen bij een lotsbestemming die sterker is dan wij; ons
aan te passen bij onze noodzaak en ons belang; gehoor te geven aan den stillen roep
van ons land en ons verleden.
Wat mij betreft, thans weet ik dat ik mij, vroeg of laat, bij het onoverkomelijke, het
onvermijdelijke geheel en al zal neerleggen, zonder weerstand of tegenspraak. Niet
makgedwee of met onwil slechts zal ik gehoorzamen aan wat mijn wet is, maar 't
mijne doen om deze wet met fierheid en vreugde te aanvaarden. Een klare, sereene
rust, waarin nog veel weemoed liggen zal, en ongestild verlangen, en spijt om wat
niet meer is, zal over den reiziger komen, die, onder eigen dak, of in het lommer van
de dennen, tijd en wijding vinden zal om zijn leven te puren en er eindelijk wellicht
-
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God geve 't! - den geheimen zin van te doorgronden, in laat geluk vol peis.
Terwijl ik uitkijk over de bloesemende heide en de paarsche schakeering van haar
door den nevel met lichtschijnen betipt klokjeskleed, rijst het beeld van andere
bloemen voor mijn geest op, van de Italiaansche lelies, de Spaansche anjers, de
Hollandsche tulpen, de Fransche rozen, de Provençaalsche lavendel of de Zwitsersche
narcis, en wat daar achter ligt als landschap, als lied, als menschelijk wezen, als
levenswijze en genieting. Ik denk er aan met wellust, proef nog van de herinnering
die ze in me opwekken, in dezen teeren stond. Ze wisschen echter de effen, bescheiden
schoonheid van het heidekruid niet uit, verbergen mij niets van het familjare
schouwspel dat zich voor mijn oogen ontvouwt, noch verkleinen er de waarde en de
beteekenis van. Wat was die piniepijn op den Roomschen heuvel statig, zijn zware
schaduw op het verbrokkeld puin gelengd! En die hooge, ruischende palm aan den
boord van de Middellandsche zee, dien nacht van fonkelend azuur en slingerend
phosphoor! Maar wat is ook deze schrale den met zijn ritselende naalden mooi, en
hoe zuiver en scherp tegen de parelmoeren lucht zijn zuinig silhouet!
De witgevlokte, als beschimmelde, en vervellende berk, de slanke abeel met zijn
klaterend kanten bladerwerk ruischen om me heen. Aan mijn voet groeit de grijze
distel met haar harig, stekelig blad en haar bloemknop hard en rond gelijk een kei,
waaruit, als een vinnige vlam, aanstaande Zomer, de malve bloem zal schieten,
sieraad van deze zandwoestijn. De brem tiert rond de spichtige stammen, de varens
groeien in de greppels alom. Diep voel ik de eigen, stille pracht van het weemoedig
landschap aan. De lage vlakte trekt me aan, veel meer dan berg of zee. En de grijze
distel zonder geur wint het op al het vreemd, balsemend gewas dat me weleer
vermocht te bekoren.
Maar een laatste maal voert de duivel me mede tot aan den boord van de rots, van
waar men alles ziet en hoort en ruikt dat oog en oor en neus kan streelen. Nog even
komt over de vlakke heide den lokklank van vreemde sirenen aangewaaid, en in een
teer aroom van bloesemend vleesch, zoo lauw-frisch, zoo gezengd-helder, de muziek
van exotische geluiden en instrumenten... Die tamboerijnen in den loomen
Afrikaanschen middag, en van de danseresjes die schouders zoo rond, die borstjes
zoo freel, die beenen zoo
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slank... Die heldere stem echoënd in de onbreekbare stilte van den Canale Grande,
dien éénen nacht aan verrassingen rijk... Aandachtig en dankbaar voor wat mijn
verleden mij schonk, wend ik mij van het heden niet af. Ik keer mijn hoofd niet om,
noch hoef in mijn ooren den wassen stop te steken, die den zang der sirenen
onhoorbaar maakt. Mijn besluit staat vast. Ernstig en diep, wel overwogen is mijn
inzicht. Noch de mandolienen van Napels, noch de castagnetten van Grenada
overstemmen het hortend, iets of wat snerpend gezoef van het trekorgel dat, dezen
avond, door de toegegrendelde deuren en vensters van dat vreesachtig gedoken huisje
tot op mijn drempel zal weerklinken, terwijl de reuk der brandende turf door de
vochtige duisternis binnendringt in de kamer waar ik zitten zal, ontwaakt uit een
schoonen droom, gedompeld in een nieuwen, met zooveel verjongde begoochelingen
en herinneringen, in blijde verwachting.
ANDRÉ DE RIDDER.

Het Joodsche bruidje
Zie naar de teederheid, die smeult in de oogen
Waarmee de bruidegom de bruid beschouwt,
De jonge maagd, die schijnbaar onbewogen,
Bedremmeld schier den man zich toevertrouwt.
Zie naar de wijding in die sterke handen.
Waarmêe de man, die 's levens ernst bevroedt,
Die diep-beminde, in hartstochtslaaiendst branden
Voor toekomst nacht en dreigement behoedt.
O Zie naar 't waas, dat alles houdt omwonden,
De stille pracht van 't kleur-doorgloeid gewaad.
Hij weet voor 't leven haar aan zich verbonden
Die, nauwbewust, 't al wachtend naast hem staat.
Aug. 1930.
HEIN BOEKEN.
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October
I
Er is zooveel, zooveel thans dichtend uit te zingen:
Vandaag wat vreugde en morgen weer ontgoochelingen.
Zie 't landschap waar ik ga: Nog zijn de akkerboomen
Vol bronzen blaân, maar wind en najaarswolken komen:
Zij dragen reeds den ernst van wat weldra moet scheiden.
Hoe moede graast het vee in de arme stoppelweiden.
Te wegel, in een plas, zie ik een kikker liggen.
Een jagersschoen trapte hem plat. Uit hooge lisschen.
Wou hij waarschijnlijk nog in 't vlietend beekje springen.
Ik hoor het struikgewas een elegieken zingen.

II
Rozen sterven in den tuin
en het laatste licht gaat heen.
't Donker drukt den boom tot puin.
Laat mij nu alleen, ik ween:
Stil alleen met deze smarte,
die ik niet verbannen kan;
Stil met 't wijsje in mijn harte,
dat ik niet verwoorden kan.
Leven, wonderlijke gave,
weet ik wat mijn deel zal zijn?
Lachen, weenen; derven, winnen;
hoeveel vreugde, hoeveel pijn?
Laat mij hopen, laat mij klagen,
maar ik bid, verban mij niet
naar de moedelooze nachten
zonder heugenis of lied...
A.W. GRAULS.
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De mollegravers
Fragment
Al dik vijf minuten zat de bazin van de Walhoeve half rechtop in haar bed, haar beide
ooren bot te luisteren naar een ongewoon geluid dat uit de donkere verte op kwam
zetten.
Ze was wakker geschoten uit een droom van een kalf met drij koppen en in het
onderbewustzijn dat geleidelijk den waan afsloot, en naar de tastbare wezenlijkheid
voerde, tusschen waken en slapen, had het haar eerst onduidelijk en moeilijk te
onderscheiden geschenen. Doch nu ze kletsklaar wakker, de ontzaggelijke duisternis
van de kelderkamer instaarde en permentelijk den statigen stap van den tijd uit de
horlogekast beneden over den vloer hoorde wandelen, was er geen twijfel meer
mogelijk; het was de stoomfluit van de fabriek ginder achter beneden bij de Schelde.
Maar het bleek niet te zijn dezelfde, regelmatig en rythmisch herhaalde zang: één
lange lokkelijke roep; dan, na een poos, vijf korte harde stooten welke iederen
werkdag, jaar-in jaar-nit, de menschen van tusschen de lakens dwong en hun
toeschreeuwde dat seffens de poorten zouden opengapen om ze allen, die van de
dagploeg, mannen en vrouwen, meisjes en knapen op te vangen en binnen de hooge
muren van het daverend prison opgesloten te houden, acht lange uren lang, bijna
zonder verpoozen, waarbinst zij de gejaagde bezigheid zouden verrichten onder den
ijzeren drijf van de schijverende mekaniek.
Neen, het was heelemaal anders vandaag.
Aanhoudend, minuut na minuut bleef de sireen loeien, nu eens hoog in gejank,
dan weer lager brullend. De klankvlagen kwamen aanrennen op den breeden rug van
den zwaren westerschen wind die als een bronstige hengst door den boomgaard joeg.
Doch er was iets angstwekkends bij, benauwd en klagelijk, iets van een dier in
uitersten nood, of gelijk een
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dringend dreigement als van een onmiddellijk te verwachten kwalijk avontuur.
Bazin Van Hoogenbemde taste naar de keerspan op de nachttafel en wreef een
steksken aan.
Het sloeg vijf uur op de keukenklok. Op dit oogenblik schoot de boer aan haar zij
met een ruk van onder de dekens.
‘Wat is er?’ riep hij.
Hij trok zijn pinnements van zijn kop, spitste vol onrust zijn ooren, vloog over de
bazin het bed uit en sharrelde naar wat kleeren.
‘Het water!’ riep hij. ‘Dat is 't water dat komt!...’
En hij was al weg, den huize uit, de stallen in, het hof af, de velden over.
***

Van Hoogenbemde was geen Vlaandersche naam.
Hoevele jaren was het precies geleden dat ze naar deze lage Scheldelanden waren
afgezakt en van waar ze juist herkomstig waren wist niemand op het gansche dorp
nog met zekerheid te verklaren.
Alleen de oudsten van dagen vertelden somwijlen als het toevallig nog eens te pas
kwam, dat de allereersten ergens hoog uit de schrale Kempen of van den mageren
Hollandschen onderkant waren gekomen met huns gevielen; één met zijn vrouw en
zijn twee broeders waarvan de jongste niet al te slim was.
Het had eigenlijk geduurd tot aan den doop van het Let eerste en eenige kind eer
men wist wie van de twee anleren de echtgenoot was. Doch het feit dat Lowie naar
't gemeentehuis was gegaan en mee naar de kerk was voor velen van dien tijd nog
niet het afdoende bewijs geweest dat hij wel wezenlijk de vader was. Want vuiltongen
hadden, te overwegen gegeven of die twee voor 't profijt maar een vrouw hadden
genomen.
In elk geval, Lowie scheen wel degelijk de eerste baas van van het heele gedoe te
zijn geweest.
Fons was nooit getrouwd.
Karel de simpele ook niet. Die kreeg wel van tijd tot tijd, bij 't botten van 't loof
of bij 't vallen van 't blad het zot in 't lijf. En als hij dan ievers versukkeld was geraakt
in 't een of 't andere kaberdoesken aan den Scheldekant en een slet had hem wat
opgevijzeld en was een paar keeren op zijnen schoot komen zitten, dan liep hij recht
naar de
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Walhoeve, vroeg op staanden voet zijn part om te trouwen. Maar telkens had Lowie
hem, overigens zonder veel moeite, zijn plannen uit het hoofd gepraat met steeds als
laatste argument de stellige belofte van een paar nieuwe laarzen.
Maar in die perioden van inwendigen drift die naar buiten moest als de droesem
van sterk gistend bier, waren in hem dwaze krachten aan 't werk die hem voor
allerhande gekkernijen bekwaam maakten.
Hij die anders menschenschuw was en haast met niemand sprak tenzij met zijn
eigen zelven, veelal onverstaanbare woorden, werd dan driest en onbezonnen.
Voor een paar pinten of een borrel of drij wedde hij tegen al wie het aanneemen
wou dat hij het avonturen dierf, den kwaadsten bandhond van gelijk welke hoeve in
het ronde, uit zijn kot te halen, bij dage of bij nachte en hem als een tamme geit in
de gelagkamer te brengen. En sloebers die er behagen in vonden waren er steeds
genoeg op de verloren Maandagen of op de Bamisavonden om de wedding aan te
nemen.
Dan kroop hij op handen en voeten, grollend en huilend gelijk een vreemd beest
van honderd passen ver naar den hond toe.
Eerst sprong die woest en wild naar hem uit, tot telkens weer de ketting rond den
nek hem terug snokte in onmacht.
Dan, naarmate hij dichter bij kroop, verklonk geleidelijk het geblaf en het werd
een gedempter gejank, al eendelijker. Nog een paar keeren sprong de hond op en af
zijn hok, tot hij eindelijk, zwijgzaam, hijgend en 't wit van zijn oogen rollend, den
staart tusschen de pooten getrokken, zijn hok binnen wilde sluipen.
Maar op dat oogenblik schot de zot toe, snel als een kater, en in een ommezien
had hij de leelijken woestaard achter zijn ooren te stekken en hij sleepte hem als een
lammeling met hangende pooten naar buiten.
Eens hadden ze hem leelijk bedrogen de guitspechten!
De roste moerhond van den schaapboer lag met jongen en dat hadden de luizigards
hem niet gezegd.
Het beest bleef in zijn kot liggen niet de voorste pooten er uit en zijn kop gestrekt
voorwaarts.
En naarmate de zot naderkroop, ging er een groene vlam aan 't gloeien in die goede
bruine oogen, en de roode lippen krulden over de witte slagtanden en een diep
ingehouden gegrol kropte uit de stroot.
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En toen plots, als de zot wilde toegrijpen gebeurde het; de helft van zijn linkerkaak
hing als een bloedig lillende lan over zijn hals te slabberen.
Het had lang geduurd eer het genas. Weken en weken had hij in het hospitaal bij
de masoeurkens gelegen.
En hoe liefderijk zij ook voor hem waren geweest, nooit had hij een dankbaar
woord of een vriendelijk gezicht voor hen gehad.
‘Zuster’ wou hij nooit zeggen. Hij had maar een ‘zuster’ gehad en die was dood;
gestorven in 't kinderbed, bedrogen als ze was door den jongen heer van 't spaansch
kasteel ginder wijd.
En ‘Moeder’? Neen, één moeder, zijn moeder was er geweest, maar die was van
honger en armoe gekreveerd omdat de oude baron haar met den levende getuige van
zijns zoons laf misdrijf uit haar huizeken en van haar hoveken had gejaagd.
En als wanneer, dank aan de goede zorgen en het onverstoorbaar geduld waarmee
die brave zusterkens, en vooral Celesta, hem al dien langen tijd hadden vertroeteld
en zijn stinkende etterwonde hadden verbonden, hij eindelijk het klooster verliet,
had hij allerlei lasterpraatjes over haar verteld.
Hij zei dat ze de versche eiëren uitzopen die zijn broer hem iedere week liet
brengen, dat ze met den onderpastoor den wijn uitdronken dien men hem liet bestellen.
Ja dat hij met eigen oogen had gezien dat zuster Monika die bij de oude peekes
was, de sukkelaars met een stok afranselde als ze des Zondags avonds binnen kwamen
omdat zij beweerde dat zij den dag des Heeren in dronkenschap en ontucht hadden
ontheiligd.
En nog erger: dat telkens er een van de dutsen doodgevonden was in zijnen
vlooibak, zij hem een koord onder de oksels bond en hem langs den trap naar beneden
liet glijden dat de huid aan de treden hing, waar een andere non hem opving om hem
dadelijk in de kist te stoppen die al gereed gemaakt stond.
Doch daar had natuurlijk niemand aan geloofd. Hij zelf ten andere was in de laatste
dagen van zijn leven, tot betere gedachten en gevoelens gekomen.
Dan had men hem iederen dag, van als 't kerk-open luidde achter den koster den
tempel zien binnen sluipen, op den blooten vloer zien neerknielen en met een steen
die hij in
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een borzeken aan zijnen hals droeg op zijn borstkas hooren slaan dat het dof bonsde
door het ledige kerkgebouw.
En 's avonds vond men hem soms ingeslapen op het banksken voor 't kapelleken
dat achter in den hoek van 't kasteelpark bij den wegel was gebouwd. Daar had hij
dan eerst uren achter elkaar als versteend zitten staren op den Kristus die met den
rietstok tusschen zijn gebonden polsen zoo droevig voor zich uit zat te staren in den
weifelen schijn van de kaarsvlammetjes.
En toen hij op een morgen dood lag in zijn kamerken neven den paardestal, op de
Walhoeve, stonden er op een dubbel rek boven het voeteinde van zijn bed dertien
paar splinternieuwe laarzen.
***
Fons was een oud-gediende uit den Hollandschen Oost geweest. Hij droeg oorringskes
en had vieze tatoeagen op zijn armen.
Hij kwam ook niet veel onder het volk en verliet haast nooit den Walhoek. Maar
vier keeren per jaar trok hij een aantal guldens pensioen en die deed hij, God weet
waar en hoe, radikaal op. Doch naar huis kwam hij niet zoolang een enkel dubbeltje
ongewisseld was of een halffranksken gaaf.
Dan kroop hij drij dagen en drij nachten in den hooitas.
Daarna spande hij zich weer in 't gareel en wroette voor dood van in de
morgenschemering tot in den manenschijn, vier maanden lang zonder uit zijnen
demiet te komen.
Zelfs des Zondags niet. Want hij ging naar kerk noch kluis, zeiden ze. Een vieze
kwant was hij alleszins geweest en met de heilige dingen had hij leelijk gedaan.
't Geloof, placht hij te zeggen, dat zijn allemaal brieven die de geleerde bollen
naar malkander geschreven hebben. In 't begin schreven ze in 't Vlaamsch en dat kon
geen kwaad omdat er niemand lezen noch schrijven kon. Maar als wanneer de
menschen van hier slimmer werden zoodat ze ook de schrifturen konden begrijpen,
dan hebben die groote mannen gepeinsd dat ze toch niet te slim mochten worden en
van dan af zijn ze begonnen die brieven in 't Latijn te schrijven. En nu verstaat er
niemand de botten meer van.
Op een zekeren Septemberdag 't is allang geleden, was de stoomdorscher gekomen
en al de graanmijten lagen open en de tas was uitgebroken en ze werkten lijk hitsige
duivels.
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De boerin had twee keersen ontstoken en het beeld van den Heiligen Rochus daar
tusschen voor het open venster gezet. Toen was er opeens en onverwacht, als een
tooverij zoo snel, een vlaag opgekomen met een regen, maar een regen! Langer dan
een kwartier had het niet geduurd maar zóó geweldig was het dat alle goten
overbroebelden. En met een oneindige reeks van vloeken en leelijke woorden waarvan
niemand alhier ooit had gehoord, had hij den heiligen man met zijn bloote bil en zijn
pestbuil midden in den dresschenden regen gegooid.
Was het niet geweest van dien ouden pater uit de abdij van Denderstad die de
strafste relikwie van Sint Benediktus had moeten meebrengen en het boek van achter
het ijzeren hekken, hij zou zich nooit laten berechten hebben.
En nog wist men niet of de pater het klaar gekregen had; want toen hij Fons zijn
voeten wilde bloot maken om ze te zalven met de heilige specieën, had die zijn
koussen nog aan. En toen de goede pater vroeg om die uit te trekken had hij gezegd
met een leelijk woord er bij: ‘Ja maar dat niet zulle!’
En hij sloeg zijn hand op de muur. Een sekond nadien was hij naar de eeuwigheid.
Die hand stond er nu nog zwart gebrand in het witte kalksel.
Ge moest maar gaan zien, daar stond altijd een hooge kleerkas tegen den wand.
***

Maar dat alles was al zoolang voorbij; schier buiten het bereik van ieder
menschengeheugen geraakt.
En de huidige Walhoevenaars, Alexander Van Hoogenbemde, met zijn vrouw
Melia, een uit de streek van alhier, en hun zoon Jules, het derde en het vierde geslacht,
waren nu opgenomen in de onbewogen effenheid van deze dorpsche bedrijvigheid
waarin ze geen rol van openbare beteekenis speelden.
Er was van de oude geheimzinnigheid en van de oorspronkelijke vervreemding
en afzondering haast niets meer te merken.
Ze kweten hun kristelijke plichten lijk iedereen en ze gaven zelfs in de schaal.
Ze boerden zooals iedereen en beter dan de verwortelde Polderaars die er te lang
op hadden gewacht om de nieuwer-
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wetsche manieren van niesten en zaaien aan te passen en waarvan er velen door hun
halsstarrige koppigheid en domme gehechtheid aan oude gebruiken en geplogenheden
in de sukkelstraat waren geraakt zoodat hun zonen en dochters noodgedwongen naar
de fabriek waren gegaan, die als een onverzadigbare oktopus, haar vangarmen steeds
verder uitstrekte, het land in, op zoek naar nieuwe handen en harten.
En toch was er iets, een rasselijk kenmerk, dat met het bloed was overgegaan en
door de jaren heen niettegenstaande de mengeling door de laatste huwelijken waarbij
er niet precies zooals vroeger werd naar gezien of de vrouw uit het aartsvaderlijk
gewest van hei en dennen kwam, aan dit huidig geslacht was bijgebleven.
Er was iets primitief in gekristalliseerd; iets van den oermensch, den zwerver die
door den nood uit den moedergrond verdreven met een ontembare enrgie en den
onverwrikbaren zucht naar meer en beter op avontuur was uitgetrokken.
Ze waren zelfstandig en scherpzinnig, vast in hun wil als de eik onder den
zandgrond, sterk in hun begeerten als de onverdelgbare brem. In het glitterende
pekzwart van hun oogen die uit honderd anderen waren te herkennen en die iedere
Van Hoogenhemde in zijn ovalen kop droeg, zat een kille onmeedoogenheid vast
die wel wat was gemilderd in den loop der dagen naar gelang de welstand de wegen
had geeffend en het leven verlicht, maar die op sommige oogenblikken, wanneer de
omstandigheden den eisch opriepen, uit de diepte van hun wezen opwelde, de karige
woorden beheerschte en hen een onverbiddelijken toon gaf, en die dreef tot de daad.
Hoogopgeschofen van gestalte was het, wanneer zij samen, vader Alexander met
zijn zoon Jules, zwijgzaam door de velden schreden, alsof de voorvaderlijken speurzin
dien het minste beweeg over de eindelooze ledigheid der heide in 't oog viel, nog
onbewust in hen voort leefde.
*

**

De Walhoeve lag wat ter zij van de groote baan tusschen de spoorweg en de Walbeek
in een wijd beenden drijhoek, waarbinnen het heele gedoente met huis en erf,
stallingen en mijten, laagland en kouterruggen, een stuk of zes kleinere doeningen
en een paar dozijn woonsten met koterijtjes van mindere boerkes en halve daglooners
die van de Walhoeve
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pachtten en den kost verdienden, deels met zelf te boeren, deels met arbeiden voor
Van Hoogenbemde, van wien ze geheel of gedeeltelijk afhingen en met wiens bezit
zij en hun onderhavige doeningskens een schoon geheel uitmieken, een wereld op
zich zelf, die gemakkelijk bestaan kon zonder iemands hulp en buiten alle bemoeing
van gelijk wien. Want na die jaren dat de opvolgentlijke geslachten der Van
Hoogenbemden's op de Walhoeve hadden gewoond en dank aan een zorg die geen
verzwakking had gekend en een noeste vlijt zonder versagen, was het zoo ver gekomen
dat de laatste Walhoevenaar een van de rijkste menschen van het dorp was geworden
en al het goed van rondom, 't een stuk na 't ander in eigen handen had gekregen.
Alles, behalve een partij weiland vlak bij de beek.
Dat behoorde aan de erfgenamen van den president van het tribunaal van
Denderstad en daarover, zooals over al 't ander te verdeelen goed, hadden de verre
nichtjes en kozijntjes ruzie gemaakt al jaren lang.
Daarbij was nog gekomen de verwikkeling van een familielid dat in Amerika zat
in Detroit of in Texas, niemand wist het, en een stuk of drij moederlooze weezen,
wiens vader was hertrouwd met zijn meid. Zoodat de zaak van den verkoop hangende
was gebleven jaar-in jaar-uit. En nu de gestrenge Rechter reeds lang in zijn grafkelder
was vermolmd, was er nog steeds geen uitkomst.
De Van Hoogenbemden's hadden wel sedert menschengeheugen de meerschen in
pacht en er was ook op verre na geen spraak van dat iemand anders ze pachten zou;
het was een van zelf sprekend feit, een op voorhand afgedane zaak.
Maar zie, het was toch een leemte in het geheel, een breuk in de gaafheid van het
uitgebreid bezit.
Ook was de begeerte er naar gegroeid naarmate de rijkdom der Walhoevenaars
was gestegen en uitgestrekt en een pak bankbiljetten bleef steeds onaangeroerd, kant
en klaar liggen om op ieder oogenblik, bij elke gelegenheid, in openbare veiling of
uiterhand, te kunnen toeslaan en den hoogsten prijs te kunnen geven.
Met dit onvoldaan verlangen in zijn stilgevallen hart was de oude Van
Hoogenbemde twintig jaar geleden begraven en met die zelfde begeerte was deze
huidige Walhoevenaar Alexander Van Hoogenbemde aan 't bewind gekomen, en dit
zelfde verlangen had deze weer overgedragen op zijn zoon Jules van zoo gauw deze
de dingen in hun werkelijke
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waarde begon te bevroeden en tot hun eigenlijke verhoudingen vermocht te herleiden.
Maar buiten dit verlangen dat heel zijn bedrijvig leven lang, en telken dage wanneer
hij zijn zaaithede en zate overschouwde in hernieuwde kracht in hem opwelde, had
de oude Walhoevenaar nog een geheim in zich rond gedragen dat hij met evenveel
angstvalligheid had bewaard als het pakje bankpapier voor de weiden bestemd, en
dat hij met evenveel zorg en toewijding aan zijn nakomelingen had toevertrouwd.
Gewonnen en geboren in de lage landstreek binnen den breeden bocht van den
stroom, oeroorspronkelijk bedeeld met den onfaalbaren speurzin van den mensch op
verweer, stilaan vergroeid met den drabbigen Poldergrond waarvan de Schelde haar
zwaarmoedig karakter schonk en het eigen grijze uitzicht verleende, wist hij van
hooren vertellen en ook eenmaal van eigen ondervinding dat nu en dan, om het kwart
eeuws of omtrent de ramp des waters de menschen en dingen van deze platte
Scheldedorpen in onbreidelbare onstuimigheid overrompelde en de meedoogenlooze
stroom, al het land rondom, zonder erbarmen voor wat er op groeide of leefde, dat
hem door de dijken was afgeperst, in één enkelen kwaden nacht herwon en in de
blanke effenheid van zijn onbeperkt domein terug opnam.
En ook wist hij, dat wanneer het de waters eindelijk beliefde terug te treden binnen
de brooze perken die door menschenhanden waren opgesteld, de Walkoeve bij de
beek en tegen de lichte heffing van het kouterland, het laatst van allen uit de
algemeene desolatie van zilt en slijk verrees. Maar nog wist hij dat wanneer de
spoorlijn door het dorp was gesneden en onder den opgehoogden berm het konduit
van de Walbeek was gemetst, dat dit een kostelijke hulp kon worden wanneer weer
de toorn van den vloed eens los zou breken.
Want door een stevigen dam tegen de konduit-wanden te plaatsen zonderde ze de
Walhoeve, en met haar den heelen hoek van de parochie achter de spoorbaan
heelemaal af van de overige waterwereld waarin de rest van het dorp zou herschapen
worden.
Beliefde het den stroom zijn woede te beperken tot de landerijen en woonsten
achter den dijk, zooals het de voorlaatste maal, zestig jaren geleden, was gebeurd,
dan kon de
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heele Walkant droog en doenlijk blijven. Dat alles stond geschreven op een stuk
stevig oud papier, met een teekening erbij en dat stak achter den omslag van ‘Den
Godvruchtigen Landsman’ verborgen. Maar natuurlijk, indien de onberekenbare en
onbeperkte macht van den vloed zijn willekeurige begeerte uitstrekte over heel het
lage land met de drij dorpen, dat aan zijn breede omarming was ontnomen, zooals
bij de schromelijke teistering van over drij en twintig jaar, dan was er door geen
middel aan te verhelpen.
*

**

In de schuchtere schemering van den laten wintermorgen was een stuk groengele
hemel op de eendelijke grauwte van het heele uitspaansel gewonnen, en het gansche
gedoe van de Walhoeve stond vereenzaamd in het vroege licht.
Alexander Van Hoogenbemde veegde zijn steekspade blank aan het stroo rond de
pomp en ging langs achter binnen in huis waar Melia al bezig was met koffie te
zetten.
Op de schouw branden twee kaarsen voor het St-Rochusbeeld.
- Ha wel, zei Van Hoogenbemde, met wat hulp van den heiligen man en de goot
onder den ijzeren weg goed opgestopt, zullen wij van het water bevrijd blijven...’
- Als 't God belieft dat het waar mocht zijn, zei Melia!’
- Ja, laat ons maar hopen, want het zou kunnen erg worden, meen ik. Ik heb mij
natuurlijk niet laten zien, maar ik heb ze ginder hooren huilen en tieren, en de beesten
schreeuwen, en de karren dokkeren over de steenwegen. De alarmklok heeft geklept
en de bult van Driesken de schaper dreef zijn kudde langs den ijzerenweg.
En ik geloof dat we dezen achternoen nog een hooge tij zullen krijgen; de wind
zit breed, 't is 't keeren van 't seizoen, 't is eerste kwartier en er is opperwater in
overvloed, alle grachten en kreken staan boordevol.’
- We zullen een mis laten doen, Alexander!
- Maar allee, 't zou toch al leelijk moeten doen, om wij er van te krijgen. Het
konduit zit stevig opgestopt, daar kan geen kwaad aan, daar ben ik borg voor, en als
het water zoo hoog komt daar het over den spoordijk loopt, dan zijn we er toch
allemaal aan.
- Zou dat kunnen?’
- Alles kan met dat water, ge weet nooit wanneer het
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begint of waar het eindigt. Maar wat ik wél weet, 't is dat we een oog ein 't zeil zullen
moeten houden. Melia, geef mij 'n kop koffie en zet de hesp op tafel, want 't zal van
den avond kennis zijn!!’
*

**

Daar was een wiel in de lucht en in ieder plasje zat een stukje van een ziekelijke
magere maan gevangen en op het donkere water-vlak van de slooten lag hier en daar
een verloren ster of zes gevallen.
Zwijgzaam stapte Van Hoogenbemde met zijn paardeknecht onder de dekking
van de wilgentronken den rijweg in die dwars door den Walhoek naar de spoorbaan
liep.
Op een paar akkers afstand sloegen ze, de eene links, de andere rechts af, het
blakke veld in en gingen elk afzonderlijk op een honderd passen van de afgedamde
beek onder de elzenstruiken op loer zitten.
Het was een vreemde avond. Een ontzaggelijke stilte die de voorbode scheen van
nieuw geweld, hield alle boomen in bedwang, er blafte geen enkele bandhond; er
bolde geen enkel wiel over geen enkele kasseide. Het was of ginder achter den
spoordijk een volkomen ongekende wereld lag, waar nog niemand toegang had
gekregen, waarvan men niet eens het uitzicht kende, en geen sterveling wist of er
iets op leven of groeien kon.
Hier en daar aan den Walkant scheen een geel lichtje als een waakzaam oog vol
argwaan over de donkere vlakte.
Plots was en hooge wind opgesteken die rook naar Scheldewater en meteen
geraakten de wolken onder zeil.
Wanneer het derde oorlogsschip voorbij de maan voer ritselde er iets door het
struikgewas vlak boven den dam.
Allebei hadden ze het gehoord en ze kropen elk van uit zijn schuilhoek een paar
passen naar elkaar toe.
Maar in de nieuwe geut licht die uit het blootgewaaide mane-wezen viel werd alles
weer stil.
Doch amper had de naaste schaduw beginnen te schuiven of het ritselde weer,
verder naar beneden toe, recht op de schutting af.
Medeen hoorden ze een bons tegen het houten beschut. Het werd weer stil. De
maan bleef weg. Een nieuwe bonk volgde onmiddellijk.
Van Hoogenbemde floot op zijn vingers en sprong vooruit.
Toen ze allebei, Vinus en hij, tegelijk vlak bij de goot
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stonden, zagen ze een kromme gestalte op handen en voeten den spoordam
opklauteren.
- Ha, gij verdommensche bult! riep Van Hoogenbemde. Maar Vinus was al voor,
en toen de bultenaar zijn beenen meende te gaan wetten werd hij bij zijn
schabernakken gepakt.
- Houd hem vast, houd hem vast! riep de boer van de Walhoeve.
De bult huilde als een speenvarken op de markt. Maar hij kon geen vezel verroeren
in den forschen greep van Vinus' pezige handen.
- Ha, ha, kromme kloot, ge meendet gij de goot open te maken, he. Maar de mannen
van den Walkant slapen niet!
De bult kroop ineen lijk een vervrozen raap en hij zei geen woord.
- Wat doen we daar mee, baas? Willen we hem versmooren, dien waterhond?’
- Neen, neen, Vinus, zoo erg niet. Weet ge wat, houd hem goed bij zijn pooten;
ik zal hem zijn broek uit doen en in zijn slippen moet hij naar ginder... dat zal hem
leeren...’
Op een twee drie stond de bultenaar in zijn vliegende vaan in den maneschijn.
- Allee, zei Van Hoogenbemde, en haast u nu dat ge van hier wegkomt, smerige
kas, en zeg maar dat ze 't niet moeten probeeren.
Eén Walhoekenaar tegen tien van uw soort en we geven niet af.’
Medeen lieten ze den bult los. Vinus gaf hem nog een flinken klets tegen zijn
billen en hij begon te loopen als een hond met een blik aan zijn staart.
Wanneer hij verre genoeg uit 't bereik was, zette hij zijn handen aan zijn mond en
riep zoo hard hij kon:
- Mollegravers! Valt dood! Mollegravers!
*

**

- Ge ziet wel, he Vinus, dat ik gelijk had.
Jaren geleden was de schaper zijn vader bij ons op den hof en die heeft dan met
mijn vader hetzelfde werk gedaan dat wij van dezen morgen vroeg gedaan hebben.
En nu kwam die luizige bult probeeren om het al te niet te doen.
En ze zullen terug komen. Ge zult het zien. Maar we
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moeten voet bij stuk houden of anders zijn wij ook overstroomd.’
*

**

Zeven en twintig dagen rink aaneen had het water het dorp gevangen gehouden in
zijn stomme, onweerstaanbare macht. Over de akkers en door de straten kwamen en
keerden ebbe en vloed, losgelaten en geroepen door het hart van den stroom die het
rythme van zijn leven gaf, zijn leven dat zelve geregeld werd door den adem der
dagen, waarvan de zon den duur bepaalde en de maan de wisseling der reeksen
ordende.
Dat stille, stadige leven joeg hij door de breede bres in den dijk en deelde het mee
aan dit part van zijn lijf dat buiten de kunstmatige perken was gegaan.
Nu eens kwam de steenweg bloot, dan weer bleef hij dagen lang bedekt, enkel
vermoedelijk door de dubbele rij boom en in 't gelid.
Den eenen avond kon men te voet naar den hoogen akker gaan; 's anderendaags
's morgens moest weer het lijk van den laatst overleden parochiaan op een
hooggewielde karre door het water naar het kerkhof worden gevoerd. Den eenen
Zondag kon een groot deel van de geloovigen naar de mis komen; den naasten Zondag
stond het water weer tot een halve roe van de kerk af. En zoo hield de stille, stomme
kracht van het water het heele leven van het dorp in zijn bedwang en handelde met
menschen en dingen naar zijn eigen tergende willekeur waartegen men niets vermocht.
*

**

Het had aan Van Hoogenbemde en de overige Walkantenaars heel wat moeite gekost
om hun positie te handhaven en den duiker opgestopt te houden. Maar de eerste
dagen waren hij of zijn volk, uur na uur, etmaal na etmaal, op wacht gaan staan dat
niemand een spa zou uitsteken naar den dam dien zij zorgvuldig onderhielden en die
nog altijd beschutte tegen de ramp die de andere dorpenaren teisterde dag in dag uit,
zonder verpoozen.
Ze hadden, uit schonken en berd, wissen en stroo, een hutteken gebouwd met een
stoof daarin en een brits van haverenkaf. En elk uur van den dag en den nacht, bij
regen en ontij, nevel en wind werd de wacht opgetrokken.
Ze losten elkander af, waakten en sliepen om de beurt,

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

362
onder het opperste bevel van Alexander Van Hoogebemde, die het waken en slapen
verdeelde als een oppermachtig generaal.
Uit de vastberadenheid om hun have en goed te vrijwaren van de destrueering
putten ze moed en volharding.
En ze kwamen terug, die van den Waterkant, gedreven door de afgunst, die hun
heimelijk verlangen deed, hun eigen ongeluk aan anderen te zien overkomen. Maar
telkens iemand probeerde om een staak uit te steken, of wanneer hij nog maar op
den verlaten spoordijk verscheen, kwansuis, zonder bedoeling, was er ook een van
den Walkant paraat en stond hem te woord.
*

**

Tot het onvermijdelijke gebeurde.
Het was een nacht zoo zwart als roet. Land en water, hemel en boomen, alles was
in den donkeren kolk versmolten. Eene groote verlatenheid beving alle leven en in
de oneindigheid huilde een van Gods' sterkste winden. Van horizont tot horizont
ging de klacht over de wereld. Zij bleef een wijle meetrillen in de telefoondraden en
drong langs de palen tot in den schoot der aarde. De twee wachten van den Walkant
dierven niet verder dan tien passen van het huizeken weggaan en Vinus stond van
uit de opening de duisternis te verkennen. Binnen in lagen er twee anderen op den
stroozak te snorken.
Bij elken aanloop van den storm kwam de heftige beroering van het water tegen
de spoordam aankletsen. Nu en dan kraakte een tak uit een kanada en in de verre
verte al den Walkant plofte er een deur.
Ineens vloog Vinus den barm op en in hetzelfde moment stiet een boot aan den
wal, een lichtbak vloog open en de geelgroene straalbundel van een fietslantaarn
bestreek de zwarte gezichten van een dozijn of wat mannen in de schuit, met vorken
en spaden en vlegels in hun handen.
Maar een schot viel en de lantaarn vloog in gruizelementen.
Duisternis en wind verborgen een pijnlijke schreeuw.
- Schenkt ons nen druppel, zei Vinus, toen hij in 't wachthuizeken kwam en laat
ons maar gaan slapen. Ze zullen van den nacht niet meer terug komen.’
Van dan af werd er regelmatig door de mannen van de rijkswacht en den
veldwachter op den spoordijk gepatrouil-
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leerd, maar de goot bleef opgestopt en het wachtkuizeken bleef staan.
Het kon trouwens in geenermate den toestand al genen kant veranderen of nu de
Walkant ook onderliep en de ramp van dezen zou de pijn van degenen niet lenigen.
Daarbij had Van Hoogenbemde er voor gezorgd dat een groot gedeelte van klein
vee en veulens van de overstroomde hoeven in zijn wijde stallingen en schuren waren
onder dak gebracht; en hoewel zijn hulpvaardigheid niet zonder bijbedoeling was
geweest, zij maakte hem sterk wanneer hij op een zekeren namiddag gedagvaard
werd om op 't gemeentehuis te verschijnen.
Het leek op een tribunaal. Achter de raadstafel zaten een half dozijn vreemde
heeren; de burgemeester Van de Kelderen, met den sekretaris aan zijn rechter zij,
zat te midden, links en rechts aan het lange eind van de tafel stond een gendarm.
Over het groene laken, voor de heeren, lag een groote landkaart, waarop al de
gronden en meerschen, straten en stegen, wijken en wegelingen, beken en beemden,
grachten en slooten waren op uitgeperceeld, gestreept en geteekend en niet puntlijnen
afgebakend binnen de drij kwaart ronde van een cirkel die de stroom in een dikke
blauwe lijn er om heen trok en waarop met rooden inkt het gat in den dijk was
aangeduid.
Toen Van Hoogenbemde binnen kwam was de burgemeester in een Fransch palaber
verslonden en toonde met zijn gouden potlood over de kaart den gang van zijn betoog
dat voor doel had de heeren van den waterstaat er toe te bewegen het bevel te geven
van hooger hand van het konduit onder den spoorweg open te maken.
Want op dat punt van de loodrechte zwarte lijn die de spoorweg door de parochie
trok, daar waar de Walbeek dwarstte, hield het stiftje van het potlood stil, de stem
van den burgemeester klonk plechtig, de sekretaris knikte en de heeren stonden van
hun stoelen op om goed te kunnen toezien, en de gendarmen keken allebei te gelijk
naar Van Hoogenbemde.
Ma ar er kwam een koude schijn in zijn donkere oogen en zijn gesloten lippen
begrensden den drang van zijn gemoed.
Toen hij was uitgepraat, leunde de burgemeester triomfantelijk achterover in zijn
zetel, trommelde met zijn vingers op de tafel en wachtte op de onbetwijfelbare instem-
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ming van de hooge heeren.
Maar een van die heeren had met evenveel belangstelling het binnenkomen van
Van Hoogenbemde aanzien als hij het betoog van den burgemeester had aanhoord.
Hij boog achter den rug van den sekretaris en fluisterde iets in het oor van de
voorzitter van dit vreemd gerechtshof en die knikte willens nillens.
- Pachter Van Hoogenbemde, sprak hij, zacht en zonder nadruk, gij hebt het konduit
onder de spoorbaan opgestopt en ge houdt dat opgestopt - leg ons eens uit waarom
en met welk recht.
- Het recht, mijnheer, hebben wij ons eigen gegeven. En de reden waarom ik dat
gedaan heb is deze waarom mijn vader en mijn grootvader hetzelfde hebben gedaan.
Het water, mijnheer, loopt nooit bergop, dat zult ge beter weten als ik. Welnu, de
Walhoek met mijn hof en al de doeningen daarrond, liggen in een zijp, tenminste
drij voet lager als dezen kant van de parochie en vier voet lager als de zandkant van
Alleghem.
Het gat is in den Scheldedijk gevallen al dezen kant, en 't is gelukkig bij een
gebleven. Al 't water komt dus van hier en heeft de parochie ondergezet tot aan den
spoorbarm.
De duiker daaronder was de eenige weg voor het water naar den Walkant, en dien
hebben we afgesneden.’
Hier zweeg hij een poos. Hij richtte zich fier rechtop en liet zijn donkere blik rustig
over de zaal gaan.
‘En dat kan voor alhier geen 't minste verschil maken, want langs ons kan het niet
weg en wij blijven er mee zitten...’
Zijn klaar en duidelijk betoog, met kalmte en karige keus van woorden maakte
een diepen indruk.
De heeren volgden zijn zinnen op de kaart voor hun oogen.
Toen hij ophield met spreken kwam er een sterke stilte in de zaal.
- 't Is goed Van Hoogenbemde, zei de sekretaris. Ge kunt gaan. We zullen u tijding
laten wat er beslist is.’
Maar de tijding kwam niet; de gendarmen patrouilleerden op den dijk, de
mollegravers hielden de wacht zoolang de waterramp dreigde en de waterhonden
kwamen niet meer terug
ALBERT VAN DRIESSCHE.
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Het bittere begin
Fragment van een ‘Conte moral’
... Het was Paulus wèl vreemd te moede toen zijn oudere broer Petrus plotseling bij
hem kwam om hem te vragen of hij ‘iets van hem maken kon’, waarmee hij bedoelde:
iets goeds, iets dat voortaan voor het Goede strijden zou met dezelfde onstuimige
ijver die hij tot dusver had betoond in de bedrijven van kwaad. Hij had er een eer in
gesteld om vanuit zijn vlekkeloos bestaan van studiemens die losbol te begrijpen in
wie hij altijd een broer had gevoeld, een wezen dat ontaard was misschien, en nochtans
ten volle hem verwant. Het duizelde hem en hij voelde hoe zijn gelaat purper moest
zijn van het bloed dat de opwinding in zijn hoofd kolken deed, maar met een zachte
glimlach zag hij hem aan, toen, met beide handen hem naar zich toe trekkend, bracht
hij met moeite uit dat hun levens voortaan onverbrekelik samen zouden gaan.
Maar de moeilikheid kwam toen Petrus zich opmaakte om het Goede metterdaad
te dienen: zijn reputatie was zozeer geschonden, dat voor hem, door het ganse land,
iedereen terugdeinsde; toen hij tweemaal met Paulus in de kerk was gezien, kondigden
sommigen veel te luidruchtig zijn bekering aan en noemden anderen hem met woede
een hypokriet. Petrus voelde zich beklemd en gehinderd; hij beoefende een vage
liefdadigheid, zag enige vervuilde mensen, had bemoeienis met enige hospitalen en
verklaarde Paulus dan dat hij hier nooit iets van betekenis zou kunnen verrichten.
De twee broers zochten geruime tijd naar een arbeid welke Petrus in staat zou stellen
zijn grote energie te ontplooien; zij zochten tevergeefs, een jaar ging om en Petrus
begon te voelen dat er in wezen niet veel veranderd kon zijn, - toen opeens het toeval,
of het noodlot, hem in aanraking bracht met een Zuid-Amerikaan, Carvalho gehe-

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

366
ten, die voor avonturier doorging en zichzelf een weldoener der mensheid noemde.
- Twee dingen, zei deze man, brengen de bewoners der achterlanden verder vooruit
dan iedere missie: spoorwegen en elektriciteit. Het was een moeilike zaak om deze
te brengen in dorpen en gehuchten die voortdurend door rovers en opstandelingen
werden geteisterd, maar juist daarom was het de moeite waard het te beproeven
indien men slechts de steun kon verkrijgen van de diverse goevernementen, dan was
de rest een kwestie van volharding.
Petrus schrok op; hij voelde dat deze man hem mogelikheden opende. Hij nam
hem mee naar Paulus, die van zijn kant een groot kapitaal beschikbaar stelde en twee
maanden later vertrok een stoomjacht naar het beoogde doel, met aan boord Carvalho
en de broers, benevens eenige vakkundigen in de twee bedrijven. Maar er behoeft
niet lang over gesproken: het geknoei van de rogeeringsbeambten, die voor de
geringste koncessie het hoogste smeergeld verlangden, de tegenstrijdigheden, die
telkens weer moesten worden uitgerafeld, de brute onwil van de dorpelingen zelf,
die de vreemdelingen soms met geladen geweer tegemoet trokken, uit dit alles maakte
zich voor Petrus een beeld los van de menselike laagheid, zo intens en zo volgehouden
dat hij langzaam maar zeker zijn gevoel van roeping hem voelde ontzinken. Men
had op het programma een spoorbaan van twaalf kilometers; twee daarvan werden
aangelegd; meer dan veertig dorpen zouden elektries worden verlicht, bij vier of vijf
ervan kwam het tot een begin van uitvoering. In het vijfde dorp werden twee
electriciens vermoord en verminkt, naar men zeide omdat zij het de vrouwen van de
dorpelingen hadden lastig gemaakt. Petrus ontvlamde, riep zijn handjevol mensen
bijeen en stond op het punt een geregelde stormloop op het dorp te ondernemen;
Carvalho bracht hem van het dwaze plan af, zeggend dat hij van dit land was en de
wegen kende om tot recht te komen. En de electriciens bleven ongewroken, ofschoon
de twee broers wederom veel geld aan allerlei ambtenaren uitgaven. Bij het leggen
van de derde kilometer werden de arbeiders aangevallen door een dertigtal bereden
snaken die meer over dit grondgebied te beschikken hadden, zeiden zij, dan ieder
goevernement. Petrus was bij deze overval niet aanwezig, Carvalho die een oogenblik
weerstand scheen te willen bieden, kreeg een schot door de linkerarm. De arbeiders
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weigerden verder te werken, de Europese vakmensen namen hun ontslag.
In een krachtig naar mest geurend gehucht, in een schuur, hielden de twee broers
hun laatste krijgsraad met de gewonde Carvalho. - Het schijnt een heel lastig ding
om goed te doen op grote schaal, besloot Petrus met ingehouden drift. Ik geloof dat
ons échec kompleet is, waarde heer, en dat wij beter doen het te erkennen. - Carvalho
maakte een hulpeloos gebaar met zijn vrije arm. Paulus scheen ervoor te voelen een
nieuwe kans te wagen, maar Petrus hield hem een papier voor waarop hij al hun
verliezen had uitgerekend, liet hem opstaan, drukte hem de hoed op het hoofd en
trok hem mee naar hun paarden die met berustende koppen buiten stonden te wachten.
Op het oogenblik dat Petrus de schuur uitging, achter zijn broer, die hij zacht op het
hofje voor zich uit duwde, wierp Carvalho hem zijn navaja na; het was misschien
aan zijn verwonding te danken dat het mes in zijn koers uitweek en vlak bij Petrus'
oor in de deurpost bleef zitten. Petrus wendde zich bliksemsnel om, hetzelfde wapen
reeds in de hand: Carvalho bleef staan, bleek en met neergeslagen oogen. Na hem
even opgenomen te hebben, wierp Petrus hem het mes voor de voeten. - U is te
halsstarrig, als weldoener van de mensheid, mijnheer Carvalho, zei Petrus. Ik, die
een weifelaar ben zal uw ribben ditmaal sparen. - Hij ging heen zonder zijn pas te
versnellen; Carvalho trok een revolver uit een foedraal dat op een stoel lag en vuurde
snel achtereen, twee maal, op de broers die zich juist in het zadel hadden gezet. Petrus
zag dat Paulus niet gewond was, gaf zijn paard de sporen en voerde dat van zijn broer
aan de teugels mee. Carvalho was op de drempel van de schuur gekomen, en keek
hen met een bleek lachje na, de revolver slingerende in zijn hand. De
Zuid-Amerikanen die in een halve kring om de paarden hadden gestaan, hadden alles
zwijgend gevolgd, zij begrepen niet waarom deze twist plaats had en het kon hun
niet schelen, want men had hun een kwartier te voren hun gage uitbetaald.
Toen zij, koortsig en uitgeput, aan boord van hun jacht terug waren, zei Paulus, die
de hele terugreis gezwegen had: - Je zou verkeerd doen met hierachter een bepaalde
betekenis te zoeken. Het optreden, noch de uitslag telt. Waar het alléén op aankomt,
is de geest die ons beheerscht.
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- Petrus schudde het hoofd, maar had zijn opgewektheid teruggevonden. - Maak je
niet ongerust, Paulus, zei hij, ik heb onze afspraak niet vergeten. Maar erken dat het
nodeloos was ons langer te wrijven aan deze wezens. Onze geldelike verliezen zijn
aanzienlik, en zouden wij elders niet een beter arbeidsveld vinden? - Hij had nog
niet uitgesproken, of een zware man, met een gouden bril boven een grote, krullende
baard, liet zich aan boord hijsen; het was een Duits geneesheer, naar Amerika
gekomen met een ontdekking van het grootste belang: hij meende lepra te kun nen
genezen. Men had hem overal uitgelachen, in het Noorden en in het Zuiden; hij was
de vorige avond hier aangekomen, met zijn serums, doch geheel zonder geld, en daar
hij vernomen had dat dit partikuliere jacht waarschijnlik naar Europa terug zou gaan,
kwam hij de heren verzoeken hem kosteloos mee te nemen. De twee broers keken
elkaar aan; het was vreemd dat deze man aan boord was gekomen in dezelfde sekonde
waarin Petrus het woord ‘arbeidsveld’ had uitgesproken.
Een kleine week later wierp men bij nacht het anker uit, en de volgende morgen,
bij het opgaan van de zon, zag men een eiland liggen, lieflik en groen, met ronde,
blauwe inhammen, en regelmatige grijze daken, niet ver van het strand. De Duitse
dokter kwam in pijama op dek en nam telkens zijn bril af om zijn roodgerande oogen
uit te wrijven; een vreemd voorgevoel trilde door zijn zware lijf: dit kon de weg naar
Europa niet zijn, dit eiland had hij méér gezien, op een fotografie of in zijn dromen.
- Dokter, zei Petrus die naar hem toekwam en hem een hand op de schouder legde,
ik heb bij de eerste oogopslag aan u gezien dat u tot die mensen behoort, bereid voor
een idee te sterven. De Amerikaanse doktoren hebben u uitgelachen, de Amerikaanse
regeering is tegen ons, maar ik geef u de gelegenheid, vandaag, om de
voortreffelikheid van uw serums te bewijzen. Ik heb u een verrassing bereid: dat
eiland daar is het belangrijkste leprozen-eiland ter wereld. Er zijn, behalve de leprozen,
nog enige dokters op, een geestelike, enige wachters, gewapend misschien. Het zou
kunnen zijn, het is zelfs meer dan waarschijnlik, dat men u ondanks uw serums van
de patiënten zou willen terughouden. - Op dit oogenblik werd aan de andere zijde
van het jacht een sloep neergelaten. - Maar kom mee, dokter, vervolgde Petrus, en
buig u over de verschansing. - De ontstelde man zag de
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sloep gevuld met een twintigtal matrozen, allen met geweren gewapend. - Al wat
over is van een mislukte expeditie, zei Petrus; kom, men wacht op u alleen. Ga u
kleeden, dokter, en vergeet ùw wapens niet. Mijn broer en ik stappen na u in het
bootje. - Een half uur later ging men aan wal. De geweren waren onderin de boot
gelegd en werden eerst te voorschijn gehaald, toen een medikus en eenige
stomverwonderde wachters aanstalten maakten een verder binnendringen te beletten.
Zonder een woord van verklaring aan de ploseling hevig te keer gaande direkteur,
die boven dien met zijn wachters door een vijftal matrozen in bedwang werden
gehouden, stapten Petrus en Paulus achter de dikke Duitser naar de leprozenhuizen.
In een oogwenk waren zij door de zieken omringd; deze wezens die op niets meer
hoopten, zelfs niet op een gebeurtenis welke hen ook maar even zou verstrooien,
lachten en kwetterden als zeevogels; wat de Duitser betreft, hij scheen alle besef te
hebben verloren buiten dit éne: dat hij zijn serums op deze organismen ging
beproeven. Dij opende zijn medicijnkisten, bracht spuitjes en flesschen te voorschijn,
kroop er omheen om nog eens de etiketten in zich op te nemen, gaf dan tekens om
naderbij te komen, blaffend in het Duits: - Ik kom u genezen! - Is er niet een graad
van ziekte, dokter, vroeg zachtjes Paulus, welke voor een behandeling niet meer in
aanmerking komt? - De man blikte hem aan, als had men hem ernstig gestoord in
een gedachtengang waar alles van afhing. - Muss'n mal seh'n! bracht hij uit. Maar
Petrus koos een twintigtal van de jongsten uit onder de melaatsen, en die ook het
minst door de kwaal schenen aangetast. - Deze vooreerst, dokter, en anders niet, zei
hij kort. De man, zonder naar hem te luisteren, kroop weer om zijn flessen en ging
dan tot de aanval over.
De twintig uitverkorenen werden op last van Petrus van de anderen gescheiden,
ofschoon de Duitser hem bezwoer dat zij nu voor verdere besmetting niet hoefden
te vrezen. - Dan is het om ze beter uit de anderen te kennen, zei Petrus. Hoeveel
injekties denkt u ze te moeten geven, dokter? - Niet meer dan drie! schreeuwde de
man. - En binnen hoeveel tijd kunt u die geven? - Iedere dag een. - Dus nog twee
dagen. Ik vraag u dit, zei Petrus, omdat ik een radiotoestel op het eiland zie en omdat
het best zou kunnen zijn
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dat de Amerikaanse regering op dit oogenblik reeds van ons bezoek op de hoogte is
gesteld.
De Amerikaanse direkteur, zijn assistent en zijn wachters waren aan boord gebracht;
zij werden hoffelik behandeld en kregen hun goed humeur terug, alleen beschouwden
de Amerikanen de Duitser als een volslagen gek en de twee broers als sportieve maar
half-ontoerekenbare zonderlingen. Met Petrus rookten zij iedere avond een sigaar,
de laatste avond vertelden zij hem dat men op het eiland er niet over gedacht had te
seinen, maar dat om de zoveel tijd een kontroleschip langs kwam en dat dit een dezer
dagen werd verwacht. De derde dag, vroeg in de morgen, liet Petrus zijn gevangenen
weer aan wal brengen, de Duitser gaf zijn derde injektie en zo spoedig mogelik daarop
lichtte de boot het anker en stoomde weg. De Duitser klaagde ach en wee omdat hij
het resultaat van zijn bemoeienissen niet zou kunnen zien, maar Petrus vroeg hem
of hij er zich rekenschap van gaf dat men nu weldra jacht op hen zou maken, als
waren zij de verfoeilikste piraten, en troostte hem met het vooruitzicht dat men die
resultaten vroeger of later wel in de bladen zou lezen. Dit gebeurde twee maanden
later in Australië. Het jacht was zijn vervolgers ontsnapt, maar Petrus oordeelde het
onnodig voorlopig in de beschaafde wereld terug te keeren. In Melbourne keken zij
de Amerikaanse kranten na en lazen het schandaal dat zij hadden verwekt. Twee van
de geinjekteerde leprozen waren overleden, drie of vier schenen genezen, ofschoon
dit van officiële zijde sterk betwijfeld werd, de anderen verkeerden volkomen in
dezelfde toestand. De Duitser zat met het blad in zijn handen alsof het zijn doodvonnis
was, hij sprak die dag geen woord meer, maar zuchtte zonder ophouden. - Nieuwe
mislukte poging, zei Petrus tot zijn broer, hoewel de géést die ons dreef... - Opnieuw
werd zijn frase aangevuld door oen handeling van de dokter: er was plotseling grote
drukte op het dek, want hij was over de verschansing gestapt alsof hij in zee had
willen springen. Tussen twee matrozen werd hij in de kajuit gebracht. Petrus stond
op het punt tegen hem uit te varen, maar Paulus stapte op hem toe en nam hem
vriendelik bij de hand. - Komaan, zei hij, met zijn zachte stem, zandt u ons werkelik
zonder scheepsarts willen laten? - De dikke man viel op een stoel neer en barstte in
snikken uit. - Het doel van mijn leven! hijgde hij er-
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tussen door, het doel van heel... - U doet beter van doel te veranderen, sneed Petrus
af, want of men het bereikt of niet, het wordt altijd verplaatst. - Bedenk wat u nu het
liefste zoudt willen, dokter, zei Paulus. De dikke man stond opeens op en sloeg zich
pateties op de borst. - Ik ben geen dokter meer! riep hij uit, ik heb als dokter afgedaan!
Ik wil alleen nog maar een vader zijn! Laat mij naar Duitsland teruggaan om mijn
dochter te drukken aan dit arme, uitgestorven hart!
Zo wendde men de steven weer naar Europa. Paulus scheen mat en afgedwaald,
hij bracht uren door in gebed omdat hij vreesde dat Petrus door een nieuwe
werkeloosheid in gevaar kon worden gebracht; Petrus was bitter maar sterk, want,
ofschoon hij minder dan ooit geloofde, de hoon waarmee het Goede hem scheen te
ontlopen, tartte zijn koppigheid en bond hem aan een zaak, die zijn denken noch zijn
gevoelens bevredigde. De reis verliep traag; de broers voelden zich nog verbonden
maar eenzaam...
E. DU PERRON.

Ouderdomsklacht
Ik ben een door den wind vergeten riet,
achtergelaten op het randgebied
van tijd en eeuwigheid geen kent mij en ik ken mijvelve niet
Dor ben ik en tot niemands nut,
Gij hebt mijn laatste aren uitgeschud
zonder barmhartigheid Toen is uw doodswind langs mij heengegaan
en liet mij, broos en schamel, staan
in overbodigheid Ik ben een door den wind vergeten riet,
achtergelaten op het randgebied
van tijd en eeuwigheid geen kent mij en ik ken mijzelve niet.
ROEL HOUWINK.
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Nabeschouwingen over Permeke's laatste werken
Gansch in beslag genomen door den opbouw van zijn woning te Jabbeke, - landelijk
dorp tusschen Brugge en Oostende - heeft Permeke in 1929 en gedurende 't voorjaar
van 1930 betrekkelijk weinig voortgebracht. We beschouwen die periode, na de
geweldige verwezenlijkingen van de twee vorige jaren, als een tijdperk van rust en
artistieke bezinking. Het bleef bij doeken van kleineren omvang, meestal
landschappen, slechts een paar groote werken, als ‘De Zaaier’, een teekening, en ‘De
Schopdrager’, een schilderij, zeer karakteristiek en van groote waarde, maar waarvan
we de beteekenis in deze bladzijden niet nader zoeken te bepalen. Een steen woog
op Permeke's inspiratie, maar 't geweld van den zomer heeft zijn kommer
weggewenteld en hooger en voller dan voorheen gulpt thans de bron van zijn
scheppingsgeestdrift.
Permeke is een geniale persoonlijkheid. Zoo ongeveer klinkt het streng
gemotiveerde besluit van mijn uitgebreide monographie over den grooten Vlaamschen
kunstenaar(1). Die overtuiging heeft de oude ‘Dietsche Warande’ geweldig uit haar
humeur gejaagd. Ze spreekt van ‘een onverantwoordelijk en kritiekloos oordeel’.
Maar even hoog gestemd was de bewondering van Karel Van de Woestijne, is de
huidige meening van Prof. Vermeylen en van verschillende, algemeen gewaardeerde
buitenlandsche critici, als de Franschen Edmond Jaloux en Andry-Farcy, als de
Hollander Albert Plasschaesrt. - ‘Opwinding’? - Geen hunner behoort tot de jongste
generatie. Hebben ook zij zich vergist? Een vraag die ik innerlijk herhaal, nu ik voor
de

(1) PERMEKE. N.V. Standaard Boekhandel, Brussel 23 × 29 cm. 166 blz. 32 platen buiten tekst.
Het bezoek aan den kunstenaar, waarvan in deze bladzijden sprake, had plaats einde
September. Mogelijk later werk blijft dus buiten beschouwing.
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zooveelste maal met gespannen verwachting in Permeke's werkplaats sta.
Een atelier hoog en wijd als een kliniekzaal, met helzwarten vloer en kalkwitte
zoldering, Permekiaansche contrasten. Naar 't Westen en 't Oosten een zwaar balkon
in gewapend beton, blauw omlijst; naar 't Noorden een effen venster: drie gapende
openingen op verre horizonnen van hemel en groen, waartusschen de helle roep van
't rood der daken. Snelle auto's slieren onophoudend voorbij de woning met snokkend
klaksongeloei en zoevende spanning van remmen op motor en raderen, want juist
daar is een bocht van de baan.
Permeke ziet nauwelijks dit oppervlakkig geweld, dat 't leven rythmeert eener
speelsch-haastige menschheid met lichte verbeelding en slapende ziel. Permeke
verwijlt met zijn droom op een hoogte waar de razende jacht van werelden roerloos
voortbeweegt op de wegen der eindeloosheid en de ontzaglijke stilte der spheren het
tumult beheerscht van hartstocht en storm.
Permeke grijpt te midden van een massa kleinere werken, een reeks marines en
landschappen. Hij schudde ze met een gemakkelijk gebaar uit den hoorn van zijn
kunstenaarsrijkdom. Een weelde van voldiepe kleuren, de landschappen met heftige
tegenstellingen van rood, geel, groen en purper blauw, de zeezichten bij uitzondering
bont, meestal één domineerende toon: zwart-blauw, grauwgrijs, een enkele maal
zelfs groen. Sommige van die composities zijn oppervlakkig, haastige schetsen,
blootgeworpen als 't schuim van een onbezonken gevoel; de meesten schenken een
overvloedige maat uit de volheid van 's kunstenaars kunnen; in allen voelt ge een
hak van zijn klauw. Korte poëmen van Permeke's extase voor land en zee,
openbaringen in een vluchtigen lichtdruk van 't wezen der aarde. Vergeleken met de
landschappen uit 1928 en de marines uit 1924-25, brengen die doekjes geen verrassing.
Dezelfde algemeene kenmerken; eenzelfde bouw, eenzelfde wijdschheid, eenzelfde
eenvoud en directheid van zien en zeggen, eenzelfde strenge ernst. Zelfs zijn bonte
gezichten wekken een zwaarmoedig gevoel en over zijn landschappen glijdt zelden
een sereene, nooit een licht blije stemming.
Maar we verlangen naar omvangrijker werk, den totalen Permeske. Het eerst treft
ons een groote houtskoolschets: De Maaier, een teekening die een schilderij wordt
door een

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

374
sober spel van bruine tinten en vluchtige schaduwen die over de vlakken bewegen
en de scherpe trekken van de hoofdlijnen. Naast de Zittende Maaier uit 1928, deze
Maaier aan 't werk, zamelend met loom gebaar een kale garve, lastig gewonnen op
een hoekje verloren braak land. Schamele werker, moe gebogen over zijn bard labeur,
starend met wijdopen vreugdeloos oog naar de armoedige gift van de aarde, toch
niet ellendig, omdat in dit oog achter een waas van vermoeienis en vreedzaam
verdragen leed het stille licht van een ondoofbaar leven gloeit. Deze teekening
overrompelt onze ziel, als De Blinden van Breughel, met een grootmenschelijk
meêgevoel, schrijnende mengeling van genot en smart; als alle groote kunst roept
ze in ons den grondgolf wakker van een onverzadigbare hunkering, schreeuw om 't
volle leven van de diepten om vervulling.
Naast die houtskoolteekening stelt Permeke een grootte schilderij. Drie vrouwen
zitten op 'n gedempten en toch gloedvollen achtergrond, frontaal naast elkaar. De
eerste links, met de armen over de borst gekruist, schijnt nauw verwant met de
zwaargebouwde moeder uit de Boerenfamilie van 1928. Vast van spieren en sterk
van gemoed is ze in staat groven last te torsen. Ze ducht geen arbeid en zwicht geen
leed. Geen uitdagende houding, dit ware gemeen. Permeke's figuren zijn nooit gemeen,
tot in uiterste ellende eenvoudig en vroom blijven ze in kracht of zwakheid verbonden
met de natuur, met iets van haar wijding en adel. Min karakteristiek is het
middenfiguur, een nog jonge vrouw, malscher van vormen en oppervlakkiger van
blik, ze werd nog niet gebrandmerkt door 't leven. Is het daarom dat de kunstenaar
hier de plastieke gespannenheid van de lijnen vaag liet vervloeien in de duisternis
van opdringende schaduwen?
De derde gracie vormt het hoofdaccent in de rhythmische gevoelsontwikheling
van het schilderij. Haar enge borst is platgedrukt tusschen twee gebroken lamhangende
armen. Gansch haar wezen is oog, zwarte blik in witte holte, oogen breed
opengespalkt, die staren met geheimvol-beangstigde strakheid. 't Lijden en de
brutaliteit van 't bestaan hebben alle veerkracht gebroken. 't Lichaam is uitgebrand,
maar als in de zooeven beschreven Maaier, smeult onder de asch een wonderlijk
leven, dat juist door 't ineenstorten van alle hoop verlost schijnt: vereeniging van
zwakheid en geestelijke kracht, passielooze gelatenheid, die de liefde niet doodde,
levensversagen dat redding vond in onbewustewij-
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ding aan erve, man en kind. Die bijna noodgedwongen en toch niet fatalistische
levensaanvaarding in uiterste levensschamelheid keert telkens terug in Permeke's
schepping, van zijn Paria uit 1912, langsheen zijn Visscher met slagspaan uit 1924,
zijn Biddende Moeder uit 1925, zijn Zittende Vrouw uit 1929, tot de evenvermelde
Maaier en deze Drie Vrouwen uit de allerlaatste periode. In die reeks ontmoeten we
sommige van zijn heerlijkste prestaties. Geen onmiddellijke werkelijkheid, maar ook
geen vrije fantasie, hoogere wezenlijkheid die de oppervlakkige verscheidenheden
zooals ze voorkomen bij 't dagelijks geziene land- en visschersvolk, verklaart door
de veel omvattende en toch synthetisch-ééne verschijning van het oorbeeld. Want
hier vooral blijkt Perneke's kunst ideëel, maar als de kunst van Shakespeare en
Dostoiëwsky, nooit abstract en vervlakkendalgemeen. Zijn visschers en boeren, als
zijn zeezichten en landschappen, groeien tot typische voorstellingen, toch blijven ze
in hun volstrekt-eenig voorkomen concreet, omdat ze niet werden gewekt door een
willekeurige beslissing van den geest, maar met onafwendbare noodzakelijkheid
geboren uit de eenzame ontmoeting van de tragische werkelijkheid en Permeke's
ziel.
Nu staan we voor een derde groote compositie, een Zittende Boer met Koe. De
vreedzame stemming van het Landschap te Astene uit 1923, maar meer ‘aetherisch.
De boer, een vlek vervaagd geel van Napels, zit rechts van het doek de handen op
de kieën gevouwen, de langzame blik gericht op 't onbepaalde. Meer naar de diepte
rechts, een koe, ze kijkt hypnotisch naar den boer, roerloos. Boer en koe liggen
gedompeld in een atmospheer van wazig-groene donzigheid, milde weelde van een
natuur die 't leven voedt van dier en mensch. De zie van Permeke zonk neer in de
lauwe stilte van den zomeravond, een ziel rijk aan innerlijke ervaring en kalm,
breeduitdeinend gevoel; niet vreugdig, maar vredig, berustend. Als samenstelling de
simpelheid van een middeleeusche volkshoutsnee, als koloriet de geraffineerdheid
van Rembrandt. Een meesterlijk doek.
De Maaier, die Boer met Koe, de Drie Vrouwen behooren tot het beste van wat
de kunstenaar ons tot heden schonk, toch brengen ze, evenmin als de hooger
beschreven landschappen en marines, een verassing. Ze staan op een lijn met den
Manddrager, de Twee Broeders, het Moederschap, De Zeug, De Zittende Vrouw en
andere prachtwerken uit de
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periode 1926-1928. Eenzelfde enkelvoudigheid van het gegeven: boer, land en zee;
eenzelfde enkelvoudighied van de uitwerking: monumentale eenvlakkigheid,
primitieve simpelheid van de samenstelling, sterk gedrongen vervorming der gestalten;
eenzelfde afstand eindelijk tusschen droom en werkelijkheid. Groote kunst, geen
‘nieuw geluid’, dat U plots doet omzien als bij den aantocht van 't onverwachte.
Het onverwachte! Permeke keert een nieuw schilderij. Daar staat het voor me,
overweldigend. Een bonkig gevaarte ligt voorovergeslagen, den kop vooruit naar
den toeschouwer, de voeten in de lucht, - is het een man, is het een vrouw? - 't Botst
neer uit 'n eindelooze hoogte, die sterk den wand afsluit, overgloeit door een rooden
gloed, de vlam der diepten. De schilder zag een wiedster, de aarde en de zon en er
schokte een beeld los, titanisch. Twee machten mensch en aarde in een tragische
omhelzing, neerlaag en overwinning, strijd en liefde. Ditmaal een volstrekt vrije
creatie, buiten en boven de natuur, het expressionnisme van Frans Marc's Blaue
Pferde, Chimeren, jagend in razende vaart doorheen 't mysterie van 't eerste
wereldlichten. Maar Marc is beschaafd, hij bond zijn gestalten in een span van
rhythmische heelalkreitsen, die evenwichtig om elkaar ringen. Permeke's Wiedster
is brutaal als een knots in de vuist van een boschreus. Hoe dondert een lawine naar
den afgrond? Hoe scheurt een rotsblok langs de bergflank? Zoo stort Permeke's
wiedster. Voorhistorisch visioen, heet door 't geweld van gloeiend rood, dat mensch
en aarde omstrengelt met de laaiende tongen van een wereldbrand.
Hier we staken onze beschouwingen, we zouden herhalen wat we reeds op iedere
bladzijde van ons essai neerschreven, daar we telkens bewonderen moeten, - zij het
dan in stijgende mate, - dezelfde fundamenteele kunstenaarsgaven, die heel de
moderne kunst kenmerken, maar in Permeke samentreffen tot een volledige en gansch
unieke openbaring. Monumentale vastheid van het koloriet, elementariteit van de
vormen, synthetische zegging alomvattend en eenvoudig als de natuur, heftig
geconcentreerde en diepdoordringende kracht van een sterk pathetische visie. Geen
helderheid, doch ook geen angst, geen sereniteit, doch ook geen pessimisme.
Realitische levensaanvaarding uitgedrukt in botsrake beeldgedaanten, vast middenpunt
ondergedompeld in de mysterievolle onbepaaldheid van Rembrandtiaansche
kleurensymphonieën. Samen voeren ze ons in 't rijk van

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

377
de stilte, 't rijk 't van de mystiek, de stilte van den nacht, waar ge 't verre ruischen
hoort van duistere oceanen aan desolatte zielsoevers.
Er is vreugde over mij gekomen, dat hebben het licht van de dalende najaarszon
en de schoonheid van Permeke's kunst gedaan. Wat schelen me bijkomstige tekorten,
'k zag machtige 'k zag gave schoonheid. Permeke's is een der groodste kunstenaars
van onze eeuw, dus van alle tijden. Heeft Andry-Farcy zich vergist? Hebben Van de
Woestijne en Vermeylen zich vergist en na drie groote namen gansch nederig... heb
ik me vergist.
A. STUBBE (ss. R.).

Ontvangenis
Ik heb van verlangen naar je geschreid, mijn kind.
En nu ben je gekomen.
Ik voel het wonder in de donkere warmte van mijn lichaam
groeien; een weelde; een diep roerend mysterie waarvan
ik ben vervuld.
Weet je hoe het is om verliefd te zijn, en heel alleen met
zijn liefde te staan?
Zoo is het; maar veel inniger, veel mooier nog, het geluk
van in zich het heerlijke leven te dragen en op zich een
zegen te voelen rusten.
Maanden zal ik je weten groeien in mij, mijn kind.
Al de schatten die ik heb vergaard, al de liefde die verborgen
bleef in mijn ziel, zal ik geven.
Soms lig ik wakker in de nacht alleen; dan voel ik de
innigheid van ons samen zijn.
Dan ben ik alleen; ik met jou; en dan is het, dat ik lange
samenspraken houd in mijn hart; samenspraken waarin
mijn liefde in de stilte onuitsprekelijke teere dingen zegt
en jou gevoel luistert.
Dan, is het donker op de aarde en nacht voor de menschen.
Voor mij is het de gouden schemering in God's liefde-tuin.
MAGDA PEETERS.

Uit ‘De Wonderbare Werkelijkheid’ (onuitgegeven werk).
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Djôjǒ en Naïlah
Fragment uit ‘Als de sennah's bloeien’
Weer was het middag.
Het uur dat alles sliep, de natuur te sluimeren leek; en de stilte hoorbaar werd door
het zoemen der insecten. Een kamponghond, aan den straatweg, staakte zijn snuffelen
om een brok eten, kroop, den staart tusschen de beenen, naar een beschaduwd plekje.
Zengend schoten de zonnestralen neer, bijna loodrecht.
Onder een boom, in de wildernis, die grensde vlak aan het achtererf lag Djôgô, de
handen onder het achterhoofd, de beenen wat opgetrokken.
In zijn slaap was hem de hoofddoek van het hoofd gegleden en rond zijn lang haar,
tot een wrong ineengestrengeld, perelden dikke zweetdruppelen, die in dunne straaltjes
wegvloden in zijn hals. Na het nuttigen van zijn middagmaal, bestaande uit wat rijst,
een half zout ei en wat gedroogde visch, uit de gevangenis hem gebracht, en waarbij
Naïlah altijd de een of andere geurige toespijs gaf, zocht hij het beschutte plekje op
in de rimboe, waar hij zich een oogenblik te slapen legde.
Dat was voor hem het heerlijke uurtje van den dag; wanneer zijn makkers, gedreven
door den mandoer, voortzwoegden aan den weg, hij zijn tijd te verdroomen lag,
visioenen voor hem oprezen van de lokkende vrijheid.
Vandaag liet hij zich al bizonder gaan in zoet gemijmer, zakte hij wèg in zijn
weeldedroomen tot plots met schrik hij wakker schrok, verdwaasd rond zich heen
ziende.
Leek het niet of hij hoorde weenen daar vlak bij hem?
Hij nam den afgegleden hoofddoek en stond op.
Oeah! Hoe warm was het! En zeker nog vroeg...
En opziend naar het dicht gebladerte zocht hij de zon, mat den tijd.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

379
Hij hoorde niets meer nu; hij zou zijn juk maar nemen en wat op hot muurtje gaan
zitten aan den grooten weg.
Het was het uur, dat de kooplui langs kwamen met versche lekkernijen. Toen hij
de keuken wilde ingaan zag hij, er vóór gehurkt een kleine ineengedoken figuur, de
handen voor de oogen geslagen. Dat deed hem toeven, zich belangstellend tot haar
overbuigen; in hem drang van haar te willen helpen, te troosten.
Hè! embok ajoe, wat is er? vroeg hij verrast, veinzend nu pas Naïlah te herkennen.
- Tobat kang, Alah heeft mij verlaten. Het is al te erg; ik hen al te ongelukkig.
Zij begon nu zacht te weenen, verborg haar gelaat in de slendang.
Djôjô hurkte bij haar neer, zag haar peinzend aan met zijn droomoogen, waaruit
diepe deernis straalde.
- Heeft hij je geslagen?
Naïlah schudde van neen.
- Het was beter mij te slaan, kang, dan mij dit aan te doen.
- Wat is er dan?
- Toe, vertel het mij, drong hij aan met weeke stem, en trachtend vergeefs zijn
ontroering te verbergen.
Donker scholen zijn fluweelen oogen onder de lange wimpers.
Hij bleef op haar neerzien, zijn wenkbrauwen gefronst; en in zijn hoog bronzen
voorhoofd een vertikale plooi.
Naïlah droogde haar tranen, ging op zijn vragen niet in; en de handen slap over de
knieën neerhangend bleef ze voor zich uitstaren, het hoofd wat afgewend van hem,
als toefde haar gedachten ver, ver weg.
- Kom, vertel het mij nou; je bent toch niet om niets zoo verdrietig. Misschen kan
ik je helpen...
Ze schudde ongeloovig het hoofd.
- Wel neen! hoe zou dat kunnen. Hij heeft immers het recht om te doen wat hij
doet. Wie zou mij kunnen en willen helpen, zei ze smalend. Zij wist niet, dat zij
Djôjô bezeerde, en ging van hem afgewend voort.
- Toen ik, net als alle dagen, het eten wou brengen, vond ik onze kamerdeur op
slot en mijn sleutel weigerde.
Eerst dacht ik, dat hij voor zijn heer een boodschap was doen en wachtte ik nog
een poos; maar in eens viel het mij
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in, dat de deur van binnen met een grendel gesloten moest zijn. Ik begon zacht te
kloppen en toen ik geen antwoord kreeg, al harder; maar binnen bleef het doodstil.
Toen heb ik een paar groote keien genomen en die tegen de deur gegooid, en
terwijl heb ik hem uitgescholden en ver vloekt, kang Djôjô. Hèm en die gemeene
meid, die met hem in onze kamer was, die hem mij heeft afgetroggekld.
En nu heb ik zijn middageten weer mee teruggebracht. Hij heeft dat niet langer
noodig van mij...
Zij snikte ingehouden.
- Ik zal mevrouw vragen mij een kamer te geven; die naast de keuken is toch vrij;
ik kan nu niet meer naar hem toe gaan...
Djôjô bleef sprakeloos aanzien, zijn trekken allengs verzacht; en dan voortstarend
in de verten, bestormden duizenderlei gedachten zijn denken, verdrongen zich achter
het effen voorhoofd.
Hoe zou hij Naïlah kunnen troosten, zoolang Rachmat haar liefde had, zij hem
nog bleef aanhangen.
- Het is beter, embok ajoe, dat je hem verlaat, je kunt immers evengoed hier op
het erf wonen. Laat hij die vrouw nemen; later komt hij weer bij je terug, als hij ziet,
dat zij hem bedriegt.
Vorschend zag Djôjô nu naar Naílah.
- Alsof ik hem ooit weer wilde terugnemen, smaalde Naïlah beleedigd.
Dit antwoord bevredigde Djôjô.
- Als je er zoo over denkt, moet je niet langer bedroefd zijn. Je kunt zelf nog
gelukkig worden, Naïlah... En nu heb je maar te zorgen voor één.
Moonah kan nu Rackmat's eten koken, zijn kleeren wasschen en verstellen en je
staat 's middags naar den passar om ie te verpoozen, om... te vergeten.
Naïlah zag gestadig voor zich uit; zijn stem kalmeerde haar, deed haar goed.
- En later, Naílah... als ik vrij ben...
- O, ik ben al te oud, kang, onderbrak zij hem.
- Je ziet, ik moet voor jongeren uit den weg gaan en mijn plaats nruimen. Jullie
mannen houden van jonge
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blanke vrouwen, net als Moonah en ik ben oud en Solosche.
Haar woorden vlijmden scherp; maar Djôjô ging in zijn eigen gedachtengang
voort, streelde haar door zijn woorden, die zongen in haar ziel.
- Jij denkt dat wij alleen maar houden van de matte langsep. Maar is dan de
gitzwarte woenie niet veel mooier, en wordt die niet verleidelijker naarmate zij rijper
wordt.
- Misschien wel heb je gelijk, en zijn het de djamboekleurige baadjes, waar de
mannen verliefd op worden. Die kunnen wij niet dragen; onze dracht van Solosche
is alleen maar donkerblauw.
- Oeah! Wat zou dat!
Djôjô doorgloeide een koortshitte.
- Die weelderige kleeren passen niet aan onze vrouwen. Is het edele blauw niet
beter dan die bonte dingen, die je al van verre ziet aankomen, en de rust breken van
het donkere bosch?
Naïlah knikte gevleid.
- Ik zeg niet, dat wij vrouwen uit de vorstenlanden die dracht begeeren; ik dacht
jullie mannen...
- Wel neen...
In Djôjô's fluweelen oogen schitterde wondere glans, en een heel zachte uitdrukking
kwam over zijn jong gaaf gelaat, waarop het donker vlamde.
Hij poogde rustig te spreken.
- Later zal je misschien Rachmat leren vergeten, Naïlah; en weer van een ander
kunnen houden...
Dan komt het geluk...
- Ja misschien, kang, als ik kan vergeten. Zij zagen elkaar aan in vluchtigen blik.
Verlegen ging Djôjô voort:
- Misschien wil je wel van mij houden, Naïlah... Ik ben wel een misdadiger; maar
als ik mijn schuld heb uitgeboet, is dat toch uitgewischt. Als je met mij mee gaat
naar Java zal ik voor je zorgen, zal je het zien van Rachmat en Moonah niet meer
hinderen... Zeg eens of je wil...
Die rechtstreeksche vraag gaf Naïlah een schok.
- Allah! hoe weet ik dat, kang! Misschien later...
Zij bleef in de verte staren.
- Je bent altijd goed voor me geweest, Naïlah; je hebt me nooit geminacht om mijn
misdadigerskleeren. Je hebt mijn leven vermoeid. Laat het zoo blijven. Niet zoo heel
lang meer en ik ben vrij. Oeah, als ik daaraan denk, is het of de
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tijd voortkruipt, is het of de zon stilstaat boven mijn hoofd.
- Hoe lang nog, kang?...
- Weet ik dat precies! Het kan een jaar zijn, ook negen maanden.
Ik heb gerekend dat nog tweemaal de sennah's zullen bloeien.
- Nog lang toch hè?
- Nog lang?
Als je al vijf jaar in Deli bent geweest, en in den ketting hebt geloopen, is het niets
meer, lijkt het of 't morgen is. Alleen wil de tijd maar niet vooruit.
Naïlah stond loom op.
- Kom in de keuken. Ik heb nog niet gegeten en in mijn mand is nog alles, zooals
ik het voor Rachmat heb meegenomen. Wil je met mij eten? Kom!
Hij volgde haar gewillig.
En in Naïlah's ziel groeide weer het zachte gevoel van zich bemind te weten, week
het eenzame langzaam weg, als ontspanden zich haar verkleumde leden bij de
koestering van een zacht vuur. Zij gaf aan Djôjô de spijzen, die zij voor Rachmat
had bereid.
Rustig neergezeten op den schoongeveegden zwarten keukenvloer, deden ze hun
maal. En toen ze hiermee gereed waren, schepte Naïlah in een witte kom wat water,
waarin ze haar vingertoppen afwaschte, hield die kom daarna Djôgô voor. Toen hij
dit insgelijks gedaan had dronken ze beiden een slok van dit water.
- Ga nu je werk doen, maande Naïlah.
Met een zwijgenden knik gehoorzaamde Djôjô, stak buiten zijn strootje op, en
liep met zijn emmers het erf af.
E. OVERDUYN - HEYLIGERS.
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Drie gedichten
's Uchtends
'k Zie tusschen 't wolkenschof
Veel helder blauw geschoven;
De stad komt 't nevelbad
In 't ochtendlicht te boven.
De dwaze vogel zit, als elken dag
Wanneer er zon is, in mijn zinnen
Te zingen en 'k vergeet den sleur
Van 't dagelijksch herbeginnen.
Rein zelfbedrog en toch
Mij welkom bij 't gevoel der velen
Die gaan en gaan met rappen stap
Om hunne rol te spelen.
Een barmeid steekt baar fletsch
Verlept gezicht naar buiten:
Een mot die uit haar schuilhoek
Tegen 't licht komt stuiten.
‘Goed weer, vandaag niet waar?’
Groet iemand - Maar noodlottig,
Maar grijs en grauw is 't mij.
't Zal heel den dag zoo zijn
En mottig!

Gedachtenis
Luister met uw harte
In het open veld,
Als de leeuwrik 't zilver
Van zijn lied tot paarlen smelt.
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Luister met de zinnen
In uw eenzaamheid,
Als de liefde 't weefsel
Van haar toover om u breit.
Laat uw oogen weiden,
Wijl ge uw tijd verdroomt,
Waar de zon een hemel
Met haar regenboog omzoomt.
Blijde zijt gij, blijde
Dat gij hoort en ziet,
Dat gij van de wereld
Alwat wonder is geniet.
Ik gedenk een leven,
Dat gebroken werd.
Zelfs mijn lied van vreugde
Draagt een wonde diep in 't hart.

Zon
Als de wolken hunnen weemoed
Zullen hebben uitgezucht;
Als de regen zijne snaren
Zal ontsnoeren in de lucht;
Zal er nog een naklank drijven
Als een dobber op den stroom.
't Zal de wekroep zijn der oude
Liefde tot een zonnedroom.
Zonne - schilfers zullen zingen,
Doedeldi en doedeldij,
In het water langs de straten,
In den weemoed diep in mij!
WILLEM GIJSSELS.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

385

Albrecht Rodenbach
In het Vlaanderen dat opkomt voor de onaantastbaarheid van zijn geestelike waarde
is Rodenbach de enige in wie de strijder zich verdiepen kan. Hij is degene bij wie
de Vlaamse striijd is ontdaan van de Vlaamse toevalligheid en tot het gebod verdiept
om op te gaan in de plicht der opeising en beveiliging van het recht der persoonlikheid.
Niets anders dan een worsteling om vereenzelving met de imperatief is het leven
geweest van deze jeugdige krijgsman. Want een krijger was hij, niet een burger, in
de burgerlike eeuw.
Zijn greep naar het leven was een stoutmoedige. De vlam van de veroveraarsaard
joeg door zijn bloed. Hij was de laatste Wiking die voet vatte aan de Vlaamse kust.
Zijn brein baadde in de luister van het te vestigen rijk. Was hij een Siegfried? Zou
hij zijn wil smeden tot de kling van zijn dromen?
In wapenen, aan de drempel van het Avontuur, aan de eeuwige tweesprong stond
hij: vertienvoudigt de vrouw des strijders mannenkracht, dan wel de grote militaire
deugd, het coelibaat?
Zijn drang was naar de synthese van kamp en liefde. Door zijn streven toog de
mulier peregrina. De liefde sloeg hem. Zooals zij een tol had geheven van Keats,
hief zij een tol van hem.
Zijn leven verschoot als een meteoor. Het is hard van de taak te scheiden. Maar
werk ooit bij het verzinken het onverzonken ideaal manhaftiger omvat? ‘Kameraad,
nicht raisonieren, weer u scherp, en eind als een soldaat!’
De Romantiek was het heimwee van de burger naar droomlanden waar de matheid
niet op drukte van zijn beschaving. Rodenbach had er zich uit los gewikkeld door
zijn ni het verleden geprojiciëerde toekomstdroom. Niet in een fiktie was voor hem
de bevrijding, maar in de voorbereidselen van de strateeg.
Kamp is het wezen van het recht. Had de grootmeester van Der Kampf ums Recht,
Rudolf von Jhering, de jongere
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tijdgenoot gekend, zo had hij Wate geplaatst naast Michaël Kohlhaas als eksponent
van het rechtsdrama. Hiermede is Rodenbach geïdentificeerd als werkende kracht
in de zedelike wereld van het Westeuropese kultuurleven. Door de zedelike toorn,
aderslag van het rechtsleven, die de mens opvoert tot zijn opperste geweldigheid, tot
een hefboom van de ommekeer, vernieler en vernieuwer als de elementen, als een
orkaan bulderend bij deze machtige door zijn nationaal streven - door de rusteloosheid
van zijn strijdbaarheid is het tot de lignee van Jhering dat deze Vlaming behoort.
ANTOON JACOB.

Kerstliedje
De vlam sloeg uit de rozen,
't Graan werd tot mijt getast,
'k Zag rijpe peren blozen,
Weer vriest de vijver vast.
Als elk jaar in de nachten
Van sneeuw en Noordenwind,
Komt Gij het leed verzachten
Van wie U wedervindt.
Gespeend van allen luister,
Elk praalvertoon geknot,
Wordt Gij gebaard in 't duister
Van een verlaten grot.
De herders liepen zoeken
Naar Messiaansche pracht
En vonden U in doeken,
In schamelheid en nacht.
Gelukkig wie als dezen,
Weer simpel als een kind,
Van ijlen waan genezen,
Den weg naar 't Kribje vindt.
De doolaars langs de wegen.
Die komen blij en bloo,
Lacht Gij nog immer tegen
Van op uw kribbestroo.
JOZEF SIMONS.
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Herinnering aan professor Karel van de Woestijne
Deze titel zal misschien eenigszins bevreemden. Iedereen weet wel dat hij te Gent
hoogleeraar was in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde gedurende een
tiental jaren, maar hij heeft slechts voor een betrekkelijk klein aantal studenten
gedoceerd (Docoraat in de Germaansche philologie).
Enkelen tijd ook gaf hij les voor een ruimer auditorium, in de candidatuur, waar
wij samen met studenten van de andere afdeelingen les hadden. Wie hem slechts als
dusdanig gekend heeft, weet niet welke bijzondere bekoring van hem uitging wanneer
hij in beperkten, men mag zeggen vertrouwelijken, kring les gaf.
Dát kon van de Woestijne in hooge mate: boeien en bekoren door zijn manier van
les geven. Hoe goed onderlegd hij ook was in de geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde, hij was eerst en vooral dichter en slechts daarna historicus. Zulk een
spontaan-antistieke natuur kon niet op traditioneele wijze doceeren. Hij leerde ons
literatuur meeleven.
Zijn gestel was reeds erg ondermijnd toen hij naar Gent kwam. Een beeld van
physiek lijden en van menscheliike miserie. Het dichterschap komt wel eens duur te
staan! Ik zie hem nog in mijn verbeelding in het seminarium binnenkomen,
voorovergebogen, met aanstonds een vriendelijken glimlach die naar al zijn studenten
ging.
En die studenten hielden van hem, heel veel zelfs; ze gingen graag naar zijn les
als naar iets heel kostbaars, iets dat hun als een buitenkansje gegund was. Als ze
onder elkaar prof. van de Woestijne - of liever over Karel van de Woestijne - spraken,
was het steeds op een toon die van liefdevolle vereering getuigde.
Het les-geven vermoeide hem zeer. In den beginne gaf hij denzelfden dag zijn les
in het doctoraat en in de candida-
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tuur. Hij woonde toen nog in Ostende. Ziekte verhinderde hem regelmatig te komen.
Maar toen hij kwam was er nooit een student afwezig. Degene die zijn kronieken in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant gelezen heeft zal beseffen welk genot dergelijke
lessen voor ons waren. Hij sprak keurig Nederlandsch, drukte zich in een suggestieve
en beeldenrijke taal uit, wist het juiste woord te vinden om iemand of iets te typeeren.
Professor van de Woestijne heeft ons leeren een blik slaan in de ziel en in de
persoonlijkheid van den dichter, hij heeft ons de incubatie aangetoond die een werk
voorafgaat.
Twee cursussen van prof. van de Woestijne heb ik gevolgd. De eerste handelde
over de Nederlandsche mystieke schrijvers.
Niemand zou durven beweren dat hij een specialist was in de geschiedenis der
Nederlandsche mystiek, maar toch heeft hij de stof van dien leergang behandeld
zooals hij dat kon.
Men bedenke: onze groote Nederlandsche mystici - met hun soms
bovenmenschelijke verbeeldingen en hun goddelijke inspiraties - gezien en bewonderd
door het temperamentvol gemoed heen van 'n groot dichter! Wij voelden de zeldzame
schoonheid en de aangrijpende emotie in het werk van Zuster Bertken, we leerden
de Hooge Minne begrijpen van Hadewijch.
Karel van de Woestijne was niet alleen een groot kunstenaar maar was ook begaafd
met een scherp intellect. Hij was doordrongen van den geest der Renaissance, van
de klassieke letteren en van de mythologie der Grieken en Romeinen en bezat tevens
een grondige en diepgaande kennis van de moderne en van de middeleeuwsche
wijsbegeerte. Dit laatste bewees hij wanneer hij het had over Eckhart en over
Ruusbroec.
Zijn tweede leergang dien ik volgde handelde over Van Nu en Straks.
Was zijn leergang over de Nederlandsche mystieke schrijvers voor ons een
revelatie, deze tweede cursus was als een boeiende film die zich voor onze oogen
ontrolde.
Van de Woestijne werd onwillekeurig acteur wanneer hij sprak over de beweging
die zulk een verstrekkenden invloed op onze letterkunde uitoefende en waaraan hij
een groot aandeel genomen had.
Dan liep hij meestal op en neer in het seminarium, vertelde
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op ietwat gejaagden toon, bleef soms plotseling stilstaan wanneer een of andere
herinering hem bijzonder trof.
Hij herleefde zijn eigen jeugd, sprak van zijn herinneringen aan den grooten en
ongelukkigen Prosper van Langendonck voor wien hij zooveel vereering overhad,
sprak ook over zijn goeden vriend Emmanuël de Bom, schetste ons de leidende rol
van Vermeylen.
Op zeer behendige wijze wist hij steeds zijn eigen persoon op den achtergrond te
houden. Zooals ieder groot dichter was hij sterk bewust van zijn talent maar toch
voelde hij dat zijn invloed op de jongere letterkunde aan het verminderen was. Herman
Teirlinck was volgens hem degene die nog een vernieuwenden invloed uitoefende
en nog verder uitoefenen zou.
Buitengewoon levendig waren deze lessen. Hij kon in een paar zinnen, soms met
enkele woorden, iemand voortreffelijk karakteriseeren.
Door al zijn gesprekken en lessen heen voelde men dat ééne, dat mijn dierbaarste
herinnering aan Karel van de Woestijne is gebleven: zijn superieure goedheid.
Goedheid geadeld door zijn goddelijk dichterschap, ongemeen schoon door de droeve,
weemoedige ironie die zich op zijn moe gelaat afteekende.
Dr. Marcel DE SADELEIRE.

Résumé
De kunst, de boeken, de felste meid alles, allemaal ijdelheid.
't Staat in 't Oude Boek geschreven.
't is na eeuwen waar gebleven.
De man, de vrouw
en de onvolprezen trouw gekomen, vergaan.
Alleen het kind is blijven bestaan
en 't bange mysterie van ons leven.
AMAAT BURSSENS.
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Waarom de Valburgers niet graag aan de noordkant van het kerkhof
begraven willen worden
De kerk staat in het midden. Daaromheen het kerkhof met boomen. Dan volgt om
de kerkhofmuur de weg en eindelijk komen de huizen. Alles als in heel vroeger
dagen.
Tegenwoordig staan er hooge sparreboomen op 't kerkhof. Die zijn gepoot, toen
afgeleefde kastanjes zijn uitgerooid. En daarvóór moeten er notenboomen gestaan
hebben. Reken nou 's uit, hoe lang het minstens al moet geleden zijn, dat de historie
gebeurd is, die hier volgt. De witte kerk was nog Roomsch: dus was 't nog vóór 1600.
De koster en de gerechstdienaar, die wij tegenwoordig de veldwachter zouden
noemen, waren broers. Ze konden het slecht met elkaar vinden. Zagen ze elkaar, dan
waren ze ook aan het moelvechten. Als man en vrouw het niet goed vinden kunnen,
zeggen we nog: ‘Ze leven als de koster en de veldwachter.’
Maar met die twee broers was 't toch wat vreemd. Want men meende op 't dorp
te weten, dat ze 's avonds vaak bij elkaar kwamen. Je kwam ze in de late avond op
't dorp ook wel 's tegen. En dan schenen ze de beste maatjes te zijn. Ze hielden zich
altijd doodarm. En toch geloofde ieder, dat ze meer hadden, dan men wel wist. Dit
is in elk geval waar: ze hadden beiden 'n dingetje, waar niemand mee bekend was.
En dat dingetje gaven ze, als ze bij elkaar waren en geheimzinnig tegen elkaar lachten,
de naam ‘mijn broodwinning’. De veldwachter had namelijk 'n groot wit hemd, heel
wijd, met lange mouwen, aan de polsen dichtgeknoopt, dat over al z'n kleeren heen
hem paste. Z'n broer de koster had net zoo'n ding, maar pikzwart, gemaakt uit de
goede stukken van een oud afgedankt doodbaarkleed.
Hadden ze hun ‘broodwinning’ aan, dan noemden ze elkaar nooit Giel en Bart,
zooals ze eigenlijk heetten, maar
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de zwarte koster droeg dan de naam Belzebub en de witte veldwachter heette Michael.
Nu waren de inkomsten van de koster zoo geregeld, dat hij en de pastoor ieder de
helft kregen van de opbrengst van 't kerkhof, dus ook van de noten. Maar jaar op
jaar, werden de noten, als de koster zei, gestolen. De pastoor kreeg o zoo'n klein
hoopje als zijn helft. Tot het meneer pastoor verveelde, en hij barsch uitviel tegen
de koster:
- ‘Ga er 's nachts op uit! Pak de dieven bij de kraag en breng ze bij me!’
- ‘Voor geen honderd mud noten, meneer pastoor’, wiemerde de koster, ‘de
weerwolven en de witte wijven spoken weer danig in de laatste tijd. Die om de kerk
wonen, weten er allemaal van, meer dan ik zeggen durf.’
En toen meneer pastoor de volgende avond zelf met de koster het kerkhof ging
inspecteeren, wat zagen ze toen? Niks! Geen spier!
- ‘Geen wonder, meneer pastoor’, zei de koster, ‘voor 'n geestelijke hebben de
zwarte weerwolven al net zoovell angst als de witte juffers. En ik heb 't wel gezien,
dat uwees 't groote witte kruis voor de borst omhoog hield, toen uwees achter me de
kerkhofpoort instapte! Geen wonder dat er gisteren-avond niks te zien was.
Toen de pastoor om de kerk bij de lui navraag ging doen, hoorde hij van nachtelijke
gedaanten en verschijningen meer dan hem lief was. Geen wonder, dat om de kerk
niet één 'n slaapkamer heeft aan de straatkant. Alles slaapt in het achterhuis. Nou
nog.
Nou moeten we ook weten, dat in die dagen op 't dorp 'n kereltje leefde, dat Hannes
Borreltje genoemd werd. Hij was telkens dronken, en werd daarvoor door meneer
pastoor natuurlijk danig onderhanden genomen. Eindelijk viel de pastoor tegen hem
uit:
‘Hannes, als je weer dronken bent, en je sterft, ik laat je niet in gewijde aarde
begraven!’
Dat hielp. Best. 'n Jaar lang.
Tot op die stormachtige, donkere Aller-heiligen-avond. Of beter gezegd:
Aller-heiligen-nacht.
De vorige week had de pastoor gewild, dat de koster de noten zou afdoen. Maar
de koster wou ze liever laten vallen, zei hij: hij waagde z'n ouwe botten liever niet
aan die verrotte takken. Hij zou meneer pastoor wel de helft brengen van de noten,
die hij iedere morgen onder de boomen vond.
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Zoo hingen op die stormachtige avond de meeste noten dus nog aan de takken, die
maar onder de windrukken heen en weer zwiepten, tot ze voor 't grootste part op de
grond uit de bolster rolden. Zoo hard kletste Jan Wiendjes telkens op de takken, dat
't wel leek, of er een in de boom zat en er met knuppels op sloeg.
In dat donker stormweer kwam Hannes Borreltje er heel laat voorbij. Hij kwam heel
van 't Achterste Hoog, van 'n ouwe kennis, waar ze geslacht hadden en waar Hannes
was geweest voor 't smout-prijzen. Iedere keer had hij weer wat moois aan 't geslachte
varken ontdekt en laten uitkomen, hoe dat keujen was meegevallen. En voor dank
had die ouwe kennis hem dan weer 's ingeschonken. Hannes had heelemaal de pastoor
en de gewijde aarde vergeten, en veel te veel op.
Toen hij vlak naast de kerkhofpoort op ging, om naar de Molenhoek te gaan, was
hij toch niet zoo dronken, of de schrik viel hem op 't lijf als 'n zak aardappels: in de
groote notenboom zweefde telkens wat wits tusschen de takken. Als 'n groote witte
plek sneeuw tusschen omgevroete zwarte grond, zoo wit was het daar in de boom
tusschen al die duisternis om hem heen. Hij durfde er niet meer naar kijken. hield
het hoofd afgewend, struikelde en viel languit naast de kerkhofmuur. De schrik was
hem 't meest in de beenen gezakt: hoe hij ook werkte om weer op de been te komen,
het lukte niet. Dat was 't ergste nog niet. de angst kneep hem de keel diecht: hij moest
braken en kon niet. Het allerergste was, dat hij z'n verstand kwijt geraakt was. Hij
prevelde:
- ‘Vrouw, ik vooraan! Jij achter. Weer allemaal bulten in 't bedstrooi. Weer slecht
gespreid. Zoo benauwd.’
Hij trok z'n jas uit en dekte er zich als met 'n deken mee toe.
Daarbij keek hij even op, zag weer dat witte zweven en zuchtte:
- ‘Witte wieven, witte wieven. Moeder Maria, bid voor ons.’
Hij kneep de oogen dicht om niks meer te zien. Alle zenuwen kropen hem op een
hoopje op de maag. Maar lang kan dat niet geduurd hebben. want hij sliep gauw,
tot..... tot..... tot de maan opkwam.
En daar achter de kerkhofmuur, daar hoorde hij:

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

393
- ‘Eén voor mijn, en één voor jou..... één voor mijn, en één voor jou.’
- ‘Dat duurt zoo veel te lang om ze allemaal te tellen!’ zei 'n andere stem op 't
kerkhof. ‘Zoo komen we voor de morgen niet klaar, zwarte Belzebub!’
- ‘Weet jij dan betere raad, witte Michael?’
- ‘Natuurlijk! Die aan deze kant van de kerk liggen, zijn voor jou, en die aan de
andere kant van de kerk zijn voor mijn. Afgesproken? En zoo ook met allemaal de
andere, die nog kommen.’
- ‘Goed, blanke Michael: de Noordkant voor Belzebub en de Zuidkant voor
Micheal.’
Duidelijk hoorde Hannes ze met de botten rammelen.
't Leek wel dat ze voor 'n heele stapel ouwe menschenbotten zaten, waar ze met
de handen doorbeen vroetten, botten zoo droog als noten.
Hannes waagde het heel even, om het hoofd op te lichten en over de rand van de
muur te kijken. Huuuuuuu: vlak achter de muur, geen meter van hem af, zag hij twee
gedaantes staan, gelukkig met de rug naar hem toe: 'n zwarte verschijning en 'n witte.
Hij trok gauw de jas over 't hoofd en lei 't gezicht op de arm naar de grond om toch
maar niks meer te zien.
- ‘Moeder, Maria’, prevelde hij, ‘bid voor ons!’
Dadelijk daarop hoorde hij de gedaantes achter de muur duidelijk wegloopen.
Even later waagde hij 't hoofd weer op te lichten en zag ze nou heel duidelijk de
poort uit zweven. Wel kroop de maan nou precies achter 'n groote wolk, maar Hannes
merkte het nog net op, dat de zwarte slecht scheen te kunnen loopen: hij strompelde
maar wat: dat was natuurlijk Belzebub, de zwarte, de duivel met de bokspooten.
Hannes schreeuwde het uit van angst. Hij zag de gedaantes in eens niet meer, maar
hij voelde aan z'n nek, waar hem er al een te pakken had gehad.
En toen Hannes eindelijk thuis kwam bij de vrouw en haar vertelde, hoe de zwarte
weerwolf en de witte juffer hem bij de kerkhofmuur te pakken hadden gekregen en
hem op den grond gesmakt en hoe ze hem daar hadden vastgehouden, dat hij niet
meer weg kon, voor het licht werd, toen durfde de vrouw hem haast niet aanraken
om hem de kleeren schoon te maken. Hij mocht eens behekst zijn. Maar ze gaf hem
maar veel water om de duivel uit 't lijf te drinken, want Hannes had zoo'n dorst.
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Tegen meneer pastoor zei hij later:
- ‘Meneer pastoor, als uwees me vast belooft, dat ik later 'n plaats zal krijgen aan
de Zuidkant van de kerk, als uwees me dat bij uwees ziel en zaligheid belooft, dat
ik er vast op aan kan, dat 't ook gebeuren zal, dan beloof ik, dat ik nooit 'n druppel
meer over de tong laat kommen.’
En Hannes Borreltje heeft woord gehouden.
En meneer pastoor heeft, toen het zoover was, ook woord gehouden. Maar voor
dat die tijd kwam, heeft Hannes, als heel oud kereltje, aan de pastoor ook verteld,
wat hij daar achter de kerkhofmuur gehoord had en hoe hij er bij was geweest, dat
het kontrakt werd opgemaakt tusschen de Engel Michael en de duivel, dat al wie aan
de Noordkant van de kerk begraven was en zou worden, voor den duivel was.
Sinds die tijd begraaft men aan die kant van de kerk alleen de onschuldige kleine
kindertjes, waar de duivel toch geen vat op heeft, en de zelfmoordenaars, die toch al
voor hem zijn.
K. LANTERMANS

Hulst
Geen rozen zonder doornen.
Nachtwolkjes rond den toren.
Ziet men zijn bessen aan:
papavers in het koren,
koraal, safraan en maan.
Als 't grachtje is toegevroren
gaan ze in de huizen staan
als kerstmismeteoren.
A.W. GRAULS.
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Peter Benoit bij dit lustrum
‘Vlaamsche Arbeid’ draagt in zijn naam het symbool van een menschenleven
kultuurwerk in Vlaanderen, waarbij wij als vanzelf terugdenken aan de grondleggers
van de eerste uur.
Tusschen hen is Peter Benoit een eerste-rangspersoonlijkheid. Het beeld dat hij
optrok was immers de formuul naar dewelke Vlaanderen zich tot op heden gedragen
zou. Die formuul - al was zij enkel gericht naar het Vlaamsche muziekale leven vormde toch dezelfde grondslag waarop, vooral later, de noodwendige algemeene
kultuureenheid zou worden gezien.
Als kunstenaar der Romantiek heeft hij de politieke draden niet gezien die
zielkundig, doch verscholen, verbonden waren met zijn kultuursdroom en pas later,
van langsommeer zouden worden in het licht gesteld.
Doch hij zag duidelijk de Waalsche en de Vlaamsche kultuureenheid (op muziekaal
gebied) waarvoor op dat oogenblik strijd moest worden gevoerd met de dubbele
taktiek: eenerzijds, solidariteitsorganisatie intra muros respectievelijk in Vlaanderen
en Wallonië; anderzijds, gezamenlijke afweer van het centraliseerende Brussel en
germaansche bevruchting. Hiervan is wellicht zijne houding tegenover Wallonië en
Nederland minder bekend.
Er bestond n.m. eene ‘Société Liégeoise de littérature Wallonne’ die ijverde voor
de vestiging van het ‘Waalsch’ als taal. De ‘société’ gaf een bulletijn uit waarin een
‘Waalsche spraakleer’ werd aangelegd.
Benoit zet in 1874 (Vlaamsche Kunstbode) de Walen aan tot aansluiting bij die
(Vaalsche vereeniging, om het Waalsch ‘als taal’ te helpen vormen en stilaan te
ontwikkelen naar eigen beschaving, naar ‘eigen vernuft’.
Want nooit, zegt Benoit, zullen de Walen ‘Franschen’ zijn, noch het Fransch als
hunne taal aanvaarden. Het over-
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heerschen van de Fransche taal in België, zou het grootste ongeluk zijn dat de
Waalsche broeders treffen kan. Daarom óók hebben de Walen reuzenwerk te
verrichten. Tot heden beschikken zij slechts over een Waalsch dialekt, zij moeten
nog eene Waalsche taal vormen.
Hoe duidelijk Benoit de richtingen zag waarheen de twee kulturen onderscheidelijk
stevenden en hoe argeloos hij stond tegenover politieke gevolgen die later de gedachte
van aangepaste maatschappelijke vormen oproepen zouden, blijkt uit zijne
beschouwingen die hij destijds publiceerde en waarvan we o.m. naar het boek van
H. Baccaert (bl. 68) citeeren: ‘In een politiek opzicht heeft men Walen en Vlamingen
wel kunnen belgiseeren, en dat zonder gevaar van landscheuring, doch wat men niet
kan noch in de toekomst ooit zal kunnen, dat is de natuur en den geest dier twee
verschillende stammen tot één maken om, door zoo'n wangedrochtelijke versmelting,
een zoogenaamde Belgische kunst voort te brengen...’
Elders schrijft hij nog nader (ibid. bl. 52): ‘Men noemt ons separatisten, omdat 't
Vlaamsch gedeelte van België te veel naar 't Noorden neigt en 't Belgisch evenwicht
bedreigt. Door het gebruik der Fransche taal voelen de Walen zich natuurlijk meer
naar het Zuiden gelokt, zonder daarom in princiep hunne nationaliteit te verzaken,
zoomin als de Vlamingen die aan eene tegenovergestelde neiging toegeven...! Zullen
wij dan de Walen als separatisten aanschouwen, omdat deze in hunne taal en neiging
willen geëerbiedigd worden?’
***

Ook met Noord-Nederland had hij kontakt gezocht, doch ook dáárin ging zijn streven
niet verder dan het kultureele belang.
Holland onderging den Duitschen invloed, zooals wij den Franschen. Verhulst die voor 't Nederlandsche lied een baanbreker was geweest - staat nog voor een ruim
deel in die geestesrichting. Na hem ontstaat er een meer bepaaldnationale beweging,
met aan het hoofd Nicolai (Den Haag), Heinze (Amsterdam), Hol (Utrecht).
De Kunstbode van 1878 leert ons, dat er een plan werd ontworpen tusschen Noord
en Zuid, tusschen Heinze en Benoit. Men wil stichten een ‘Vereeniging van
toonkunste-
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naars in Noord- en Zuid-Nederland, om de pogingen van componisten, dirigenten
van Nederlandsch taalgebied te steunen en te bevorderen’. Hiertoe werd er eene
voorloopige vergadering belegd te Utrecht op 13 Juli 1875.
Naar aanleiding hiervan ondervond Benoit veel tegenkanting in België. Hij schrijft
dan aan Heinze (Vl. Kunstbode 1875): ‘Om u den aard van deze tegenwerking
duidelijk te doen kennen, zij het gezegd dat wij... veelal als separatisten worden
beschouwd! Dat woord separatisten (een soort medusenwoord) werd tegen ons
geëxploiteerd.’
***

Indien wij dáár bij weten hoe hij, niet alleen tegen de Antwerpsche liberalen, doch
vóóral tegen de aanvallen van het ‘domineerende’ Brusselsche conservatorium zijne
gedachten en zijne ‘Vlaamsche School’ te verdedigen had; hoe hij, doordrongen van
de Duitsche muziekromantiek tegen alle traditie in streed voor den invoer van die
germaansche kunst; hoe hij, ter gelegenheid van zijn prijs van Rome (1857), en óók
tegen alle gewoonten in, den weg reeds had gekozen langs Duitschland, en hoe hij
het muzikaalgeorganiseerde Vlaanderen wilde terugvoeren op het heginsel der
‘nationale muziek’, waarin zijne ‘Vlaamsche Muziekschool’ het middenpunt vormen
zou, dan krijgen we een beeld van dien absoluut nieuwen en vernieuwenden geest
die zich op dat oogenblik in Vlaanderen met de daad en in afgelijnde vormen
veropenbaarde.
Het was de Germaansche ziel die ontpopte met de romantiek. Die ziel kwam - óók
op muziekaal gebied - tot het besef dat zij eene zelfstandigheid was die zich los te
maken had van de eenzijdig-zuidersche overheersching. De eigenschappen harer
eigen zelfstandigheid moest ze uitbouwen, gevoed in de eerste plaats door de
bloedkanalen van de Germaansche rasgemeenschap.
Het is de opkomende hegemonie van de Germaansche be schaving die de draden
van het zuiden lossen doet en den nood voelt aan de direkte uitdrukking van eigen
beleering in daaraan passend-eigen vormen.
Was de Vlaamsche kultuurgedachte niet de uitdrukking van die Germaansche
opstanding, zooals deze zich in Vlaanderen openbaarde?
Wellicht het duidelijkst van al is die gedachte in Vlaanderen ‘vleesch geworden’
in onzen musicus Peter Benoit.
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***

Bij het lustrum van ‘Vlaamsche Arbeid’ mag hij worden herdacht, om de vele
mogelijkheden die hij schiep, waarmeê de Vlaamsche arbeid der volgende geslachten
ons voeren kon naar een hoogtepunt... vanwaar een zegetocht begint!
FLORIS VANDER MUEREN.

Ik heb het licht...
Ik heb het licht der zon geplukt,
en in mijn hart geleid;
toen heb ik stil mijn leed verdrukt
en van geluk geschreid.
Toen heb 'k mijn handen saamgebracht
als binst de heilge mis,
wanneer men 't Vleesch en Bloed verwacht,
in zaalge ontvangenis.
Want is de roode morgen daar,
dan is de nacht voorbij;
dan wordt het trillend leven klaar,
dat levend trilt in mij.
Dan rijzen klare kimmen uit
het dauwdoorsponnen veld.
... De zon, brengt als een jonge bruid,
de zoen van 't lichtgeweld.
AD. HERCKENRATH.
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De schroeflijn
In 1879, verschijnt bij L. Dela Montagne, te Antwerpen, van Theophiel Coopman,
een bundel Gedichten en Gezangen, met een Inleiding van Emanuel Hiel en twee
etsen van Albrecht Dillens.
De jonge dichter stuurt zijn boek naar den Weledelen Heer C. Vosmaer
(1826-1886), Flanor van De Vlugmaren, gezagvoerend lid van den Spectatorskring,
schrijver van Vogels van diverse pluimage, Londonias, Amazone, Nanno, Inwijding,
vertaler van Ilias en Odussee; voorstaander van den hexameter, de Grieksche
versmaten en het rijmlooze vers. In 1874, schreef hij Een Zaaier ter eere van Multatuli;
in 1882, een inleiding voor Perk. Voor het nieuwer was hij dus ook toegankelijk. En
zijn arbeid bleef niet zonder nut voor de... schroeflijn.
En hij schrijft aan den jongen dichter:

's Gravenhage, 8 April 1879.
Weledele Heer,
Ik dank u zeer voor de beleefdheid mij uwe gedichten toe te zenden; schoon noch
niet alles, heb ik er reeds met veel genoegen in gelezen; aangenaam is de frissche
geest.
Vergeef mij als ik den uitval van Hiel in de voorrede bldz. 13 tegen de klassiekers
niet zeer verstandig vind. Wat zouden wij zijn zonder hen! En moeten wij nu ook in
tragedie, komedie, drama het voorbeeld van de klassieken vermijden om zoogenaamd
eigen en oorspronkelijk te blijven? Moeten wij weer mysteriespelen en abele spelen
en sotte kluyten schrijven? En houden wij ons ook aan het Nevelingenvers en het
stafrijm?
De klassieke beschaving is in de onze sinds eeuwen over gegaan, wij kunnen haar
niet omwerpen, zonder onbeschaafd
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te worden. Doch dit in het voorbijgaan; al ben ik klassieker, ik kan ook uwe
volkszangen huldigen.
Met achting,
Uw dw. dr.
C. Vosmaer.
Inderdaad! Emanuel Hiel, (1834-1899), had in bedoelde Inleiding geschreven: ‘Diep
ellendig, vind ik het, vriend, wanneer ik liefhebbers zie, want dichters zijn het niet,
die Grieksche dichtvormen gebruiken, om hunne gevoelens, om moderne gedachten
uit te drukken. Daar is iets in dat vloekt met den aard der gevoelens en met onze taal.
Och, ik weet wel, dat onze taal gesmijdig is, dat men haar kan dwingen alle wendingen
aan te nemen; ik weet ook, dat het een vermakelijk spel is, - want het is niets dan
een spel, - Oostersche, Italiaansche, Spaansche en Fransche vormen na te poetsen;
maar drukt men in die vormen zijne Vlaamsche gevoelens uit, dan is men in tegenstrijd
met het eerste, het onomstootelijke kunstprinciep: Er moet overeenstemming zijn
met gevoel, gedacht en vorm!
Zeker, mogen wij de dichtvormen kennen en bestudeeren der oude en moderne
volken; ja, ze zelfs waardeeren en vereeren! Maar we zijn noch Grieken, noch
Oosterlingen, noch Italianen, en kunnen en mogen bijgevolg ons niet uitdrukken
zooals zij. Indien wij het doen, dan zijn wij navolgers; dan, ik herhaal het, hebben
wij geen reden van bestaan; dan brengen wij niets waars, niets deugdelijks, geen
kunst-, maar wanscheppingen voort!’
Hooger had Hiel reeds gewaagd van: ‘de vertalingsziekte waardoor vooral onze
Noordnederlandsche dichterbroeders besmet zijn’, van: ‘de drooge geest- en hartelooze
navolgers van uitheemsche dichtvormen’, had hij het over ‘de opbeuring van het
volk’: ‘Die opbeuring worde het edel doel aller jonge mannen, aller jeugdige dichters!
Dit doel bereikt men niet door zoutelooze liflafferijen, Oostersche spitsvondigheden,
in ritornellen, terzinen, of ghazelen gedraaid en gewrongen, en nog minder door
slijmpoëzieën, waar al wat ziek, kreupel en blind is, opgehemeld en ter gedurige
aanbidding wordt uitgestald. Niet alleen zijn zulke kunstvoorstellingen onesthetisch
en valsch, bedriegelijk en ongezond voor ons volk. Daardoor wordt het in slaap
gewiegd en in zijn lijden vindt het ten laatste genot.’
Waarmede hij voorzeker, niet alleen op Vosmaer, ook op

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

401
zijn Vlaamsche collega's Jan Van Droogenbroeck (Ferguut), Jan Van Beers, ook op
een Dautzenberg, een De Cort, op een Pol De Mout doelde. (Cf. de later episodes
van den Dichterenstrijd, b.v. onder Max Rooses, Van Langendonck, Van Nu en
Straks, de toenmalige overwinning van den ‘Starkadd’, natuurdichter, skald, wiking,
parodist van de Fluweelen Zangers.
En - Gelukkig! - is die strijd tusschen Klassieken en Modernen niet uitgevochten.
Ook in dien kamp om het (artistiek, litterair, cultureel) Leven, neemt Vlaamsche
Arbeid een overwegend aandeel.
HENDRIK COOPMAN THZN.

Vliegveld
De wondervogels brommen ronkend rond
En buit'len overmoedig door de lucht; Ze zijn verdwenen, maar hun diep gezucht
Zoeft lang nog na uit zwaar-metalen mond.
Klein mannetje, dat van den lagen grond
Zich met het monster heft in stormgerucht:
Een donkere Garoeda in zijn vlucht.
Die heerlijk heil in hoog're sferen vond!
Klein mannetje, maar toch ook koene held,
Zijn leven wagend op zijn albatros
Van ijlend vuur, metaal, en glans, en damp.
Steeds hooger zweeft hij boven 't aardsche veld.
Planeerend boven 't hoogste heuvelbosch...
Ver in de wolken hoor ik het getamp.

Soesterberg,
EDWARD B. KOSTER.
Juni 1929.
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Uit de opera: ‘De blinde uit de Kempen’
1e Bedrijf
1e Tooneel
MARGRIET (de blinde), MARIE (haar schoondochter), STAAS (hara zoon).

MARIE.
't Is mij een vreugd, als 'k al die vlijt aanschouw,
Van Moederke vooral; die werkt nog even trouw
Als in haar besten tijd. Ik wil het niet verheelen,
Dat 'k niet begrijpen kan, hoe, op den tast,
Alleen, zoo vlug en toch zoo vast
Die oude vingers met de klosjes spelen.
MARGRIET.
Ja, kind, 't is waar, maar 'k voel voor drie;
't Is, of ik met mijn vingers zie.
Die goedheid dank ik God den Heer...
Gij komt van 't veld, boe is het weer?
MARIE.
Een stille dag vol blijen zonneschijn;
Augustus zet zich heerlijk in.
MARGRIET.
Nu, kind, dat is een goed begin,
Dat kan een kostlijke oogstmaand worden.
MARIE.
Ja, Moeder, de oogst is rijk en zwaar,
Dat wordt een rijkgezegend jaar.
STAAS.
Het koren staat als goud zoo blank.
MARGRIET.
Wel zoo? De goede God zij dank.
MARIE.
De zon heeft alles malsch gestoofd,
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De boomgaard laait van blozend ooft,
Op veld en akker zwelt het kruid
En perst de vette kluiten uit.
MARGRIET.
Dan zijn wij voor den wintertijd
Geborgen.
Zoo loont in goedertierenheid
De Heer wie werkt met lust en vlijt
En voor zijn brood blijft zorgen.
ALLEN.
Dankt, alle schepslen, looft en prijst
Den neer,
Nu weer
Voor u de blijde zon verrijst
En met haar gouden stralenlach
Begroet den nieuw geboren dag.
Hoe frisch door 't groeiend zongeweld
Nog blauw
Van dauw
De sappig-groene weelde zwelt,
Die als een mollig bloemtapijt
Op Vlaandrenland ligt uitgespreid.
Met dik gezwollen toppen staan
Nu zwaar
Van aar
In 't zonnig veld de halmen graan
En nijgen naar de vruchtbare aard,
Die al dien rijkdom heeft gebaard.
Straks zingt de strekel op het staal
En licht
De zicht
Bij 't vonkenspel om 't blank metaal;
Dan vlijen zich de halmen saam
Bij 't ruischen van Gods heilgen naam.
Gezegend zijt gij, Vlaandrenland,
Waar blij
En vrij
De boer zijn gaard en hof beplant,
Een vrijman in zijn woning is
En op zijn grond een koning is.
G.W. LOVENDAAL.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

404

Wanhoop (fragment)
Dood-op liet Walter zich in 'n zetel vallen, sloot de oogen en dreef langzaam in
soezeling weg... Nog altijd schreide het in zijn hart: ‘Waartoe goed? Waartoe goed?...’
Waarom nog schrijven? Waarom nog denken? Waarom nog léven?... Het was alles
zoo'n vervloekte nonsens, zoo'n leege mizerabele boel!... Ook gisteren zat hij hier
zoo, en dacht hetzelfde! Lijk gisteren sloeg het wee met honderd priemen door zijn
hart; lijk gisteren kwam de nacht zwaar van vloek en ellende, in eindelooze teistering...
Gisteren, eergisteren,.. morgen, overmogen... altijd, altijd, zijn heele leven niets dan
snikken en kreunen...
Vaarwel, 16 November! Ook gij zijt voorbij, zijt uw broeders in de eeuwigheid
gevolgd. Vaarwel, dwaze, ellendige dag! Ook gij Meldt zooveel beloften in uw schoot
geborgen, ik dacht: een heelen rozentuil in uw schoot, lijk een wonder dat plots zou
bloeien! - ik hoopte en verwachtte zooveel van u; en gij zijt gegaan, troosteloos en
leeg, lijk al de andere dagen van mijn leven. Vaarwel, 16 November: Ik betreur u
niet. Ik min u niet. Ik haait u, om uw leugens en uw ijdele beloften. Zoo móóie dingen
hebt ge me voorgespiegeld, droomen die mijn ziel al zoo lang verwacht. Niets van
dat al hebt ge gegeven.
Alleen smart is waarheid, smart, altijd smart! Is er niets meer dan smart, en is al
het andere maar schijn, een kleurig waas waaronder smart verdoken zit, een
schitterende leugen, een stralende regenboog, waarachter grauwe stormen rijzen?
Smart, bitter wee, zijt gij de Waarheid van het leven? Smart, die nu altijd bij mij
blijft, mijn zuster Smart, die me zoo pijn doet!...
En toch, smart doodt niet, zoolang ze door hoop nog draaglijk blijft; maar dat
hopelooze van een doode toekomst, dat bewust-zijn van zijn leven lang in den nacht
te staan, in den donkeren, troostelozenden nacht; die wanhoop, die
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wanhoop, die scheurende wanhoop, die maakt het alles om het uit te krijten van
mizerie!
Zoo het leven ten slotte niets is dan lijden en weenen en verlangen zonder uitkomst,
dan is het niet waard geleefd te worden... Dan is de dood de eenige oplossing...
Dood.
Het stond daar plots zoo naakt en somber vóór hem; het gat een klank als 'n holle
kist, het slierde langs hem heen in zware, donkere waden. Kerkhof-griezeling, Stilte,
Vormlooze nacht.
Dood, zijt ge zoet? zijt ge wrang?
Dood, zijt ge liefdevol? Of doet ge pijn, in uw omhelzing?
Dood, zijt ge het grijnzende spook met de holle oogen en de onverbiddelijke zeis?
Of zijt ge zacht lijk een vrouw die uit meelij mint?
Dood, ge zijt zoo vreemd! Moet ik u roepen; of moet ik u vluchten? Brengt ge
verlossing? Brengt ge stilte en rust? Brengt ge vergeten?...
Alles wordt zoo stil, in uw tegenwoordigheid, Dood. Alle geluiden gaan lijzekens
te rust; alle pijn vervliet zoo zacht, alle menschelijk gedoe wordt weggevaagd...
Kunst... schoonheid... wijsbegeerte... heel het levens-komplex lijk het zindert en jaagt
van end tot end over de wereld, het is alles zoo klein en belachelijk tegenover de
dood!
Dood!...
Daar kunt ge uw heele leven doorbrengen in het opbouwen van iets dat men ideaal
noemt; al uw daden, al uw gedachten stuwen u daarheen; uw ziel wordt één verlangen,
één stroom van hunkeren, en eindeloos smachten naar wat men niet heeft en nooit
bezitten zal. Heimwee. Heimwee is heel het leven! Heimwee naar wat we gezien
hebben in droom, naar het al-schoone, het volmaakt-heerlijke dat Verlangen ons
voorspiegelt en dat helaas, nergens bestaat! Heimwee, een reikhalzen naar het
onbereikbare! Kijk, die Tyroler; zoo liepen er nu duizenden - of beter millioenen dompelaars over de wereld, zoekend naar een plaats die hun thuis kon zijn, eeuwige
dolers, verdwaald door Illuzie, voortgezweept door 't nijdige Fatum, zoekers die
nooit vonden, naar troost snikkenden die nooit getroost werden, eenzamen,
ontredderden naar wezen en ziel en leven! Overal vond men ze, die vagebonden die
geen vrede kenden. Ook bij de rijken, die lusteloos in hun pracht te hun-
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keren zaten naar een beetje geluk, naar een weinig innigheid en koesterende liefde...
Heimwee, het wee naar een ‘heim’, naar een thuis, een plaats waar men zichzelf
kon zijn, waar alles dezelfde taal spreekt van uw hart, waar allen één doel hebben,
é'en gevoelen, één gedachte! Een thuis, om te vergeten dat ge vreemdeling zijt, een
tehuis om te rusten na wijde tochten, een stil wit huis van vrede en zoetheid! Ach,
heel de wereld schreit van heimwee, hunkert en snakt naar een zacht en goed tehuis!
Een tehuis voor de ziel, wie geeft er een tehuis voor de ziel?...
Dood.
Ach, als de dood nu komen wou...
En dan? Daarachter?
Wat staat er achter u, Dood?...
Eeuwigheid, wat is dat?
Ik kan er niet aan denken zonder waanzinnig te worden.
O, kon ik alles vergeten! Vergeten! Vergeten!
... Van uit een naburige tingeltangel drong aldoor het jankend gedrein van een orgel
tot op zijn kamer door. Het zeurde zoo jamerlijk door zijn hoofd; het kwam van heel
ver, het deunde en tureluurde zoo dof en zwaar-melancholiek, lijk een eindelooze
klacht van moegeleefde menschen, het klonk en gonsde zoo hopeloos door zijn ziel,
vol bitterheid om den akeligen heksendans van het leven... Hebt ge al beluisterd de
ziel die opschreit uit zoo'n piepend, kressend, dommelend orgel? Als een walg van
wie in zinnelijke Carnaval-orgie te veel genoten heeft en overzat is van dierlijke
lusten; als een gruw om de naaktheid van wat onder kleurigen mantel van plezier
verborgen is; als een snikkende desillusie om de wrange leegheid van het leven!
Zoo'n orgeldeuntje, een Parijsch boulevardliedje, door een Bohémien gemaakt, waarin
heel zijn wilde troosteloosheid oprilt, heel zijn onvoldaan verlangen, heel zijn
heimwee naar dat groote... dat ‘onbereikbare’... Wat een tragedie ligt er in zoo'n
liedje!...
Die snik naar vrede, die uitgebralde wanhoop naar het groote, heerlijke Onbekende,
hoe kreunt en kermt het overal door! We maken ons zelf wijs van Schoonheid en
dies meer, we gelooven zoo vast het eens te bereiken, we zien reikhalzend uit:
‘Wie-weet komt het nu niet?...’ - tot we ten
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slotte merken hoe onze droom een kleurige zeepbel was die openspat in de zon en
ons niets meer laat, dan onze armoe uit te snikken in de ironische hulpeloosheid van
'n Parijsch Montmartre-liedje... Het leven is een bedriegster; ze stopt ons veel geld
in de hand, veel blinkende geldstukken die ons een heele boel heerlijkheden
voorspiegelen, maar weldra blijken valsch te zijn, niet gangbaar, het oprapen niet
waard! Leugen is alles: schoonheid, goedheid, liefde!... verbeelding van een hysterisch
poëetje!... Zie liefde; het begint zoo heel simpel, lijk alles; het is een wondere,
wondere muziek, zoo teer en fijn, zoo zoetjes zinderend in uw ontroerde ziel, een
lentelijk tooverlied; een duizelende wonne... Het begint met een glimlach en het
eindigt met tranen en wee!...
Zijn gedachten ronkten lijk vliegers in de lucht. Staalhard lawaai. Legers trokken
door zijn hoofd. Hieroglyfen warrelden, watervallen bruischten, bedronken vrouwen
schreeuwden en krijschten zijn hersens kapot.
Verdomd, dat eeuwig tobben over zoo'n meisje! Of er geen meisjes genoeg zijn!
Natuurlijk, natuurlijk! Het is wel ellendig; maar men blijft er niet eeuwig om piekeren
en pezewezen, men moet er toch overheen! Hopen, hopen maar! Haha, lachen, laat
me lachen, láchen!...
Als het maar zoo hol niet was en zoo dof en zoo pijnlijkleeg hier in mijn hoofd,
dán zonen er misschien wel meisjes genoeg zijn! Als ik maar niet zoo verging van
rauwe, razende pijn!
- Ach, laat me stil zijn...
Geef me iets om mezelf te vergeten.
Geef me bloemen die me bedwelmen; bloemen die spreken van blonde meisjes
en witte vreugd.
Geef me boeken, om te schreien van ontroering; boeken om te kussen van wilde
verrukking; boeken lijk werelden van schoonheid en goddelijke muziek.
Geef me licht, geef me liefde, geef me rust, stille, zalige rust...
... Hoor dat orgel toch, met zijn dof gedrein! Het hangt in den nacht lijk de grinnik
van het noodlot, het jankt door de donkerte lijk 't gesar van een duivel, lijk de
spotternij van het grijnslachende leven! Het zeurt door mijn hoofd zijn treiterend
gedeun, het is om zinneloos te worden, die dwaze, bittere dansmuziek!... Hoe
verkneukelt het leven zich de menschen zoo te sarren en te sollen; wat een gieren-
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de pret, die miserabele menschkens af te beulen, uit te zuigen, te pijnen en te scheuren,
de duimschroeven vaster te wringen, de gloeiende priemen door hun lillende vleesch
te drijven, de meest geraffineerde marteltuigen uit te vinden en er bij te staan met
van genot stralende gezicht!...
Och, alles is uit.
- Nu zou het heerlijk zijn te sterven...
Als alles uit is, dacht hij, als alle wegen gebroken zijn, ieder doel gedood, ieder
verlangen verloren, welke zin had dan nog het leven? De dood, de dood! spookte het
lijk bliksemvizioenen door zijn hersens. Konsekwent blijven! Dood, als er geen reden
om te leven meer is.
Over de daken jammerde de wind. Een huilen van gepijnigd dier. Was dat diezelfde
wind uit zijn jeugd, waarin hij zoo geren te dolen liep, die streelend zijn wangen
beroerde en zoo dol zijn mond kwam zoenen?... Wind kan soms zoo heerlijk zijn!
O, ik weet nog zoo goed, hoe hij wapperen kan in de borrelende, bloeiende lente,
hoe hij lacht en riegelt, de jolige maat wind, hoe hij duikelt hals over kop, lijk 'n
dwaze arlekijn, hoe hij de lucht vol klare klanken smijt, zijn hobo fluit, zijn hoornen
toet, zijn vreugden losklaroent over de blonde wereld! De blije maait wind, die speelt
en danst om de menschen, de hoeden van de hoofden joept en ze holderdebolder de
straat door giert, de vrouwen in mooie plooien boetseert lijk levende Nikè's van
Samotrakè, bloeiend van schoonheid!...
Zijt gij dat, Wind, die daar grolt over de stad? Hoe jankt ge, als een bende hyena's,
uw gruwzaamheid uit, hoe bast ge, hoe buldert en huilt ge van pijn! Zijt ge zoo
eenzaam, Wind, arme Wind? Zijt ge zoo droef?... Of zijt ge niet meer wind, maar
ziel, gebalde snik van alle eenzamen, smartkreet van alle verdoken weeën?...
- Dat ik nu sterven mocht!
Almaar kraste het orgel zijn schor getoeter door zijn hoofd. Het dommelde en
deunde. Het tureluurde monotoon en droef. Het scheen van heel ver te komen, uit
dikke misten, het was geen muziek meer, geen klank; het had vorm noch gestalte,
toch was het daar, lijk een spookwezen dat door de muren drong, met gloeiende
oogen, met dreigende handen, iets dat niet bestond, en toch leefde.
Een vreemd gevoel overmande Walter. Nevels schoven voor zijn oogen; een doffe
beklemming verlamde zijn leden, koud en griezelig rilde het door zijn hart. Het
scheen of alles van
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uit de diepte tot hem kwam. Het was of hij sliep en droomde, en toch voelde hij
permintelijk het leven in hem. Hij kon niet meer denken.
Een schrikwekkende benauwing; een stilte vol geluiden; iets dat achter hem stond,
over hem, in hem, ‘iets’ dat niet was en hem bevroor... Uren, dagen, jaren duurde
het... Iets dat over den grond kroop. - Waarom vertrap ik het niet? dacht hij, maar
hij wist meteen dat hij machteloos was.
Kleine droppen bloed tikten door zijn hersens. Woorden gonsden in zijn hoofd;
maar hij begreep niet, luisterde naar dat Andere, het Vreeselijke dat zijn borst
toeschroefde.
Niets.
Ach, nee, niet meer dat leven-van-leugen in: Dat leege, troostelooze leven!
Ach, mocht de dood nu komen... Alleen niet meer dat wachten, dat luisteren, dat
verbloeden drop bij drop...
Niets.
Was hij krankzinnig? Was hij razend? Lag hij ronkende tunnels, of zakte hij weg
in het ruischen van een meer?...
Niets.
O, de dood, de dood!
En opeens wist hij dat het nu komen ging.
Het spook, dat daar door de kamer waarde, het was zijn eigen beeld. Het was zijn
eigen wanhoop die hem naar de keel greep, hem wurgde, hem meesleurde in een
wilden wirwar.
- Nu sterven, bad hij. Dan zweeg alles.
Een witte nevel. Luchtledige ruimten. Hij wist niet of hij in een paleis was of op
zee. Hij wandelde door de lucht. Hij dacht: ‘Nu ben ik alles vergeten.’ Dat maakte
hem gelukkig. Hij dacht: ‘Nu moet ik gaan.’
Hij ging buiten.
Het regende. Een kille motregen, huiverig en klam. De wind joelde tegen zijn
lichaam. Hij voelde het, maar het scheen bij een ander te gebeuren, bij een vreemde
die naast hem liep, of misschien wel een ander die uit hem zelf gegroeid was.
Hij ging. Hij ging maar.
- Nu is alles uit! dacht hij telkens.
De straten waren leeg en donker. Enkele lantaarns, als grijze lichtvlekken in
eindeloozen nachtgang. Wat kan het triestig zijn, zoo'n lantaarnlicht, lijk het daar
roerloos
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hangt, een gele vlek in den nevel; het schreit zoo luid zijn eenzaamheid uit, het weent
lijk een vrouw die haar kindeken sterven ziet, het staat daar zoo stil en zoo zacht en
zoo arm alleen.
Er is op de wereld zooveel droefenis die niemand weet.
Walter had willen schreien.
Een zwoele beklemming hijgde in hem.
Hij ging rapper. Het docht hem dat men hem riep, ergens heel ver, buiten het leven.
Hij antwoordde: ‘Ik kom, ik kom!’ Een vreemde jacht beving hem. Hij had willen
loopen, maar zijn beenen waren zoo stijf, zoo wonderlijk stijf.
Een dronken matroos zeurde een cynisch liedje, dat heesch en klankloos tegen de
muren wegviel.
Hij liep voort.
Een vrouw, in een deurpost, riep hem lokkend toe. Hij bezag ze; hij had deernis
met haar oogen. Hij had ze willen zeggen: ‘Kom mee; ook uw plaats is daar, waar
ik nu heenga.’ Hij zei niets en liep voort.
Een kreupel manneken pikkelde vóór hem uit, zingend zacht voor zijn eigen een
aardig liedeken. Het was heel stil in de straat, alleen die hinkende voet klinkerde
luid, met ijzren klank. Het gaf telkens een klop door zijn hart. Een razende gedachte
beving hem: het ventje inhalen en wurgen. Maar hij kon niet. Als ging ieder in een
afzonderlijke straat, toch naar hetzelfde doel.
Hij zag den dronken matroos. Hij zag de lokkende vrouw. Hij zag het
hinkepatinkende manneken vóór hem waggelen, neuriënd aldoor hetzelfde refrein.
Hij zag dat alles met zijn oogen, maar het drong niet door tot zijn geest; er hing een
muur die hem scheidde van het overige der wereld.
Hij ging.
Het was hem nu alles zoo onverschillig.
Een vers hing te labberen in zijn hoofd. Hij kon de woorden niet samenbrengen,
lag er aan te peuteren; dan opeens vlamde het op:
Good-bye, proud world! I'm going home;
Thout art not my friend; I am not thine;
Too long through weary crowd I roam: A river ark on the ocean brine,
Too long I am tossed like the driven foam;
But now, proud world, I'm going home.
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- Nu ga ik stil naar mijn huis! wist hij plots. Het was als een bevrijding. Vlugger nog
liep hij door.
Dan stond hij stil, en zag het water stroomen onder de brug. Het donkere water.
Het mysterieuze water. De regen pritselde lijzig zijn eeuwig gedruppel; het was een
droef wijsje, eentonig en ziek... En het water stroomde...
‘To die, - to sleep: no more...’
Daar onder was de dood en de verlossing. Dood. Anders niets meer. Sterven.
Vergaan. Niet meer lijden. Niet meer weten. Vergeten. Daaronder, het water. Zwart.
Rusteloos spoelend. Papier en stukken hout drijven mee. Wrakken. Hij ook is een
wrak. En stuk vermolmd hout. - Kijk, dat groene wezen, hel spook van op zijn kamer,
daar in 't water!... Grinnik. Duivel. O, ik durf niet! Ik ben zinneloos!... Slapen. Slapen.
To die, - to sleep:
No more; and, by a sleep, to say we end
The heart-ache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, - 't is a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, - to sleep; To sleep! perchance to dream: - ay, there's the rub;
For in that sleep of death what may come,
When we have shuffled off this mortal coil.
Must give us pause: .................

De droom, als we slapen, daaronder... Welke droom?... Verlossing?... De dood
verlossing?... Als door nu is niet verlossing was?... Wat ligt er achter dood? Welk is
dat vreemde land.
‘The un discover'd country, from whose bourn
No traveller returns.’

Dood, - - en dan?? .................
En dan? En dán? schreeuwde de Beier hem in het oor. En dan? En dan? En dan???
Als een heete stroom gulpte het naar zijn hart: en dan? en dan? Het was of hij
ontwaakte. Hij zag omhoog; hij dacht dat hij leefde tusschen de sterren.
Hij zag Annie.
Hij zag zijn moeder, die dood was, en toch leefde, in hem.
Hij zag God.
Hij weende...........
- - Dat was de terugtocht.
Robert VAN PASSEN.
(Hoofdstuk uit Het Brandende Braambosch, ter pers.)
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Vier Gedichten
Banaal Park
Tussen gesloten lotus en wilde wier
- o schone wier van lafheid
o lotus van éen heldere nacht ligt helder een verloren zwaan en eenzaam.
Maar zeldzaam staat een mauve wateriris
fier boven de lafheid van de wier
en roerloos naast de overmoed der zwaan
alsof de zwanehals als iristengel
en vice versa boven de fierheid staat
die tussen wier en lotus bengelt.
O lotus van een heldere nacht
éen heldere nacht van louter schroom
Wie tussen wier en lotus iris is
en fier is als de zwaan en roerloos wacht
op wat moet komen en nooit komen zal
die staart met open oog de zwaan
mee met de mauve wateriris aan

Het Laatste Blad
De laatste blaren
tot het allerlaatste blad
dat aarzelt om te vallen op het pad
der ondeugd en der deugd tegader.
De laatste blaren van de bomen
hebben hun aarzeling verspreid
over de schedels van te vele hoofden
omdat gij met een klamme handigheid
de laatste trilling van de blaren roofde.
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Want wat is blad en bladerval
de deugd is als een waterval
van ondeugd in de diepste diepten
De aarzeling van de blaren
- de laatste blaren van uw eigen aarzeling ach is naar de diepte meegevaren.

De Wagen
De trage wagen dok kort door de nacht
met rood en licht dat schommelt
de schaduw in de donkere schacht van 't dorp
de lage huizen langs
Het is een duistere nacht
Daar is geen afstand als de worp
van een steen die wij niet vallen horen
en als de slagen van de klepel uit te toren
in de kom van 't dorp.
De wagen dokkert naar de verte
de deuren kloppen bij zich vel ven aan
en daar is geen gelaat dat zal ontsluiten
de deuren van uw donkere waan.
Want gij zijt stil
de honden zijn vol angst
de stilte doet de ruiten klappertanden
van úw angst die te zoeven hangt
als d'insecten aan de duistere wanden.
Want gij zijt zelf de angst
die gij niet zelf kunt doden
die aan uw slapen klopt als aan uw deur
maar gij weerstaat niet meer aan 't knarsen van de sloten
en 't dokkeren van de wagen beurt om beurt.
Op dezen stond is 't úwe beurt
gij hoort niet meer de wagen
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en nu gij denkt de stilte en de hond
gesmoord te hebben in een gil van moord
weet gij niet waar uw vrede heen te dragen
en werpt de ballast van uw zinnen overboord

Portret
Haar blik schuift langs de ronding van haar oog
over de ronding van haar wang
de spiegel toewaarts naar haar beeld
alsof 't een beeld was van voorbije angst
gebroken en vergeeld.
Hoe tans verdrijft de laatste damp van angst
haar hand langsheen haar dunne hals
als d'andere vingeren die haar hoofd bedaren
vergaren tot een wonderbare vangst
de zilvervisjes en de grijze haren
De grijze haren van een grijs geweten
met de bitterheid van een traag vergift
en het passierood van haar lippenstift.
En waar de damp vlug was vergaan
tot een akwarium van 't verleden
is plots een vogel neergegleden.
GASTON BURSSENS.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

415

Eenige herinneringen
Ik weet niet of de beste onzer allerjongsten ook die lentevreugde beleefden, toen ze
met de meesters onzer letterkunde kennis maakten. Ik weet in elk geval dat ik er een
hooge hoed voor opzette om Verriest en Streuvels te bezoeken 't Was of ik naar
koningen ging. 't Waren en 't zijn ook koningen van den geest. Een even scherpe
vreugde beleefde ik toen ik met Karel van den Ooever kennis maakte. Juist waren
zijne Kempische Vertelsels verschenen. Ken wondere man, een vinnige kop. Hij
ontving ons - Thiry en mij - en op den hoop toe vroeg hij ons, om in het pasgestichtte
tijdschrift Vlaamsche Arbeid wat te schrijven. We waggelden haast om van blijdschap.
Wij werkten mee. Ik heb aan Vlaamsche Arbeid veel te danken en aan Karel van den
Oever en aan Jozef Muls. Van den Oever zocht vernuftig naar de gebreken en toonde
ze. Hij klopte het stof er uit, uit wat ingezonden wierd. Vlaamsche Arbeid had jonge,
frissche krachten, die zich van het realisme afkeerden, en naar meer verfijning van
den geest zochten. Zoo was daar Gust Van Roosbroeck, een geniale jongen, die
dweepte met de Fransche symbolisten. Ik had toen een kamer op het Begijnhof te
Lier. Hij wou er ook een hebben. Huurde er een, nam den sleutel mee naar Antwerpen,
en zag nooit meer naar die kamer om. Wat heeft dat Begijntje moeite gedaan om
dien sleutel weerom te krijgen! Er was daar ook Jan van Nijlen, de zachte dichter.
Toen ik met hem kennis maakte, we vielen beiden over een kistje in de Lange
Nieuwstraat in elkanders armen, zei hij, en dat was gewaagd in die Sar Péladan
atmosfeer, die toen dik over Antwerpen lag, dat de geslachte os van Rembrandt een
groot meesterwerk was. Een groote vreugde was het ook toen we bij Muls, op zijn
werkkamer te Mortsel mochten komen. Hij toonde ons den uitdoovenden
Westerhemel, waarover hij pas een gedicht gemaakt had: Arondmeren. Muls wist
met zijn aromatisch woord geestdrift voor Ruskin en de Engelsche Préraphaëlieten
in ons te gieten. Ik kwam ook in aanraking met Pieter de
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Mets, die toen niets anders dan zijn eigen kop schilderde, niet Flor van Reeth, en
met de heerlijke familie Goedemé, Ja daar zijn veel schoone dingen te vertellen over
de kracht die van uit Vlaamsche Arbeid straalde in vele kunstmiddens. Vlaamsche
Arbeid heeft gearbeid, niet alleen in zijn tijdschrift, maar vooral naar buiten, net heeft
gevormd en geleid. Vlaanderen heeft heel veel aan Vlaamsche Arbeia te danken.
Er waren vergaderingen. Ik heb er een paar bijgewoond. Van den Over en Muls
regelden dat alles om ter beste. En het fatale kon niet uitblijven. Er was nog geen
souper ge weest, er moest ook een souper bijkomen. Het gedacht kwam van Karel
van den Oever. Een souper voor de medewerkers en discipelen van Vlaamsche Arbeid.
Van den Oever dichtte toen Maenrijmen, en was heelemaal weggeslurft in het
Antwerpen der Renaissance, zat gedurig bij Plantijn, en was voor de schilderijen uit
die dagen niet meer weg te slagen. Het moest een echt oud-Vlaamsch eetmaal zijn.
't Had plaats in een oud stamineeken onder den O.L. wrouwetoren, de spijskaart was
op oud papier, gedrukt met echte Plantijnletter, in oude spelling, en wat er te eten
was, was afgecopieerd van de oude Vlaamsche schilderijen, Och spijtig dat ik die
spijskaart verloren ben! (Indien Jozef Muls er nog een bezit, dat bij ze toch eens
afdrukke, als document). Ik heb er nog van onthouden: Zwarten Beuling met
Appelspijs, Vlaaien fruit ende toeback. Zoo 't schijnt wou iedereen daar aan deel
nemen - men moest zich haasten om nog plaats te hebben. Het stamineeken was te
klein. Ik schreef rap in, en was er per hoogen hoed. Er was een lange tafel gedekt.
Waar bleven de anderen? Daar kwamen ze allemaal ineens binnen. Karel met zijn
twee broeders, Muls en Jan Hammenecker. Dat was al. Meer kwam er niet. Weinigen
hadden ingeschreven. Maar hoe is een Vlaming. Hij komt ter elfder ure toch. En daar
had men op gerekend. Er kwam niemand. Laat ons dan maar begin nen. Jan
Hammenecker maakte een kruisken. De meiden brachten bergen worst, emmers
appelspijs... potten toeback, enz. We aten, dronken en smoorden. Karel krabte in zijn
haar. Muls zei een schoon woord over Vlaamsche Arbeid. 't Slot was dat er oneindig
veel eten overschoot, dat de kosten zoo hoog waren, en dat iedereen, buiten de som
der inschrijving, moest bijleggen. We legden bij. En 't laatste slot was dat Van den
Oever met zijn broers, belast en be-
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laden met worsten en andere goedheden er van onder trok. En ik ging naar huis met
een leegen, hoogen hoed. Ik had nochtans ook bijgelegd!...
Vlaamsche Arbeid is als een poort. Wie er door gaat gaat door de goede poort die
uitgeeft op den goeden weg.
Ik wensch dit dappere tijdschrift en zijn bestuurder Muls nog vele jaren tot profijt
ende jolijt van Vlaanderen.
FELIX TIMMERMANS

Gij weet niet....
Gij weet niet, gij gaat door het leven... En plots is er de schok, wordt ge doorstroomd
door een onverklaarbaar gevoel. Gij hebt iets gezien, iets opgemerkt; men vertelt u
als het ware achteloos een en ander, en plots: ‘gij zijt niet meer als weleer’. In uw
onderbewustzijn is een heimelijke, is een sloopende werkzaamheid begonnen. Gij
hebt als het ware opgehouden van u zelf te zijn. Een vreemde, wreede demon bezit
u en heeft beslag gelegd op al uw organen. Het is nutteloos tegen te spartelen; gij
wordt geleid en leidt niet meer. Dat zijn die pijnlijke, smartelijke dagen dat de
inspiratie u in haar macht heeft, de dagen die de uitspreekbaarheid voorafgaan. Het
evenwicht, de harmonie, wellicht zoo moeizaam verworven, is verbroken. Het is
zooiets als een fatsoenlijke dronkenschap die u gevangen houdt: - en een onzeglijken
weemoed hangt u over de keel. Zie, het bruischende leven overweeft den schrijver;
het golft over zijn hoofd en wat bij de ebbe overblijft zal wellicht zijn boek worden.
Dat vreemde raadselachtige, waarvan hij niet weet waarvan en waaruit het komt en
dat hij zelf ondanks zich zelf, moet uitbeelden; het is, het blijft, het zal altijd zijn:
mysterie. Hij schrijft het uit, - al kan hij het niet altijd onderkennen. Het onbewuste,
het enorme leven heeft hem tot uitbeelden, tot verbeelden, tot verwoorden gedwongen.
LODE ZIELENS.
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Ontgoocheling
Voor zoover ik het zelf kan beoordeelen ben ik altijd een eenvoudig mensch geweest;
sedert mijn jeugd heb ik mij vereerd gevoeld wanneer men mij om medewerking
verzocht, al gold het maar het enthoeveelste letterkundige tijdschrift dat in Vlaanderen
werd opgericht, of het zooveelste devotieblaadje dat in Holland verscheen, en zelfs
wanneer ik geen lust bespeurde die medewerking, welke in de aanvraag steeds
‘hooggewaardeerd’ heet, te verleenen, heb ik voor de mij bewezen onderscheiding
in hoffelijke termen bedankt.
Toen Vlaamsche Arbeid zich na den oorlog tot ons, en meer speciaal tot mij, richtte
met een verzoek om bijdragen, antwoordde ik op afdoende wijze, namelijk door het
sturen van een uitgebreide novelle, welke met bekwamen spoed geplaatst wend. Hoe
aangenaam het kuieren in lommerrijke dreven en het mijmeren onder beiaarden ook
moge wezen, de lanen dier Vlaamsche lustwaranden leken mij toen, ik spreek over
meer dan tien jaar geleden, met zou oude stammen beplant en die belforten zoo
eeuwenheugend eerbiedwaardig. Vlaamsche Arbeid stond dichtbij, daar was je onder
gelijken, allemaal menschen van ongeveer denzelfden leeftijd, en wat de richting en
strevingen van het tijdschrift betreft: er heerschte zoo'n zalige vrijheid, de lijnen
waartusschen men zich bewoog lieten zooveel speelruimte, dat iedereen er voor zijn
beschouwingen plaats vond.
Gedurende eenige jaren kreeg ik nu en dan een aanvraag waaraan gaarne werd
voldaan. Over het eereloon behoefde men niet te kibbelen, aangezien geen der
medewerkers ooit de tactloosheid had aan honorarium te denken, laat staan er over
te spreken of te schrijven. Kortom, gedurende geruimen tijd vleide ik mij met de
zoete hoop te behooren bij Vlaamsche Arbeid, waarvan de naam alleen reeds den
werklust prikkelt.
Eilacie, ik had mij te vroeg verheugd!
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Op zekeren dag krijg ik een brandbrief ‘onmiddellijk copie’. Daar de meesten onzer
hun werk lang klaar hebben, eer het geschreven wordt (als dat niet het geval is doen
ze maar beter het ongeschreven te laten) grijp ik het eerste en beste bundeltje papier
wat mij onder de hand komt. Er is in ons huishouden nooit pen, inkt, noch papier te
vinden; mijn man gebruikt zijn Waterman, ik mijn Remington en het papier is altijd
net op.
Nu lag er in de kast niets anders meer dan een massa misdrukte rouwbrieven, die
nog wel voor klad konden dienen aan den achterkant, en waarop ditmaal de copie
binnen enkele dagen naar den sympathieken
hoofdredacteur-secretaris-eigenaar-oprichter verzonden werd. Aan dat akelige
rouwpapier ben ik mijn breuk met den levenskrachtigen Vlaamschen Arbeid blijven
wijten.
Drie maand daarna geen drukproef, een half jaar daarna nog geen drukproef. Ik
dacht wijselijk: de haast was zoo groot niet of de novelle viel niet in den smaak,
ofschoon het laatste weer in strijd was met het lovende bedankje, dat de sympathieke
seeretaris-enzoovoorts mij na ontvangst had gestuurd.
Een jaar nadien, bij eene der feestelijke gelegenheden, waaraan het ons hier nooit
mangelt spreekt Vlaamsche Arbeid mij aan.
De argeloosheid der primitieven straalde uit zijn oogen, de begeestering der
praerafaelieten glansde op zijn gelaat, de wind van den Kaukasus woei door zijn
lokken en de geur van Armenië's reukwerken steeg uit zijn zijden zakdoek op.
Och, mevrouw, u moet het mij niet kwalijk nemen, maar dat stuk van u heb ik
verloren, ik heb er mij gek naar gezocht. Nu vond mijn zuster eergisteren den sleutel
van een lade, waarin uw copie lag en de volgende maand......
Natuurlijk was ik zoo onbescheiden te vragen of mijn arme in rouw gehulde novelle
in de lade van de effecten en beurswaarden of in die van de jeugdherinneringen
verzeild was geraakt, maar voegde er geruststellend bij, dat het geval niets beteekende.
Veertien dagen nadien verscheen het eerste gedeelte der novelle.
Eenigen tijd later ontmoette de sympathieke eigenaar-enzoovorts ons weder; dit
maal in een museum.
De glans der primitieven was verdwenen - we stonden midden in onzen
tegenvoordigen nuchteren tijd.
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- Vlaamsche Arbeid is er boven op. We hebben een anderen uitgever. Die neemt het
tijdschrift voor zijn rekening. We zullen goede zaken doen, aankondigingen plaatsen,
onze medewerkers betalen. O ja, het slot van uw stuk kunnen wij niet opnemen. Het
is onmogelijk den nieuwen jaargang van een tijdschrift, dat het eerste en het beste
van ons land (misschien van Europa dacht ik bij mezelf) worden zal, te beginnen
met een vervolg. Dat begrijpt u wel?
- Ja, antwoordde ik flauwtjes, dat begrijp ik. Jammer dat er al een deel van gedrukt
is: ik kan er nu nieteens meer een anderen redacteur, die in copienood verkeert, mee
uit den brand helpen. Wilt u mij die novelle misschien toch maar in zijn geheel
terugzenden?
- Natuurlijk. - En krijgen wij dan spoedig iets anders?
- Neen beste vriend ik zal maar liever in den schaduw van oude belforten en onder
de lommerrijke dreven der waranden blijven.
Een oogenblik kwamen de gloed der praerafaelieten, de stormen van den Kaukasus
en de geuren van het Oosten door de museumzaal gevaren.
- Neemt u het mij kwalijk? Schrijft u niet meer in Vlaamsche Arbeid?
- Ik neem volstrekt niets kwalijk, maar in Vlaamsche Arbeid schrijf ik niet meer.
- Nooit meer?
- Nooit is een veel te groot woord voor mij!
Acht dagen later kreeg ik de eerst verloren en daarna slechts half geplaatste
pennevrucht terug. Ik streek met weemoed over de getypte zijden, over de rouwranden
aan den achterkant en borg ze toen troosteloos weg bij den meer dan twee jaar ouden
brief van den sympatieken oprichter-enzoovoorts, waarin hij zijne ingenomenheid
ermede had betuigd. Ik had het gevoel of ze zoodoende minder gehavend (ui niet
zoo deerlijk geplukhaard uit den slag terugkeerde.
De titel van die novelle was: Ontgoocheling.
En terwijl andere redacteurs, zelfs de voortvarende Maurice Roelants bijvoorbeeld,
vier weken van te voren kennis geven, wanneer ze uw hulp eischen, ligt daar nu op
10 November weer een innemend briefje van Vlaamsche Arbeid op onze schrijftafel,
waarin wij uitgenoodigd worden onze bijdrage tot het zilveren feestnummer voor 15
dezer in te zenden.
Ik ben blij dat althans in dit opzicht de handelwijze van
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onzen goeden vriend den hoofdredacteur niet veranderd is en wensch hem en het
jubileerende tijdschrift van harte alle mogelijke goeds. Want mijn belangstelling en
genegenheid voor Vlaamsche Arbeid is nog even sterk als voor de ontgoocheling en
ik verheug er mij in alle bescheidenheid over toch nog min of meer tot zijne
medewerkers te worden gerekend.
Ukkel, 14 November 1930.
STÉPHANIE CLAES-VETTER

Refleks
Een man,
hij viel
en met 't gekraak
van zijn gebeente
brak zijn ziel...
- Brak stuk
met hem
wat vreugde
en wat pijn
en - misschien ook wat zerp geluk
te Zijn...:
Wat nood!
Wanneer een stille, bleke man
wiens aangezicht
een wig van klaarte drijft
in 't zomers zonnelicht
uw schoon Geheim bericht,
o Dood!
FRANK VAN DEN WIJNGAERT.
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In werkstaking
Fragment uit een roman
Een nietig vonkje was voldoende geweest om den grooten brand te doen uitslaan.
Het was begonnen op den akker van boer Geirnaert, zoowat in de zelfde
omstandigheden als weken geleden op het ‘Kasteeltje’, toen men het bij den ouden
Driessens had beproefd. Het volk was naar den tarweoogst vertrokken als naar
gewoonte bij het morgenkrieken. Tegen acht uur kwam de boer met de schoft-stuiten
en de koffie aangekruid. Die ook hadden zij hartelijk verorberd, midden eene drukke
stilte, die Geirnaert aanstonds opviel en hem tersluiks, waar hij op kleinen afstand
het oogstveld op en af drentte, zijn gasten wantrouwig in het oog deed houden.
De ijzerbijterige boer voelde het komen... Het kwam vast... Dagen reeds was hij
er op voorbereid... en kalm en rustig wachtte hij de mogelijke gevolgen af...
Het kregelde zelfs in hem van ongeduld, en hij vond dat die schofttijd thans zoo
lang duurde. De minuten kropen als lui slakken. Hij hadde er willen op trappen om
hun gang te verhaasten en de bom sneller te doen ontploffen... Zijn wrokkig harte
neigde er nu eenmaal naar, meer dan naar de stille vree die uit de blauwe morgenlucht
over de gouden weelde van de beladen velden hing...
Daar schravelden de mannen recht van op den koelen boord der scheidsgracht of
uit de lavende schaduw van de oogstwagens. Ze hadden ziendelingen geen haast in
en ze treuzelden aan alles waar ze maar konden. Geirnaert loerde het grinnikend na
hoe ze bedremmeld naar een begin zochten. Het was hem een genot te meer hun
hierin ter hulp te komen. En gemaakt kwaad snakte hij hun toe:
- Zeg, is 't nog voor vandage?...
Hun koppen rechtten met een schok, als bevrijd van een grooten druk. Keyzer, de
voorman, en die met den Witte een der leiders van den groeienden opstand was, deed
een

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

423
stap of twee naar Geirnaert toe. De anderen drevelden hem met looden klompen
achterna.
‘'t Is daar’, dacht Geirnaert, en zijn oog keek zoo rustig van onder de dikke, ruige
wenkbrauwen uit, dat Keyzer er wat van zijn vastheid door verloor en niet meer wist
hoe te beginnen, hoe dikwerf hij het zinnetje in zich zelve had herhaald, er al het
succes had van berekend als moest hij eene groote volksmeeting houden. Nu sloeg
zijn tong dubbeldik onder dien aanval van alteratie, en slechts stotterend bracht hij
het uit:
- Boer, we... we zoûn geerne... wat opslag hên...
‘Zie-de wel’ juichte het in Geirnaert op, ‘dat het daar was’. En hij lachte luidop
van gevleiden trots omdat hij zoo juist geraden had, en omdat hij wellicht de eerste
ging zijn van al de samenzweerders die aan het onheil den kop moest bieden zooals
overeengekomen was...
Die lach, fel en onverwacht, sloeg Keyzer nog erger uit zijn loef. Maar 't was
spoedig over, toen hij Geirnaert daar driest en uitdagend voor hem zag staan, de
handen diep in de broekzakken en het lijf genoegelijk wiegelend in de vastgeplante
kloefen... wijl zijn wezen één breede, ironische lach was. Keyzer voelde ineens de
volle verantwoordelijkheid van zijn optreden en raadde meteen dat hij op eene
voorbereide partij stuitte, die het succes zijner poging ten zeerst in gevaar bracht.
Maar hij voelde ook zijn rug aanleunen tegen den koppigen muur van zijn
werkgezellen, in wier begrensde brein men nu eenmaal de gedachte had vastgeankerd
dat een eendrachtig willen, een onversaagd eischen en desnoods een krachtig dreigen
voldoende zouden zijn om de groote boeren aan het beven te brengen en voor hen
een hemel van ongekende zaligheid te openen. Ze voelden reeds de vijffrankstukken
dansen in hun zakken, den koelen genever vloeien door hun keelgat, hun wijven die
van den ‘binnen’ overbluffen met hun bloemige mutsen en hun kleurrijke nieuwe
rokken... Ze zagen nog niet eens den treiterlach van Geirnaert, maar drumden dichter
en aanmoedigender rond Keyzer, die begreep dart hij nu niet meer terug kon, en dan
ineens gansche zinnen terugvond over het moegetergde proletariaat, die hij van de
Gentsche sprekers had onthouden.
Geirnaert veranderde geen vin in zijne houding; zijn gelaat bleef in den zelfden
wrong van overtuigd meesterschap, maar in zijn hart rees een bittere wrevel, zich
als groote
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boer, voor de eerste maal aldus te hooren aanspreken, waar bij gewoon was hen laag
en klein, in kruiperige onderdanigheid aan zijn voeten te zien. En hij was thans
nuchter genoeg om doorheen al de opgesolferde drogredenen, die de notaris het bij
het opmaken van hun plan had voorgehouden, te vatten en te verstaan, dat er ook in
den geest en het gemoed van het volk iets was veranderd. Het kwam er maar alleen
op aan door stoutheid en zelfbewustzijn ten minste voor het oogenblik aan het kwaad
het hoofd te bieden. En dàt, begot, zou hij niet in zijn kaartspel laten, of... of hij heette
geen Geirnaert meer...
En luider nog, driester, tergender klonk zijn lach over de stille velden.
- Opslag?... Maar geen duit... geen rooje, rotte duit... siste hij hun vol nijd en
hatelijkheid toe.
- Is dat uw laatste woord boer? vroeg Keyzer, die zijn breede vuisten toeneep om
zich zelve tot kalmte te manen.
- En dan? daagde Geirnaert uit.
Ze stonden bijna neus tegen neus. Geirnaert lachte niet langer, maar zijn oogen
brandden vol wrok en razernij die van den voorman uit. Hij voelde wel dat hij faalde,
dat hij in zijn drift veel van mijn meesterschap inschoot, dat hij beter luidde gedaan
in zijn eerste doenwijze te volharden... maar het was hem te sterk geweest. Zijn
baas-zijn had een te fellen deuk gekregen. Het was geen bedelen dat zijn volk deed,
maar spreken van gelijke tot gelijke, van mensch tot mensch. In dien plotse ommekeer
geleek dat wel eenigszins op bevelen; het was effenaf dreigen... Toegeven, of...
- En dan? wrong hij voor de tweede maal heesch doorheen de woede die hem de
keel toepropte.
Er Keyzer die juist onder den toorn van zijn baas zijn eigen kalmte herwon en
terrein veroverde...
- Dan, wedervoer de voorman, laten wij uwen oest liggen gelijk hij er ligt... en
steken w'er geen vinger meer aan uit... Hé, mannen?
En 't klonk vast en onverveerd uit al de kelen tegelijk, terwijl zij hun woord met
een knotsigen wrong van den kop onderlijnden:
- Nee'w...
Geirnaart beet haast zijn bruin-gesjiekte tanden kapot opeen van ingehouden
razernij, als hij zijn volk van op den grachtkant hun vesten zag halen en aantrekken,
en zonder nog omme te zien, als een trappelende kudde, de veldwegels
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langs liep, naar het dorp toe. Ze verkozen die wegels met opzet, en ze zongen hun
liederen van opstand dat het klabetterde onder de blauwe wij te van den zomerhemel
en over de vreedzaamheid der akkers.
De rijke boer verstond hem aan zich zelve niet: hij hadde nu moeten jubelen en
dansen, omdat alles zoo heel juist uitkwam zooals met den notaris was
overeengekomen en beraamd, en dat op voorhand was gefeest en bezopen als de
triomf der bazen. En daar stond hij nu integendeel te koken en te zieden, de vuisten
te ballen en vloeken te brommen groot als peerden, - terwijl zijn oogen fel bliksemden
als de glinsterende zeisens, die daar lutseleeg door de stakers waren neergeworpen,
midden die schoone, gulden verteedering van het gevelde en nog-wachtend koorn...
Geirnaert zag den troep wegdeinen, de ruggen verschuiven: de lijven verklompen
tot een zwarte vlek in de verte, - en hij werd wel geware dat er daaruit eene wolk
opstak vol onheil en gevaar, en welke zoo licht niet meer zou zijn op te klaren...
OKTAAF STEGHERS

De nar
De nacht is star
en guur,
de sterren klinkend vuur;
een nar
tikt op de maan
de Tijd
Van uur tot uur...
Zijn mond grijnst
om de poets
die hij ons voorbereidt:
achter zijn blik
vlamt groen
het raadsel Eeuwigheid!...
FRANK VAN DEN WIJNGAERT.
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Mijn grootvader
Jan Baptist Devenyn
herdacht
AAN MOEDER.
Novemberdagen openen vergezichten. 't Diepst naar 't donker Verleden toe. De klop
van het hart vangt 't bonzen van langgebroken harten weer op. O, de trillende
bloedsnaar van geslacht tot geslacht!
25 November 1819 schonk hem 't aardsche leven, 16 November 1866 rukte hem
't eeuwige in, wiens zacht-grijze oogen me zoo vaak bekoorden, toen ik, kind nog,
de eenzame half-duistere kamer opzocht, waar zijn groot-ovalen beeld ten hoogen
muur troonde. Diepborend sneed soms die blik. Zou hij niet gewekt hebben de diepere
krachten, die doorzinderen de schoonste oogenblikken van mijn leven? En heeft ‘de
Ridder met de Zwaan’ - of een van de vele blauwe volksboekjes uit zijn door moeder
piëteitvol bewaarde bibliotheek - me de wonderwereld van avontuur en verbeelding
niet opengetooverd en me in het rijk van boek en poëzie binnengelokt?
Van u, nooit-geziene en mij toch bekende man, wil ik heden getuigen. Voor anderen
dan voor mij waren toch uw zeven en veertig bedrijvige japen een bron van adel hoe ontroerd vertellen dit nog de laatste ouderen van dagen, die u kenden(1) en uw
schoon beeld als de verhevenste levens-herinnering door hun grijze jaren meedragen(2)
-; maar ach, niet eens een grafsteen wijst uw rustplaats aan en al draagt de dorpsklok
uw naam in haar brons, haar galm vermocht niet hem ver uit te zenden.
Uw leven, Jan-Baptist Devenyn, bracht ge te Dentergem, in het hart van
West-Vlaanderen, door. Het was en is er steeds stil, eenzaam en schoon, in die vallei,
waardoorheen

(1) o.a. de 86-jarige kerkbaljuw.
(2) o.a. de Gotthemsche kunstschilder Cam. de Waegenaere, die den indruk van ‘een zeer schoon
man’ bewaarde.
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vele beekjes Leie- en Mandelwaarts kabbelen, waaromheen Noord- en Oostwaarts
zachte heuvelen ophuppelen. Op anderhalf uur ten Westen lacht Thielt en even ver
ten Oosten rijst Deinze. En naderbij ligt gevlochten de krans van weelderige wijken:
de Kerssens, het Hoenderveld, de Kapellehoek, de Bunders, de Katteknok, het Goed
Leven, de Vijvers, de Gavers en de Oosthoek. Zou het op rood veld vliegend zilveren
duifken, met groenen olijftak in den bek, dat op het gemeentewapen prijkt, geen
ongeëvenaarde evocatie van de ziel van Dentergem zijn?
Een eeuw geleden, in het groote wendingsjaar, teldet u elf zonnige zomers; van
den bevruchtenden Nederlandschen geest werd ook uw dorp toen gespeend, maar
het kind is vader van den man. Rond uw een en twintigste jaar, spookten de
rampzalige, zwarte jaren veertig, die het bevolkingscijfer van uw gemeente van 3.000
op 2.422 deden slinken, maar ú openbaarden het lijden van de menschen en lossloegen
uit uw warm hart de vlam van medelijden en edelmoedigheid. En groot was de kracht
van uw mannenjaren, toen de ijvervolle ‘Tijd en Vlijt’-er, herder Norb. Scherpereel(1),
in 1854 op de bevoegdheid en eensgezinde offervaardigheid van de besten uit zijn
parochie beroep deed, ten einde een door zijn voorganger lang gekoesterd plan: het
bouwen van een nieuwe kerk, ten uitvoer te brengen.
Dit zijn momenten geweest, die u met al uw gaven opgetild hebben tot een door
weldoen en ijverend arbeiden hoog geadeld leven. Uw romantische en sociale novellen
zijn er een verre echo van, de opjubelende nieuwe, Gothische kerk, zette er de kroon
op.
Opgegroeid op een ter Kerssens gelegen uitgestrekte hoeve, hadt u al de
schoonheden van de vreedzame Vlaamsche natuur van kindsbeen af ingedronken.
Maar sociaal samenhoorigheidsgevoel riep u na de gruweljaren ten kom van het dorp,
alwaar u uitstrooien kondt uw rijke mannelijke gaven als armmeester, bestuurder
van de harmonie, ontvanger van de gemeente, schatbewaarder van de kerkfabriek,
toezichter bij het bouwen van de nieuwe kerk, bouwer van een weezenhuis kortom
begenadigde bezieler en rustelooze opwekker tot hooger, schooner leven van heel
het kleine wereldje, dat een dorp heet.

(1) vgl. Scherpereel N.: ‘De heilige Stephanus... gevolgd van een geschiedkundige schets van
Denterghem (Kortrijk, E. Beyaert, 1863).
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Of allen u in het hart droegen! In volle levensontplooiing velde de dood u toen neer.
Van mond tot mond liep de mare en sloeg met verslagenheid. En rondom uw open
graf stroomden velen samen, instemmend luisterend naar het trouwe vriendenwoord
van burgemeester Opsomer, die prees den moed waarmede ge u toelegdet op al wat
u werd toevertrouwd en dit van onderwijzer Ternest, roemend de ‘studie ter
zelf-vorming en zelfvolmaking’ als uw geliefkoosde bezigheid, prijzend uw
rechtschapenheid en uw liefde voor volk en taal(1).
In den dienst van uw volk stondt u geheel, niet enkel met het hart, maar ook met
den geest.
Ik snuffel in uw bibliotheek en ik ontdek er naast de stichtelijke en geschiedkundige
boeken Fransche classieken, ik vind er oude legenden en volksboeken, ik ontmoet
er heel de Vlaamsche romantiek: Conscience, David, Snieders, Snellaert, J. Van
Beers, Pr. Van Duyse, Ledeganck, Heremans, J. de Laet, Zetterman; ik zie er de
volksalmanakken van het Willemsfonds, de Nederduytsche Kunstbibliotheek, het
Leesmuseum, het Nederduitsch Tijdschrift en letterkundig Jaarboek, het Taelverbond,
de Nederduitsche Letteroefeningen: heel het Vlaamsche geestesleven van den tijd,
al de pioniers en opbouwers van taal- en volksbewustzijn.
Zij waren de lichten langs den weg van uw geestelijken opgang; de voortrekkers
van het eerste uur waren ook uw vrienden en samen met hen ruktet u naar het
Vlaamsche ideaal op.
Het was de romantische lijd, de tijd van het literair weemoedvolle en idyllische,
wonderbare en verre, de tijd ook van de renaissance onzer groote Middeleeuwen en
boeiend wisten onze romantici van dit alles te vertellen.
Hen nawandelend hebt u dan ook het literaire pad betreden en ons een viertal - nu
lang vergeten - novellen nagelaten. Het zijn:
1) ‘Isidoor’ (Juni 1851), eerst verschenen in ‘Het Taelverbond, letterkundig
tijdschrift’, 7e jg., 8e dl., p. 5-31, Antwerpen, J.E. Buschmann, 1851-52.
Ook afzonderlijk uitgegeven te Antwerpen in den Nederduitschen Boekhandel
van H. Peeters, 1851.

(1) Lijkreden uitgesproken op het graf van den heer J.B. Devenyn, overleden te Denterghem
den 16 November 1866 en aldaar plechtiglijk begraven den 19 derzelfde maand.
(Thielt-Vanwelden.)
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2) ‘Het arme Weesmeisje’: een ware geschiedenis ten behoeve der noodlijdenden
(64 pag.). (Gent, J. Tytgat. 1852.)
2) ‘De Verwoesting van Kerstenburg’: verhael uit de midden-eeuwen (135 pag.).
(Gent, E. Vanderhaeghen, 1854.)
In 1926 heruitgegeven als mengelwerk in het weekblad: ‘De Deinsche Burger’.
Ook in het Fransch vertaald door E. de Borchgrave ‘Everard le Vautour’
(Paris-Tournai, Casterman, z.d.)
4) ‘De Ontmoeting bij de Bron’.
Verschenen in het ‘Nederduitsch Tijdschrift’, III jg., 1e afl., p. 57-66 (Brussel,
1861).
Deze novelle bekwam den 2n prijs in den door de redactie van het N.T.
uitgeschreven prijskamp.
Isidoor, dat idyllisch verhaalt van hinderpalen die twee geliefden in den weg gelegd
worden, is als novelle wel boeiend, maar ligt te veel in de gloeisfeer van romantische
sentimentaliteit, en klinkt daarenboven vaak te onbeholpen en te moraliseerend, om
ons nog te kunnen interesseeren.
Het arme Weesmeisje, ons de droeve levensgeschiedenis van een arme vrouw en
de verlatenheid van een haar overlevend dochtertje verhalend, leidt ons midden den
socialen nood van den tijd. Devenyn acht het groot standsverschil en de
ontoereikendheid van de bureelen van weldadigheid de oorzaak van de toen
heerschende ellende. Het getuigt van sociaal inzicht, dat hij een roerend pleidooi
houdt voor het op richten van liefdadigheidsgestichten ter opname van arme weezen,
alsook voor het verschaffen van arbeid aan de behoeftigen. Van zijn sociale novelle,
die ons een belangrijk document voor de kennis van de jaren veertig verschaft, gaat
dus een bewust streven uit om maatschappelijke toestanden te beïnvloeden. Wanneer
we daarenboven weten dat, dank zij dit boekje, er te Dentergem een weezenhuis
gebouwd werd, dan hebben we alle reden den schrijver er van dankbaar te zijn.
De Verwoesting van Kerstenburg(1) is een boeiende historische novelle, en
Devenyn's beste en meest omvangrijk verhaal.

(1) Naar de overlevering was Kerstenburg een in de Kerssens gelegen versterkt kasteel. Naar
de meening van De Flou is dit Kerstenburg in historisch opzicht verdacht. Men zou ter
Kersene bedoeld hebben, een van 1238 af bekende hofstede en leengoed, maar geen kasteel.
De tusschen Dentergem en Markegem gelegen herberg ‘Kerstenburg’ (18e eeuw) zon de
verwarring teweeggebracht hebben.
E.H.J. Claerhout daarentegen is van meening dat de naam voortkomt van Kesterburg, een
burg, die op een versterkt kamp gelijkt. In het leven van Sint Jan van Waasten wordt zulk
een Kasterburg beschreven: een leemem kasteel, midden een omheining van palen, op een
midden het water (hier de Mandel) opgeworpen hoogte. Te Dentergem (vroeger Dentlegem
= Dentelingenheim) lag, ten Noorden van de oude Mandel, een paaldorp, dicht bij Kestenburg,
dat van den jongen steentijd af tot in het Romeinsche tijdvak bewoond was.
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De op Clara verliefde, maar afgewezen Walter van Straeten laat, in afwezigheid van
haar vader Arnold van Kerstene, het meisje van edelen bloede door tusschenkomst
van den roover Everaerd de Gier schaken. Met hun kostbaren buit op de vlucht,
worden de roovers echter verrast door Koenraed van Stavele, Clara's verloofde, die
op weg naar Kerstenburg was. Na een verwoed gevecht, gelukt het hem, Clara uit
hun handen te rukken en er mee naar Kerstenburg te rijden. Terwijl beiden zich daar
in innig samenzijn in liefkoozingen en zoete bespiegelingen vermeien, wordt het slot
echter op 't onverwachts door de roovers weer aangevallen. Ze richten er een vreeselijk
bloedbad aan, verwoesten het van onder tot boven en, na een wanhopigen strijd,
nemen ze Clara gevangen. Ze wordt ontvoerd, maar Everaerd de Gier, die den aanval
geleid had, komt tot inkeer, wanneer het door een toeval blijkt, dat hij de eigen zoon
van Arnold's eerste vrouw is. Hij wreekt zich op Walter, verlost zijn halfzuster Clara
en wordt kluizenaar. Een tijd nadien, onderneemt hij een laatsten tocht naar
Kerstenburg, waar Koenraed en Clara gelukkig samen leven, biecht er alles op,
bekomt vergiffenis en sterft.
Deze levendige historische novelle biedt ons dus een aaneenschakeling van
toevallige uiterlijke gebeurtenissen en avontuurlijke intrigues - besloten door een
verrassende ontknooping. Er is de centrale figuur, Everaerd de Gier, die alle touwtjes
in handen houdt, de twee geliefden eerst scheidt en ze dan weer vereent; de ietwat
drakerige gebeurtenissen zelf - waarvan ik niet heb kunnen nagaan of ze al dan niet
op historischen grondslag berusten - leiden er echter te vaak onze aandacht van af
en verdoezelen wat ons nu van grooter belang schijnt: de strijd in de harten. Doch,
het was de romantische trant, met zijn hartstocht voor wonder en avontuur.
Ongetwijfeld wekt de novelle de illusie van
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het verleden op en rukt ons voor een oogenblik mee naar die wilde, heroïsche en
sentimenteele tijden. Boeiend is ze ook, evenals een roman van Conscience, maar
eigenaardig romantische taal en voorstellingen zijn natuurlijk niet van aard om
moderne lezers te lokken. Iemand met taalgevoel, zal er ook niet altijd over de baan
mee kunnen.
Eenigszins gemoderniseerd, zou het verhaal wellicht nog in den smaak van het
gewone volk vallen, zooals de opname in een provinciaal weekblad nog onlangs
bewezen heeft.
De bekroonde novelle, De Ontmoeting bij de Bron, is ten slotte weer een
sentimenteele liefdesidylle, met alle gaven en fouten het genre en den tijd eigen.
Omvangrijk is uw literair nalatenschap niet en uitblinkend tot over latere geslachten
is het ook niet geweest. Uw te kort leven was daartoe te zeer met algemeen sociale
bemoeiingen vervuld. En ook uw geschriften zijn eigenlijk voortgevloeid uit uw
streven naar volksveredeling: ze blijven getuigen van uw groote liefde tot onze taal
- waarvan het bestaansrecht toen nog moest bewezen worden -, ze spreken van uw
hartstocht voor het hooge en zedelijk goede, ze verkondigen den ongeschonden adel
van uw ziel.
Dit geeft u het recht op de blijvende erkentelijkheid, niet enkel van uw
dorpsgenooten, maar ook van uw volk. Onder haar breeden mantel mag u ook de
Vlaamsche romantiek nemen, u die er zoo 'n echt kind van waart.
Doch ik zelf, die in de ontwikkeling van dit volk twee geslachten slachten verder
sta, ben u den grootsten dank verschuldigd, ik die den klop van uw bloed door mijn
leven draag. Zouden mijn hoogere hartstochten geen kinderen van de uwe zijn: mijn
liefde voor taal en volk, mijn gevoel voor poëzie, mijn verlangen naar schoonheid
en ideaal, het onophoudend aanvoelen van en het nooitvoldane heimwee naar het
Eeuwige? Och ja! er zijn ook donkere vuren van innerlijke tegenspraak, die periodisch
folterend opwalmen en in hun branding zooveel verteren, maar de forschere golfslag
van uw overgeërfde bezieling zal me ten slotte onvertroebeld opstuwen.
Deze hulde wilde ik brengen den dag van mijn vier en dertigste verjaring.
Dr. O. DAMBRE.
Gentbrugge, 11 November 1930.
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Taptoe
Er woei een vlagerige wind. De straten glommen van den neerslag. Het regende bij
tusschenpoozen. Toch was er een massa volk op de been. Tusschen het station en de
Groen plaats kon men den dichten drom van wandelaars niet overzien. Met luid alarm
braken trams en auto's er doorheen. Tergend joedelden ambulante draaiorgels.
Sprakeloos strompelde Dokus, te midden van die ontzet lende drukte, Melanie
achterna. Geen oogenblik verloor hij den hoed van zijn dochter uit het oog. Vrij
onzacht botste men tegen hem aan, trapte hem op de teenen en de keeren dat hij
onwillekeurig revanche nam, schold men hem in een taaltje, waar hij geen woord
van snapte, zoodat hij zich niet eens kon verweren. Zoo vorderde die rampzalige pro
menade...
Op de Groote Markt was de drukte zoo mogelijk nog grooter. Flauwtjes en blauwig
flakkerden de gasvlammentongetjes der illuminatie, langsheen den gevel van het a
griorno verlichte Stadhuis, in den zwaaiende straal van schijnwerpers, gudste de
regen nèer, zilverig...
Er heerschte daar een tumult als in tijden van troebelen.
De bereden politie paradeerde rondom het soldatenvolkje dat kleurige ballonnekens
en smokende flambouwen torste. De straatjeugd had haar uitkijkposten veroverd.
Bij trossen hingen de bengels aan de lantarenpalen. Enkelen waren zelfs op het
bronzen lijk, van den door Brabo gevelden Reus geklauterd.
Plots schalden bazuinen.
Wild gejuich streek over de toeschouwers heèn.
Paardengetrappel zwol aan. De met ballonnekens beban gen staken werden
opgestoken.
Op het balkon en in de vensters van het Stadhuis, be wogen zich zwarte schaduwen
van genoodigden.
De menigte stuwde naar de trompetters toe.
En in de vroolijke onrust van den avond, schetterde
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daarop een fanfare, ophitsend, feestelijk. Er klonk iets martiaals doòr, in de sidderende
sterk geritmeerde tonen van àl dat militaire koper.
Het was een heele aanhef. Zoodra de trompetters zwegen, vielen de
Stadstrommelaars in. Hol en plechtig klonk dat. En na enkele maten borst het los,
kletterend, dreunend, uit wel vijftig speeltuigen tegelijkertijd.
De taptoe rukte uit!
Voorop reed het politieschwadron. Vlak achter de paar den stapten tamboers en
hoornblazers aan. In 't gelid volg de de militaire kapel, geflankeerd door flambouwen ballonnekensdragers. Daarachter dan, onstuimig, kwam het ge peupel opzetten,
jongens en meiskens velen, stuwend...
Zoetvloeiend galmde de populaire muziek alover de Groote Markt. Af en toe
schoten trompetters met hagel.
In den hemel roerde Carolus zijn klepel. De andere klokken van den beiaard
schenen er haar deun in te hebben, als de reus uit de maat ging: ze proestten het uit!
Hel werkte aanstekelijk op oud en jong, dat driftige kermisvertoon. De galm van
herhaald geschater, snijdend ge fluit, krijgschend geroep, kaatste tegen de huizen
van de Markt aan.
Er waren verwilderde toeschouwers die een dolle farandool dansten in den
gietenden regen...
FRITZ FRANCKEN.
(Fragment uit het ongepubliceerd verhaal: ‘Rubens weduwe’.)

Mimosa
Gele zwaalwen uit het Zuiden,
Beiaardklokjes Paschen luiden.
Ambersnoeren made in Nice.
Sterrenbeeld van Berenice.
Bloesem van onaardsche boomen.
Vóor mijn oogen dansen naakt
Oeled. Naïl's en Geisha's.
A.W. GRAULS.
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De overjas
In herinnering voel ik me weer bedekt, aan rug, borst en armen, door de overjas van
het jaar 1920. Precies als toen, doch een oogenblik nu, voel ik bij de schouders de
greep van de mouwsgaten; de fulpen kraag drukt me even weer zwaar op de nek.
Met een slag, als bij psycho-elektrische ontlading, heb ik terug de winter van het jaar
1920 doorleefd. Door mijn bewustzijn rukte de wind die ik, door een snelle
verplaatsing van begraven herinneringen, op het gevoel herkende als de wind van
die koude, terneerdrukkende maanden, de wind van vernedering en huiselijke
onhartelijkheid, de wind van gekrenkte liefdeloosheid.
Hoe heelemaal anders - wellicht veel gelukkiger - ware die tijd van mijn leven
geworden, indien mijn vader niet enkele centimeter grooter dan ik ware geweest.
Daarin moet ik wel het begin zoeken van die meewarige, regenachtige tijd. Zoowat
een half jaar na vaders dood lei moeder mij, in het bijzijn van mijn beide zusters, de
overjas voor. Vader had hem zeker geen volle maand gedragen. Wat zonde zoo'n
stuk, voor enkele franks misschien, te moeiten vergooien! Ja, natuurlijk, hij was te
ruim voor mij. Maar de kleermaker Nadels zou hem toch handig kunnen vermaken.
Die jas was wat men noemt ‘een nationale jas’. Korts na de wereldoorlog had een
socialistisch minister het volk in de mogelijkheid gesteld, zich heel goedkoop degelijke
kleedingstukken aan te schaffen. Ik was - toen op mijn twintigste jaar de meest
extremistische politiek zeer genegen. Maar dacht en voelde ik ook hartstochtelijk
het rechmatige mee van elk proletarisch verlangen, dan was dit niet om, tegelijk met
mijn jas, ook een kenmerk van mijn aristokratisch wezen af te staan.
Het dragen van een nationale jas leek me vagelijk het dragen van een ketting die
de vrije oefening van mijn geest wel belemmeren kon.
En dan... hoewel me de gedachte aan vader diepe eerbied inboezemde, had ik
eenigszins afkeer van die overjas en
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de stof waaruit hij gemaakt was, een afkeer die veel gemeens had met mijn schrik
en afschuw van het menschelijk lijk. Ik kan dat gevoel van zwartgallige jongeling
niet beter verduidelijken dan door de gedachte die me toen door het hoofd ging:
dagen, weken lang was vader stervensziek geweest voor hij voor goed te bed ging
liggen, en al die dagen en weken had zich de dood dus daarbinnen in die overjas
schuilgehouden.
Ik repte wel niet over zulke waangedachten. Alleen heb ik de vraag gesteld of de
kleur van de stof, een heel donker grijs, me niet te oud zou staan. Mijn schuchtere
vraag werd, als een verwijt haast, slecht ontvangen. Te donker?... Zoo kort na vaders
dood, zou ik wellicht wenschen er als een papegaai uit te zien?
- Ik hoop toch, zei moeder, dat je Frans van tante Mathilde niet gaat nadoen?
Die neef was juist, maar dat kon ik onmogelijk zeggen, mijn ideaal van de
netgekleede man. Die genoot, bedacht ik me schamend, andere voorrechten!... Toch
lei ik me ootmoedig neer bij de besluiten van mijn huisgenooten.
De eerstkomende Zaterdagnamiddag zou moeder me naar Nadels vergezellen. Ik
hield er niet aan, samen met moeder over straat en onder vreemde menschen te komen.
Op zoo'n hooge leeftijd bleef mijn moeder geen restje van schoonheid gespaard,
zoodat ik me meer dan eens gruwelijk beleedigd voelde door de vergelijking die zich
tusschen haar en mijn gelaatstrekken opdrong. Op weg naar Nadels was ik tegelijk
schuchter en gemelijk jegens haar.
In de Gasstraat, waar zich de winkel bevond, lag op de huisgevels een damp van
armoedige triestigheid gekondenseerd. Maar voor Nadels geplaatst stond ik weer
met beide voeten in de werkelijkheid van het heden.
Die jas te veranderen!... Hij liet het ons al te duidelijk verstaan, dat hij er ons een
dienst mee zou bewijzen, en dat hij integendeel er niets bij te winnen had... Zoo'n
werk kon hij nu wel bij uitzondering aannemen, maar in het seizoen zou hij het,
rechtuit gezegd, mevrouw moeten weigeren. Het zou bovendien onmogelijk zijn, de
snit naar de laatste mode te veranderen... Nu, dat was geen hinder voor mijn moeder.
Ik mengde me niet in het gesprek en stond triestig te droomen. Ik herinner me hoe
ik daarna, ontredderd van schaamte, een lang debat aanhoorde over de prijs waaraan
ons de jas zou geleverd worden.
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Nee, mevrouw, daar kon nu geen cent meer af. Hij zou er waarachtig niets aan
verdienen. Overigens, hij zou dat werk voor iedereen niet kunnen doen.
Mijn moeder drong tevergeefs aan op een prijsvermindering van vijf en twintig
frank. En ik... ik stond er bij te blozen lijk een beschroomde buitenjongen. Ik was
op, vernietigd, toen we de winkel verlieten. Naarmate ik terug het gevoel van mijn
wankele zelfstandigheid herwon, nam ook mijn bitterheid en teleurstelling toe. Ik
schreef in die tijd een korte verhandeling over komische akteurs. Na twee jaar studie
was ik er in geslaagd, haast al mijn vreugde en geestdrift binnen de perken van dat
onderwerp samen te trekken. Nu ik echter terugdacht aan mijn pasbegonnen werk,
leek mijn geloof in literatuur en wetenschap mij eeuwig verloren toe. Hoe lichtend
en warm van arbeidsgenot had ik me daar straks nog de komende winteravonden
voorgesteld... Het was me, in deze mistige regenstraal, alsof ik mezelf - op weg naar
een vochtige kelder - ging gevangen geven. De gansche, lange wegs naar huis sprak
ik geen woord tot mijn moeder. Met satanisch genoegen verzorgde ik de uitdrukking
van mijn wrokkend zwijgen. Ik zie weer duidelijk haar bleek en afgesloofd gelaat
met de zenuwachtige knippende oogen. Uit de verwaaide, grijze lokken schreit me
smart en kommer toe. En wat heb ik gedaan toen, wat heb ik gedaan?... Ik zal het
nooit vergeten dat ik haar, bij het oversteken van een drukke rijweg, niet eens bij de
arm nam. Ik liet ze begaan, gebogen, hulpeloos en verschrikt, temidden het razen en
toeten van het straatvervoer.
Een van de volgende Zaterdagavonden werd ons het geschenk van mijnheer Nadels
thuisgebracht. Vóor de spiegelkast hielden we, moeder en mijn beide zusters, een
spreekkoncerto, waarin ik, op een zeer bescheiden instrument - laat ik zeggen de
harp - een zeer bescheiden partitie uitvoerde. Geschoven als 't ware in de stijfgestreken
overjas stond ik niet veel meer dan te draaien en te keeren onder de kritische en
tevens waardeerende blikken van mijn huisgenooten. Gehuld in die weinige plooibare
stof voelde ik me een oogenblik als met plaatijzer gekleed. Wat hing die jas, mij
docht, me toch buisvormig om het lijf! Tevergeefs zocht ik de heuplijn van mijn
tamelijk rijzige gestalte. Moest ik niet bang zijn bovendien, bij het buigen van de
armen, de mouwlappen te doen barsten als de een of andere sprokke materie. Eerst
na een minuut kreeg ik de zakken in het
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oog. Door het verkorten van de jas waren ze gedaald tot een weinig boven mijn
knieën. Alleen met gestrekte armen kon ik ze bereiken, en zoo kreeg het er heelemaal
de schijn van, of Nadels er naar gestreefd had, vooral het cylindrische van mijn
verschijning te doen uitkomen. Ook zou men, meende ik, de indruk krijgen dat mijn
bovenlijf te lang en mijn beenen te kort waren.
Diezelfde avond heb ik de overjas kalm aan de kapstok gehangen met de
gewaarwording alsof ik hem schuchter vaarwel zei. Maar het was zoo beschikt dat
ik hem weer zou zien al de volgende dagen. Van dag tot dag zou hij zich als
doortastende parasiet al hooger en steviger vasthechten aan de beschroomde plant
die ik was. Toen ik Maandagmiddag van mijn bureau huiswaarts keerde, viel het me
op, door een ietwat pijnlijke vermoeienis, dat de mouwsgaten tamelijk eng om de
schouders drukten. Dat kon na enkele dagen wel beteren, meenden moeder en mijn
zusters. De heele jas moest met de tijd wel soepeler worden. Herhaaldelijk, bij het
kijken in winkelramen, was mijn silhouet me alles behalve los en bevallig
voorgekomen. Tevergeefs poogde ik me, bij dat telkens weer kijken, wijs te maken,
dat ik een pessimist was en, zooals mijn huisgenooten meenden, er toch niet zoo
onvoordeelig moest uitzien. Eindelijk dan, in volle dagklaarte, toen ik de schuine
spiegels van een kleergoedmagazijn voorbijstapte, kreeg ik mijn beeld, tot viermaal
toe weerkaatst, langs verschillende kanten te zien. Belachelijk! Afschuwelijk!...
Enkele meter verder had ik, zoo plots, van schaamte in de grond willen zinken.
Zoo immers als ik me daar in werkelijkheid gezien had wenschte ik van ganscher
harte niet verder te bestaan. Mijn hart was verpulverd. Zonder innigheid, zonder
eenige ontroering van liefde, dacht ik even aan de bevallige Jenny die ik zoo lang
reeds wenschte mijn Jenny te mogen noemen, en in mijn geest tekende zich mijn
hopeloos armgebaar waardoor ik haar smeekte, mij voor altijd uit de weg te gaan,
me nooit meer in dit leven te begoochelen met een glimlach waarvan ze zelf de
wreede, doorruischende zoetheid niet kende.
Hoe had ik toch zoo belachelijk kunnen meenen dat na die enkele komische
waarneming - zoo onbelangrijk, een stipje op mijn levenslijn - de liefde, mijn familie,
mijn wetenschappelijke lust, de heele vriendelijke helft van de wereld, mij
ongenietbaar, ja, ongerijmd en zwart als het Niet moesten toeschijnen!
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Dagen lang is mij het gevoel bijgebleven dat ik op straat niemand onopgemerkt
voorbijging. Gekleed in vaders overjas waren mijn bewegingen mij onnatuurlijk of
minstens vreemd geworden. Mijn gang, het zwaaien van de armen, 't bescheiden
wiegen van schouders en heupen, waren nog louter reflexen.
De discipline, die de overjas aan mijn bewegingen opdrong, deed zich meteen ook
gelden op de werking van mijn geest. Van langsom meer werd me dat kledingstuk
lijk een geniepige gezel waarvan ik ieder oogenblik een kwade streek te verwachtten
had. Geen kwart minuut heb ik hem ongeweten gedragen. Alleen de Zondagmorgen
was een verademing in die sombere winterweken. Een morgen van sport in de
Sparta-kring! Daar voelde ik onder vrienden het vuur van gezondheid en jeugd weer
in me opleven. Die Zondagmorgen was ik mijn gruwelijke jas kwijt. Ik droeg mijn
andere, mijn oud-gekende. Met welke sympathie met wat een ontroering dankte ik
hem onbewust om zijn ietwat modische snit en om de gewilligheid waarmee hij zich
naar de vormen en beweging van mijn lichaam ploeide. Die mooie Zondagmorgenden
wist ik hem te dragen met een gevoel van vrij en aristokraat zijn. Dan was ik weer
de andere, de flinke, de geestige (waarachtig, het zij slechts voor mezelf gezegd), de
vreugdig levende jongeling, de eenige die Jenny kende, gelukkiglijk! Zij ook was
van de kring. Lang reeds, tot mijn weelde, vermoedde ik haar blijde sympathie voor
mij Ze kende mij, waarachtig als spelende, lachende gezel. En niets, niets wist ze
Goddank! van de melancholische ijzervreter die ik was voor mijn moeder en Martha
en Elza, niets van de waanzinnige kniezer die rondliep met de vrees in het hart, binnen
de strak gegoten maat van mijn weeksche overjas. Zóó, zonder dadendrang, zonder
eenige levenslust, zou het plezierig en genotzoekend katje, dat Jenny was, me zeker
niet geduld hebben.
Lang reeds hadden de leden van Sparta er voor gewerkt om een tweede oefenstond
te bekomen. Dat doel was nu bereikt en de bijeenkomst werd de Woensdagavond
gesteld, een avond die voor mij de lange, triestige wacht van Zondag tot Zondag, en
het verlangen om Jenny weer tezien, gelukkig kwam onderbreken. De eerste twee
sportavonden had ik me buiten weet van mijn huisgenooten, met mijn Zondagsche
jas gekleed. Ik nam de gewoonte aan, om hun vanuit de gang goeden-avond te zeggen
en verder ongezien het huis te
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verlaten. De derde week nam ik, als naar gewoonte, mijn Zondagsche jas van de
kapstok, toen ik eensklaps in de halfdonkere huisgang van schrik verstarde. Ik had
het zacht ruischen van kleergoed gehoord. Daar volgde ik een trage, onverklaarbare
beweging van mijn weeksche overjas. Een restje van gespannen geestkracht liet me
toe in het salon te vluchten, waar ik onmiddellijk licht aandraaide. Ik overtuigde me
alras dat de jas, daar aan de kapstok, door het wegnemen van de andere, die er naast
had gehangen, zijn oorspronkelijk evenwicht had verloren en eerst enkele seconden
daarna verschoven was.
Toen ik keelemaal opgekleed stond, riep moeder me vanuit de keuken. Ze opende
de deur zelfs en keek in de gang. Er bleef me niets anders over dan mezelf in volle
licht voor haar en mijn zusters te ontmaskeren. Zooals ik het een oogenblik te voren
verwacht had, was 't een koncerto van verontwaardigde verbazing. Hoe diep
beschaamd wist ik me nietig en machteloos tegenover hun kleinzielige opvattingen
van zuinigheid staan. Gekrenkt door die kritische verwijtende blikken, deed ik bondig
verstaan dat ik in de Spartakring gewoon was fatsoenlijk gekleed te verschijnen. Ik
wou me daar door een kleedij, die me dag aan dag de keel uithing, niet belachelijk
maken!... Mijn stijgende verbittering werd ik physisch gewaar door nevralgische
trekkingen in de borststreek. Onder de indruk van die ziekelijke sensatie, en bewogen
als 't ware door een gevoel van medelijden en rechtvaardigheid jegens mezelf, wond
ik me op tot een krisiswoede die me vanzelf, zonder het oordeel van mijn huisgenoten
af te wachten, besluiten deed:
- Als jullie het niet velen kunt, dat ik minstens ordentelijk gekleed onder de
menschen kom, dan wil ik je wel het genoegen doen thuis te blijven.
Ik meende me nu aan de hevigste scene te moeten verwachten. Tot mijn
verwondering, ook tot mijn verbitterde spijt, werden mijn woorden door mijn moeder
slechts spottend onthaald:
- Blijf thuis, jongen, blijf gerust thuis. Wat je niet doen kunt, moet je maar laten!...
Met de neiging tot zelfmarteling, die de melancholikus eigen is, besloot ik me
hardnekking aan de sarkastische raad van mijn moeder te houden.
Dagen lang duurde de verbittering onverminderd in mij. Ik stelde me de
onverkwikkelijke vraag of ik mijn moeder
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een wrok toedroeg. Ook toen, als altijd overigens, was zij het die de eerste, hoewel
schuchtere stappen tot verzoening aanwendde.
De herinnering aan het tooneel, dat zich toen in het bijzijn van mijn tante afspeelde,
zal me eeuwig smartelijk bijblijven. Rond die tijd reeds had ik kunnen vermoeden
dat mijn moeder door de ziekte ondermijnd was, die vreeselijke ouderdomsziekte
waaraan ze ten gronde zou gaan. Hoe weinig helaas! kende en zag ik haar in die
dagen! Hoe ver ik van mijn moeder afstond moest blijken uit de koelheid waarmee
ik haar bejegende, uit mijn gewoonte, weinig of niet met haar te spreken, en haar bij
mijn weet nagenoeg nooit in de oogen te zien. Hoe is het mogelijk dat ik in herinnering
nochtans een zoo scherpe voorstelling van haar gelaatstrekken bewaard heb? Ik zie
haar nog weer, zooals ze mij op die vreeselijke namiddag onbewust moet
voorgekomen zijn. Met brandende schaamte besef ik weer, hoe ik tersluik verachtend
neerkeek op haar verwaaide, grijzende haar, en me koud afwendde bij de toevallige
aanblik van haar roodomrande, zieke oogen. Toen reeds drukte haar bleeke,
gerimpelde gelaatshuid al de hevigheid uit van een durende hoofdpijn en een
beenrheumatiek waarover ze ternauwernood klaagde. In een zulke toestand, die ik
door onverschilligheid loochende, waaraan ik als 't ware niet wilde gelooven,
beproefde ze mijn hart te benaderen of minstens mezelf mijn leed als niet zoo erg,
als min of meer belachelijk te doen inzien. Doch dát was juist waartegen ik opkwam.
Ik trof hen bij mijn thuiskomst beiden, moeder en mijn tante Mathilde, in de
keuken. Ik had me na een sobere goeden dag aan tafel gezet, slurpte mijn koffie en
at in stilte, vol aandacht voor een gesprek waarin ik me niet wenschte te moeien.
Dwalend over huishouding en levensduurte ging het gesprek zich richten op kleederen
en het duurde niet lang of schuchter, met een droevige en tegelijk toegeeflijke
gelaatsuitdrukking, bracht moeder de overjas aan de beurt. De overjas die een overjas
van vader geweest was, moest haar allicht om die reden een groote eerbied en liefde
inboezemen, en ik spot niet, wanneer ik meen, dat ze misschien wenschte, hoopte,
dat gevoel toch in me wakker te krijgen. Ze ging zelf, hoe moeilijk het haar ook viel
in die dagen, de overjas halen. Ze was zelfs zoo kiesch me niet te vragen hem even
aan te trekken. Ik voelde echter niets van de toegevende vriendelijkheid die moeder
jegens me aan de dag
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lei. Ik had haar genegenheid gewild, jawel, maar volstrekt zonder de overjas. Terwijl
ze voor tante zijn hoedanigheden in het licht stelde, begon de boosheid zich weer te
roeren in mij. Ik voelde dat men me met lieve redenen vriendelijk wilde gevangen
nemen. Ook tante scheen mijn onwilligheid niet te begrijpen. Met een grijnslach
dacht ik aan haar zoon die het toegelaten was zich als een modepop te kleeden.
Opeens, nog vóor ik een enkel woord gezegd had, barstte ik los:
- Wel tante, als je 't dan toch zoo'n prachtstuk vindt, waarom neem je hem niet?
Je zult er Frans vast een genoegen mee doen. Als het me vrij stond, gaf ik hem je
graag kadeau, heel graag!... Hoor in elk geval naar de prijs...
Mijn moeder beheerschte zich niet meer. Haar hoofd begon te beven en om haar
mond vertoonden zich zenuwachtige trekkingen. Stotterend, woedend, joeg ze
woorden over mijn hoofd, die ik nooit van haar gehoord had. Ze scheen zich van de
aanwezigheid van mijn tante geen rekenschap te geven.
- Moest ik je daarvoor als tiende grootbrengen? Beeld je niet in dat je beter dan
je moeder bent, hoor? jij ezel! Had ik geweten dat je tot verdriet van je ouders moest
opgroeien, dan had ik me liever op voorhand gehangen, jij oesem, hartvreter die je
bent! Goddank, dat je vader je zoo niet meer zien kan... Maar weet je wat ik doen
zal in 't vervolg?... Op je groote smoel zal ik je slaan, op je smoel, versta je?...
Ik had de slechte moed op deze vraag, die zeker niet als vraag bedoeld werd te
antwoorden:
- Waarom op mijn smoel? mopperde ik. Neem de pook voor mijn part, en sla me
de kop in!...
Mijn moeder zweeg, uitgeput. Haar hoofd zonk voorover. Uit de uitgeschreide
oogen vloeiden geen tranen, maar de borst ging op en neer onder geweldig,
aanhoudend snikken. Ik had intusschen mijn eetmaal in steek gelaten en was buiten
gestormd. Rond elf uur 's avonds, toen ik zeker was dat mijn moeder slapen was,
keerde ik terug. Al die tijd had ik door de motregen straat in, straat uit geloopen,
zonder iets anders te zien, te hooren, te denken dan wat er tusschen moeder en mij
was voorgevallen.
Toen ik thuis in de gang stond, bemerkte ik nog licht in de keuken. Moeder
verscheen in de deuropening en vroeg op zachte, bijna vriendelijke toon:
- Had je een sleutel op zak? Er ligt er een op de schouwplaat. Die heeft Elza dan
zeker vergeten...
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Mijn beide zusters waren voor enkele dagen op bezoek bij mijn broeder te Brussel.
De keukenkachel was in de loop van de avond uitgegaan. In de Decemberkilte had
moeder geduldig op mijn thuiskomst zitten wachten. In de grove, zwarte sjaal scheen
ze me, sedert de twist in de namiddag, nog ouder, grijzer, en haar gelaat door nieuwe
smart nog bleeker en sterker gerimpeld geworden. Met welke innige overgave had
ik op dat oogenblik niet voor haar neergeknield en mijn hoofd in haar schoot laten
rusten!... Geen gevoelens van wrok of haat weerhielden me, doch het triestig verleden
en al de pijnlijke harde woorden die ik vroeger had uitgesproken wogen op mij, en
mijn armen hadden de kracht niet om vergiffenis te smeeken.
- Je zult wel zeker honger hebben, meende ze. Ik heb nog een paar boterhammen
en een licht gekookt ei voor je klaargezet.
Elk van haar stille woorden drukte voor mij het schreiend verlangen uit de verloren
zoon, die ik voor haar geworden was, terug te vinden. Een beverig en fluisterend
‘Slaapwel!’ dat ik geschroomd, met vochtige oogen herhaalde, scheen de verzoening
te bezegelen, waarover we niet spraken, doch die, als een laatste, verzwindende geur
van uitgebloeide bloemen in het vertrek scheen te hangen.
Een gansche reeks van volgende dagen verliepen kalm en voor mij zelfs in de
glans van een betrekkelijk geluk. Was ik mijn ontredderde persoonlijkheid weer
meester geworden? Na die droevige dag, die eindigde met een minuut van late
verzoening en toegeving, ging ik mijn overjas dragen met een achteloosheid die
mezelf moest verbazen. Maar ik bleef er ook bij, me van de sportoefeningen op
Woensdagavond te onthouden. Iets anders nog moest er op wijzen, hoe weinig ik er
in de grond in geslaagd was, mezelf tegenover dat kleedingstug te emancipeeren.
Ik wist namelijk dat we beiden, Jenny en ik, 's middags rond dezelfde tijd onze
wederzijdsche kantoren verlieten, en dat de wegen, die ons huiswaarts leidden,
elkander kruisten. Tot voor enkele weken had ik altijd getracht haar op dit kruispunt
te ontmoeten. Ik wou er tevens voor zorgen aan zulke ontmoeting geen opzettelijk
karakter te geven. Zoo gebeurde het dan ook zelden dat ik Jenny te zien kreeg.
Omgekeerd zou ik nu alles gedaan hebben om ook maar een enkele toevallige
ontmoeting te verhoeden.
Een middag echter waarop geen enkel voorzorg me te veel
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was geweest en ik het schuchter van achter een hoek uitwaagde de gevreesde de
straat te verkennen, keken we elkaar plots, zij verrast, ik eerder verschrikt in de
oogen. We hadden elkaar op een afstand van een tiental meter herkend. Ik kan niet
gelooven dat mijn bedremmeldheid haar ontgaan is. Mijn overjas moet haar daarna
de interpretatie vergemakkelijkt hebben. Ik gedroeg er me ook niet naar om innerlijk
kalm te schijnen. Iets jeugdig jongensachtig in die plotse mooie-meisjesverschijning
had me als sterke ontroering aangegrepen. Door de wind, die sterk tegen haar inwaaide
en de mantel wapperend om knieën en dijen drukte, viel me bijzonder in haar tred
een bijna mannelijk elastische beweging op. De buste kwam me fier en hoogstaand
tegen. Van onder het helmhoedje waaiden bij de slapen een paar verwarde krullelokjes
achteruit, en ik... ik moest haar door die plots verschenen, krijgshaftige schoonheid
minstens verdwaasd, verslagen lijken. Als een schooier voelde ik me tegenover die
mooie, netgekleede verschijning in het niet zinken.
- Ernest!... riep ze spottend en met groote verwonderde oogen. Wat eer jou te
ontmoeten!... Kom je nog wel naar Sparta?
Twee Zondagen achter elkaar was ik verplicht geweest de kring te verzuimen.
- Ja-ja, Zondag!... Natuurlijk!...
- Na-tuurlijk! ja-ja, na-tuurlijk! Zondag! aapte ze me stotterend na. En waarom
niet Woensdag? morgen?...
- Woensdag... gaf ik aarzelend te hooren - verlegen streek ik me de kin Woensdag... Je begrijpt... ik... Jenny... ik lees nog en werk wat... 's avonds... en...
Geduldig liet ze me uithakkelen. Intusschen voelde ik me benauwd worden bij de
vaststelling dat ze met neergeslagen blik opmerkzaam en herhaaldelijk de knoopen
van mijn overjas telde. Het viel me niet moeilijk die blik als een teeken van misprijzen
te verklaren. Het antwoord van Jenny sprak deze indruk ook niet tegen.
- Zoo,... je leest en je werkt... Zoo...
En na een lange ondraaglijke stiltepoos:
- Nu, lees en werk dan! Ernest, dag hoor! Ik ben haastig...
Vernietigd door een onhartelijke bondigheid, die ik van haar in gesprek niet kende,
bleef ik haar enkele seconden nastaren. Naarmate ze zich verwijderde, versterkte
zich in
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mij het somber geloof dat ik wegstierf van haar. Verstijfd, verstard, stond ik een
oogenblik totaal met de ellendige ziel van mijn overjas vereenzelvigd. Ik keek Jenny
achterna. Haar schoonheid en zwier waren me vreemd en pijnlijk geworden. In mijn
borst was het nijpend koud. Op weg naar huis had ik wel kunnen schreien. Doch ik
rilde slechts en klappertandde.
De gansche dag beheerschte mij het akelig gevoel, door een enkel verlegen
antwoord mijn hartelijke verhouding tot Jenny te hebben vernietigd.
De volgende dag werd ik gewaar dat alle hoop nog niet dood was in mij.
Op Vrijdagavond van dezelfde week, vier dagen pas na de ontmoeting met Jenny,
bij het verlaten van mijn kantoor, kwam ik achter een paartje aangestapt. Die beiden
daar vóór me gingen dicht gearmd, en bescheiden deed ik mijn best om niet te merken,
hoe ze zich lachend, lief en koesterend tegen elkander aanvleiden.
Tot op zeer korte afstand genaderd, joeg me opeens een angstschok door de keel.
Neen! neen! er was geen twijfel onmogelijk. In de jonge vrouw had ik wel degelijk
mijn Jenny herkend. Haha! mijn Jenny!... Wat had ik me zoo lange tijd wel ingebeeld?
En met Filip R... wel! Filip van dezelfde Spartakring. Hoe was dat mogelijk? Was
ik dan blind of krankzinnig geweest?... Inderdaad! ik was er juist de sentimenteele
schooier naar, om zulke verwaande illuzies te koesteren. Verbeeld je dat: Jenny en
ik! Jenny op wandel in gezelschap van mijn overjas, mijn buiskleedij, 't plaatijzeren
harnas!...
Het moest mezelf wel gek voorkomen, in mijn overjas de oorzaak te zien van een
zoogenaamde breuk (breuk van een verhouding die allerwaarschijnlijkst nooit had
bestaan) tusschen Jenny en mij. Nochtans, na die tweede ontmoeting, kwamen alle
geleden verbittering en smart me gesymboliseerd voor in dat kleedingstuk. Ik stormde
huiswaarts als een blinde gek. Rechtdoor ging ik op een doel, waarvan de vage
donkere voorstelling me telkens in doffe woede ontstak.
Bij mijn thuiskomst was ik eindelijk ietwat kalmer, maar dan ook des te treuriger
geworden. Ik had rustig mijn overjas aan de kapstok gehangen en trad de keuken
binnen, waar ik moeder en Elza vond. De tafel stond gedekt. Ik bemerkte tot mijn
ergernis dat moeder zich de moeite had
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getroost appelbroodjes te bakken. Ze wist dat ik op die kost verzot was. Zonder
twijfel bad ze aan mij gedacht. Nu echter maakte die attentie me wrevelig. In stilte
had ik langzaam en met moeite een broodje gegeten. Dan slurpte ik mijn vergeten
koffie, wrokkend en zinnend als 't ware op de wijze waarop ik mijn huisgenooten
die overtollige vriendelijkheid kon betaald zetten. Toen merkte moeder op:
- Heb je nu al genoeg?
Lijk voor mezelf antwoordde ik ‘Ja’, brommend, onhoorbaar haast. Ongevraagd
schonk Elza mijn kop vol.
- Maar nee! riep ik bitsig, als ik nu genoeg heb!... En ik sloeg haast met de vuist
op tafel.
- Kalm, spotte Elza, kalm, jongen!...
- En zure gezichten hebben we hier ook genoeg! zei moeder, de stem verheffend.
- Inderdaad, merkte ik op, die hebben we hier genoeg. Zoo ben ik dan ook met het
mijne geen uitzondering op de regel.
Instinktief had ik verwacht dat moeder zou opstuiven, maar ze verwaardigde zich
niet op mijn repliek in te gaan. Ik draaide dus door:
- Gelukkig ben ik niet verplicht met een gezicht naar jullie smaak over straat te
loopen. Aan je mooie overjas heb ik overigens genoeg. En tot hier! voegde ik er bij,
met de hand langs de kin strijkend.
- Wat je zegt!... betwijfelde mijn moeder op de ironische toon die bij haar steeds
aan een hevige uitbarsting voorafging.
De graad van mijn opwinding belette me, nog verder acht op haar woorden te
slaan. Ik ontzag niets meer. Alleen mijn vertwijfeling kende ik nog. Eén met mijn
woede geworden, was ik rechtgestaan:
- En als je 't weten wilt, riep ik uit, je mag me slachten, maar daarbuiten hangt hij
en hij kan er voor mijn deel blijven hangen! Met dat lor ga je me 't leven niet
vergallen! Je kan me slachten, zoo seffens, maar me langzaam kapot maken...
Ook mijn moeder was bleek aan het overeind van de tafel opgerezen. Ze staarde
me aan met waanzinnig verwonderde oogen. Opeens vertrok zich de gapende mond
met een krampachtige lach:
- Haha! kapot!... Hartvreter! ja, kapot zul je me krijgen!... Haha! hij kapot!... de
snotneus!... Buiten!... buiten!...
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Lijk een uitzinnige blinde, met wild grijpende handen, trad ze van de tafel weg. Ze
scheen het een of ander voorwerp te zoeken, blijkbaar om er mee te gooien of te
slaan. Een steenen tas rolde van tafel. Als bij toeval kreeg ze van de schouwplaat het
mooiste wat we hadden, een driehonderdjarige vaas, te pakken. Minder dan een
poging deed ze om de arm op te heffen... en de vaas viel aan scherven.
Wat kon haar in dat oogenblik, waarop ze haar zoon als zoon niet meer herkende,
nog eerbiedwaardig of heilig voorkomen?... Ik zag nog, vóór ik buitenstormde, hoe
Elza mijn ontzenuwde moeder naar een stoel toehielp.
Ik ging zitten in onze achterkamer, waar ik gewoon was te werken. Nochtans
volstond dit niet om me aan de storm-sfeer te onttrekken. Het lawaai van de twist
bleef nazoemen in mijn hersens. De ruimte van deze kamer was me te groot, schijnbaar
te vol van onrust en rumoer; een cel van een paar vierkante meter zou me nu goed
gedaan hebben. Ik was te vol van het weedoend gevoel iets dierbaars te hebben
stukgemaakt en daarover toch geen berouw te kunnen hebben Instinktmatig sloeg ik
een boek op en poogde me door lektuur uit de werkelijkheid af te zonderen. En
inderdaad las ik, mechanisch, en met een verwoedheid die me alle begrijpen
onmogelijk maakte. Zoo zat ik minstens een tiental minuten met het gebogen hoofd
in de handen. Intusschen had ik vagelijk gehoord dat moeder te bed was gegaan.
Eindelijk kwam Elza de kamer binnen. Mijn hart begon te bonzen...
- Je moest je schamen, fluisterde ze bitsig. Dat je een moeder van bij de zeventig
zooiets kunt aandoen! Bah!... Had je vader het moeten beleven...
- Ja, viel ik in, haal vader er bij... 't Refrein van het eeuwig liedje.
En ik voelde op de stond hoe gemeen ik deed, toen ik nog zei:
- Vader, vader, immer en altoos vader, alsof de man pas gisteren begraven is.
- 't Is nu al wel, zei Elza grimmig bij het weer buitengaan. Zwijg liever. Bijtijden
zou men gaan twijfelen of je niet wel bij zinnen bent.
Toen ik diezelfde avond door de huisgang stapte, bleef ik plots, op een paar meter
van de kapstok, stilstaan. Koud geworden over het gansche lichaam had ik het gevoel
alsof me het bloed uit de aderen gestuwd was. Een oogenblik
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meende ik de wrekende hand van mijn vader grijpend in mijn nek te voelen.
Vanaf dit oogenblik - het zou wel later blijken - moest zich in mijn bewustzijn een
grond uit bijgeloovige elementen samenvoegen, en grootendeels daaruit wellicht
zouden latere kommer en wroeging oprijzen.
Een paar dagen daarna vernam ik de toegeving van moeder, - toegeving die ik
bijna niet meer verlangde: de jas was aan de werkmeid weggegeven; haar man een
metser, kon hem best gebruiken.
Pas twee maanden later werd mijn heel ziek geworden moeder naar het gasthuis
overgebracht. Een darmoperatie was dringend noodzakelijk geworden. Op zoo hooge
leeftijd verdroeg ze daar echter de gevolgen niet van. Een week na de heelkundige
bewerking werd mijn moeder begraven.
Ik waag het niet de indruk te ontleden die door dit afsterven in mij werd nagelaten.
Alleen kan ik zeggen dat eerder dofheid dan smart mijn gemoed vervulde. De
herinnering aan Jenny en de vervlogen winterdagen werkte nog donker na. Eerst lang
daarna, meen ik, ter gelegenheid van die nieuwe, onverwachte ontmoeting, zou
bijgeloovige onrust in me wakker worden.
Ik was die morgen vóór acht uur op weg naar mijn bureau. Vóór mij ging een man
die ik, eerst toen ik hem dicht genaderd was, als de drager van mijn overjas herkende.
Ik schrikte een weinig, en schaamde me. Een jeukende warmte brak op mijn voorhoofd
uit. Ik wist niet of de man me kende. Toch, om hem niet voorbij te stappen, vertraagde
ik mijn pas. Vóór de winkel van een lijstenmaker had ik gelegenheid om enkele
oogenblikken stil te staan. Toen ik eindelijk weer verder ging, bemerkte ik aldra tot
mijn verbazing, dat ik de metser, ondanks mijn matige stap, weer had ingehaald. Het
terugzien van mijn overjas was me bijzonder pijnlijk. De panische vrees, dat de
metser zich eensklaps zou omwenden, deed me besluiten de straat over te steken.
Pas was ik op het voetpad aangeland of het angstzweet brak me uit. Van welke
vervolging was ik het mikpunt geworden? De man daarover had mijn voorbeeld
gevolgd. Ik dacht er niet aan hem nu nog te ontwijken. Starlings keek ik vóór me uit,
doch toen hij de boord van het gaanpad genaderd was, keek hij me vlak in het gelaat,
groette me en vóór ik er aan denken kon hem terug te groeten, was hij een van de
woningen die ik voorbij moest binnengestapt. Dich-
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terbij gekomen, bemerkte ik de zwartgedrapeerde ingang van een sterfhuis waar nog
menschen binnengingen om een gestorvene te begroeten.
Verscheidene volgende dagen trachtte ik tevergeefs het denkbeeld van die
zonderlinge ontmoeting uit mijn hersens te weren, en ook later nog zou de herinnering
nawerken. In mijn pasgeleden droom heeft ze zich in het kader van die bittere
winterherinneringen weer duidelijk veropenbaard.
Ik wist me, bij het begin van die droom, op weg naar onze woning. Duidelijk
herkende ik de laatste huizenrij die ik voorbij moest om op mijn bestemming te
komen. Maar opeens, toen ik de plaats genaderd was waar ik mijn huis dacht te
vinden, kwam ik tot de verwarrende ontdekking dat het er niet meer was. Ik bevond
me integendeel vóór hetzelfde sterfhuis waar ik in werkelijkheid, lang geleden, de
drager van mijn overjas had zien binnengaan. Ik keerde angstig terug, doch aldra,
zonder me daarover te verbazen, stelde ik vast, dat ik toch weer onze buurt had
bereikt. Voorbij dezelfde bekende huizenrij wilde ik weer naar onze woning toegaan,
doch ik kwam tot dezelfde verbijsterende vaststelling: ons huis was er niet meer en
ik herkende weer duidelijk de zwartgedrapeerde ingang van het sterfhuis. Onder de
invloed van een doodelijke angst wilde ik omkeeren en vluchten. Doch toen bemerkte
ik de metser die me, gekleed in mijn overjas, tegemoet stapte. Onmiddellijk liep ik
weg in tegenovergestelde richting, maar vóor me uit, dichter dan daareven, bemerkte
ik dezelfde verschijning. Ik wist me gedrongen tusschen twee gevaren die ik voelde
naderen. In mijn doodsangst stormde ik het sterfhuis binnen en sloeg de deur achter
me dicht. Achteraan in de donkere gang herkende ik onze keuken. Er brandde miezerig
licht. Ik ging binnen. In een gedrukte gemoedsstemming bleef ik in een hoek bij de
deur gedrongen stilstaan. In de hoek tegenover mij zat moeder in haar sjaal roerloos
ineengedoken op een stoel. Na eenige tijd hief ze langzaam het hoofd op en een witte,
lichtende blik vestigde zich op mij. Ik zag haar geel en beenderig smartgelaat zoo
als het mij van op haar doodsbed was bijgebleven. Grijze lokken, stijf en verward
als hooi, omkransden het doorgroefde voorhoofd en de holle slapen.
- Je wilt hem dus niet dragen? vroeg ze me treurig en kalm.
Ik wou spreken, ik wou schreeuwen, maar kon niet. Het
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scheen me zelfs toe dat ik me niet bewegen kon. Mijn moeder stond recht en begon
het vertrek op en neer te gaan. Bij elke moeilijke, slepende stap hief ze zich kreunend
de zware buik, en daarbij maakte het hoofd, dat ze met beide handen bij de slapen
omvat hield, een wiegende smartbeweging. Even stond ze stil en vroeg weer:
- Je wilt hem dus niet dragen?
Ik wou naar haar toekomen, haar spreken, vragen, ‘meeken,... maar de gedachte
dat ik een beeld was geworden had volle macht over mij.
- Goed, hoorde ik haar zeggen, dan zal ik hem zelf dragen.
Ze greep de jas uit een donkere hoek en schoot hem aan. Dan schoof ze een stoel
bij het venster. Nu eerst bemerkte ik dat op de breede vensterbank een doodskist
stond. Ik zag machteloos toe, hoe mijn moeder op de stoel klom, de doodskist opende
en daarin ging liggen. Vanaf dat oogenblik was ik terug in staat me te bewegen.
Wanhopig viel ik op de kist, waarvan het deksel zoo pas was toegeslagen. Ik trachtte
dit weer met een enkele hand te openen; de andere scheen ik daartoe niet te kunnen
gebruiken. Ik had het gevoel dat ik me de nagels stuk krabde en voelde bloed langs
mijn hand vloeien. Aldoor riep ik: Moeder! moeder!... en terwijl ik me als een razende
inspande om de kist open te krijgen, scheen deze mee met de vensterbank omhoog
te stijgen. Uitzinnig duwde en rukte ik voort. Ik stond ten slotte op de teenen. Mijn
linkerarm was voos gewerkt en ik werd pijnlijk gewaar dat ik de stijgende kist moest
laten. Dan werd ik wakker. Mijn linkerarm lag heel ongemakkelijk, met de schouder
onder mijn hoofd, naar de houten bedsponde toegestrekt. Nog half beklemd rees ik
overeind.
De avond te voren, bij het slapengaan, had ik een bloemlezing uit Nietzsche
geopend op mijn nachttafel laten liggen. Terwijl ik me loom de beenen uit het bed
liet zakken, viel mijn blik op een kort aforisme. Met een bittere glimlach bleef ik
eenige tijd voor me uitstaren. Daar stond ongeveer:
Wroeging is - als het bijten van een hond in een steen - onzin.
RENÉ BERGHEN.
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Critiek op Vlaamse dwangarbeid
Hoewel niet direkt bedoeld als hulde-albumblad voor het jubileerende tijdschrift, zal
het niemand ergeren als we ons bij den aanvang dezer herfstoverwegingen, even
geestdriftig gestemd voelen. Vijf en twintig jaar rusteloze Vlaamse arbeid! We hebben
dus wel het recht den ‘roemer van het romantisme’ te heffen. Heil het zeldzame
tijdschrift dat twee letterkundige generatie's kon boeien en verbinden; heil ook den
man die van stonden aan zo breed van inzicht was, niemand af te stoten, die in de
onwaarschijnlikste richtingen talenten wist op te schommelen en zonder de schepen
der veilige zekerheid achter zich te verbranden, het aandurfde voorop te gaan in de
ontdekkingstocht naar nieuwe vormen en oude schoonheid. Arbeid is immers het
eksponent van leven.
We zijn dus solidair, en het zou ten andere aan een arbeider van het elfde uur
kwalijk passen aan critiek te willen doen. We willer eerder getuigen van de sereenheid
waarmee een tijdschrift alle opeenvolgende literaire standpunten kan overwinnen
zonder eraan dood te gaan op voorwaarde dat er een ruimdenkend en oordeelkundig
man aan het roer staat. Maar dat er mensen zijn die zulks niet begrijpen en tegen de
critiek te keer gaan alsof ze niet opgewassen bleek tegen de hedendaagse remonte
der Vlaamse letterproduktie, dat leerde me een briefje dat ik dezer dagen ontving.
Een jong publicist in wiens werk de heeren recensenten onlangs nog zéér beloftevolle
symptomen hebben ontdekt misbruikte onze vriendschap om zijn gemoed uit te
storten over deze voor hem zéér delikate kwestie; want het voegt toch niet dat iemand
zijn eigen rechters uitdaagt. Voornamelik kloeg hij erover dat er een lacune ontstaan
was tussen de bejaarde gezagdragers onzer critiek en de bekrompen maatstof van
vele huidige boekbesprekers. Holland kent slechts een tiental Vlaamsche literatoren
waarvan het
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ongeveer de helft ernstig opneemt, de andere helft zijn Vlaams. En wat ons land
betreft, voorlopig blijft evenwaardige belangstelling of waardering illusoir. Zijn
misnoegen over dezen stand van zaken uitte hij in ironies.-bittere woorden in zoover
dat hij onwillens in paradoksaal vaarwater meegesleept werd: - Ruimte is het huis
voor sympathie maar eklektisme is een bot zwaard in een landje waar men zijn
vijanden niet met goed fatsoen uit den weg kan gaan. - En dan volgde een
overmoedige, zo niet infame aanval op het Gezag: - o die gezellige persijnse stijl! Is
het dan tòch waar dat ieder ontwikkeld Vlaming er desnoods een gelegenheidsgedicht
moet uitkrijgen? Permitteer dan dat ik zeg: leve de outlaws die geen burgerrecht
waardig gekeurd worden door lui wier zelfzekerheid doet vermoeden dat ze nooit
beduusd hebben gestaan toen ze hun eerste meisje zoenden, beduusd voor de raadselen
van het hart zonder dat de thomistiese zon er haar stralen rond remonstreerde. Zulk
een rein geluk is voor tobbende mensjes als wij niet weggelegd. Die hebben lak aan
heerlike taal, aan duizelende denkkracht en subliem beeldengetoover, aan raakpunten
met vele ismen en evenveel auteurs: wij zijn slechts gewone individu's en dat is
genoeg...
Dat heet ik, met alle respect voor het overige joernalistiek werk van mijn
briefwisselaar: wantaal. In zake hedendaagse critiek geeft bij blijk van een juister
inzicht. Zij is zegt hij een doublure van het ‘letterkundig hoekje’ en wordt bediend
door mensen die steunen op de geleerdheid en de mooie systematisatie hunner
voorlopers, - aldus vinden ze allicht voor elke nieuwe publicatie een passende
gemeenplaats. De knapsten denken hun taak al flink volbracht als ze ontdekt hebben
dat ook bij ons als elders de literatuur zich afkeert van emotionele problemen en
passionele afwijkingen om zich te keren naar themata waarbij verstandelike tornooien
de hoofdrol spelen. Tot op het ogenblik dat iemand dit alles dekandentie scheldt en
de westerse uitkomstloosheid dapper verwisselt voor de mystieke dronkenschap van
het verre Oosten of de nieuwe vitaliteit van Far-West.
Het wantrouwen tegenover de richtende critiek dat in deze regels tot uiting komt,
reflekteert wel de meening van vele jongeren, ten minste van dezen die zelf niet aan
critiek doen en de wijsheid niet vatten van van Ostayen's boutade: kameraden, als
het ons lief is geprezen te worden - enzovoort, zo ongeveer.
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Dit wantrouwen zou minder grappig aandoen en zelfs bestaansreden hebben indien
er zo iets bestond als een systeem of een eenzijdig diktatorschap in zake letteren;
maar zulks is tenemaal ondenkbaar. Hier hoeft ten andere onderscheid gemaakt
worden tussen ernstige stemmen en het literaire commerage dat eerder releveert van
het departement voor sociale voorzorg. Het vanzelfsprekend euvel dat sinds de oorlog
met de herleving van onze letteren samenhangt is een kwestie van persoonlikheden.
Een criticus die op een eerbiedig gehoor wil aanspraak maken moet evenzeer estheties
gevormd zijn als natuurlijke aanleg bezitten. Aan vele geroepenen ontbreekt een
element van beschaving, het innerlike evenwicht en de bescheiden trots die de vrucht
zijn van een onmisbaar quantum doorleefde intellectualiteit. Maar waar zou een
gewoon Vlaming gelegenheid vinden een normale ontwikkelingsgang te volgen?
Die zegeningen zijn hopelik weggelegd voor onze kinderen als ze hun voordeel
hebben gedaan met de optimistiese onderwijswetgeving en de standvastigheid van
den heer Jan Boon.
Geen nood dat vroeg of laat dit elementaire kultuurbezit het onze zal zijn en zich
zal manifesteren ten bate van den geestesgroei in ons taalgebied; dan zal niemand
meer hoeven zich warm te maken over plichten en rechten der critiek, over haar
confessioneel karakter en hare artistieke zending. Meteen wordt er aan alle
populair-wijsgerig gezwam de pas afgesneden. Want hoewel aan iedere artistieke
levensuiting een ethies beginsel ten grondslag ligt is het niet minder waar dat een
bewust-religieuze inspiratie slechts toevallig zal vertoeven op het zuiver-menselik
plan waar zij wezenlik kan bloeien, d.i. als spel en niet als een nuchtere of
allesverterende waarheidsdrang.
OSKAR VAN DER HALLEN.
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Bedenkingen van een buitenstaander
Ik heb een paar maal enkel bladzijden van Vlaamsche Arbeid met mijn proza gevuld
en daarvoor moet ik nu boete afdragen in den vorm van een bijdrage tot het
feestnummer. Zal ik echter niet onrechtvaardig zijn tegenover me zelf, zoo weze
mijn boete in verhouding tot mijn vroegere vergrijpen; deze bijdrage zal dus zeer
kort zijn. Wat kan 'n classicus trouwens al veel te vertellen hebben in een tijdschrift
als Vlaamsche Arbeid? De lezers ervan verwachten wel iets anders, zou ik gelooven,
dan uiteenzettingen - ik zeg niet eens ‘geleerde’ - over klassieke kultuur en
letterkunde. Zoo wil ik dan pogen met mijn bedenkingen in de lijn van Vlaamsche
Arbeid te blijven.
Niets dan een vraag wil ik opwerpen: is onze jongste Vlaamsche letterkunde
‘intellektueel’ of ‘genoeg intellektueel’? Wat bedoel ik eigelijk? Eenvoudig dit:
krijgen we op dit oogenblik in Vlaanderen letterkundige werken waarin de
ook-denkende mensch zoowat zijn gading vindt? Geen louter cerebrale produkten
van gewichtig doende lieden die een of ander nieuw wijsgeerig systeem hebben
uitgebreed! Tusschen het louter cerebrale en het gedachtenlooze loopt zoo iets als
een ‘gulden middenweg’, zou ik nog durven meenen, een weg waar Idee en Fantaisie
mekaar ontmoeten en bevruchten. Op tooneelgebied kunnen we wel enkele
verdienstelijke stukken aanhalen. Maar op romangebied? Hebben we hier nogal wat
dat iets meer aanbiedt dan aangename lektuur? Ja toch. Maar zeer veel vermag ik
niet bijeen te krijgen. Past niet op vele dezer werken het oordeel dat in Vlaamsche
Arbeid (deel 24, afl. 5/6, bl. 347) over een roman werd uitgesproken: ‘Het boek bevat
wel de volgehouden, graadgewijs uitgewerkte geschiedenis van de romanheld, maar
boven het anekdotiese realisme van het speciaal geval vermag de auteur niet zijn
verhaal te projekteren. Het typus ... werd door hem niet gerealiseerd’?
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Voor mij is een roman alleen dan lezenswaard, wanneer men, bij de lektuur ervan,
esthetisch kan genieten (daarom is het kunst), en, na de lektuur, kan nadenken;
wanneer hij tot uitgangspunt kan dienen voor een gedachtenwisseling onder
intellektueelen; waarvan de psychologie der helden ons over ons zelf doet neerbuigen;
wanneer men er door een konkreten, klaren kijk krijgt op levensproblemen die
‘elckerlyc’ aanbelangen; waardoor 's lezers menschenkennis en levenservaring
bevorderd en verruimd wordt; kortom, wanneer het een onuitwisbaar merkteeken in
de ziel nalaat, den mensch in zijn hooger ik vertoont aan den mensch, den geestelijken
mensch verrijkt. Hij, die een werk componeert, dat aan die voorwaarden voldoet, is
een groot mensch, een wijze, een ‘vates’. Mocht men me overstelpen met een vracht
mij onbekende werken, die mij, - daar ik nog altijd met die ouderwetsche manie ben
behept, in een boek een idee te zoeken - bevredigen! Hoe graag zou ik mijn vergissing
en onwetendheid bekennen! - De zuivere poëzie raak ik hier liefst niet aan: een
bespreking van vijf dichtbundels door J. Muls (Vl. Arb. 24, 842 sqs.) heeft me ertoe
gebracht de hier opgeworpen vraag te stellen. Dat heerlijke:
‘Zij die 't waarom van alles willen weten’
‘Zijn rusteloos en reeds voor 't rotten rijp.’

(ibid. 345) dreunt nu nog na in mijn overdonderd brein.
Indien zij die dit lezen gelieven te bedenken, dat de steller dezes in dagelijkschen
omgang leeft met de oud-helleensche literatuur, deze nl. welke men ‘klassiek’ pleegt
te noemen (foei, hoe gruwelijk antiek!) en welke, zoo niet altijd naar het uitzicht,
dan toch altijd naar de bedoeling, essentieel didaktisch is, dan hoopt hij genade te
vinden voor zijn roekelooze vraag.
Prof. Dr. R. VAN POTTELBERGE.
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Vlaamsche Arbeid in Hollandsche oogen
Wat trekt den Hollander aan in Vlaanderen? Wat zoekt hij daar, buiten de grenzen
van het eigen land?
Hij zoekt..... het schoone. En hij bekent het gul, ook al is het niet van dezen tijd
om onomwonden uiting te geven aan gevoelens, die den modernen mensch tot iets
anders stempelen dan tot het meest bekende wezen dezer eeuw: de harde materialist,
met koel zakenverstand en klaar zakenbegrip, maar zonder hart, zonder ziel.
Wie kan ontkomen aan de schoonheid van Oud-Vlaanderen? Zij betoovert, en we
ondergaan die geluksbetoovering willoos en kritiekloos; wij kijken, en voelen, dat
ons hier iets geschonken wordt, waarvan wij de waarde niet in blinkende, koude
guldens kunnen bepalen.
Ons Hollandsch hart trekt naar Vlaamschen Arbeid van vroeger en nu, naar de
werken, die oude meesters en knappe kunstenaars van thans tot stand brachten.
Met penseel en palet.
Met beitel en troffel.
En met de pen.
Drie verschillende perioden heeft de Hollander bovenal lief, in de Kunst van
Vlaanderland.
De eerste - wie zou 't niet raden - ligt in 't grijs ver leden, toen de gebroeders Van
Eyck, een Memlinc, een Van der Goes leefden en werkten en wonderen wrochten.
Door hun paneelen kennen wij de kunstenaars uit het welvarende Gent, het bezige
Brugge. Uit hun eigenlijke leven werd ons weinig naverteld. Wat weten wij van een
Hubert, een Jan van Eyck? Van den oudste, die zooveel eerder dan zijn boeder in
den hemel kwam, van den ander, die zijn werk met een ootmoedig ‘Als ick kan’
signeerde?
Hij had die lijfspreuk niet behoeven te kiezen, wamt nòg spreekt machtig kunnen
uit zijn onvergankelijken arbeid.
Wij, Hollanders, gewend aan ‘onze’ schilders; aan Rem-
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brandt's lichteffecten en Vermeer's natuurlijke tinten, aan den oubolligen Jan Steen
en den statigen Frans Hals, allen uit veel later tijden, wij raken vreemd geboeid door
deze vroegere, religieuze kunstuitingen der Vlaamsche gebroeders: Hubert, met een
klaarblijkelijke voorliefde voor het monumentale, Jan, wien de arbeid van
miniaturenschilder uit jonge jaren nog in de vingers zat.
Maar juist dat verfijnde geeft zulk een groote bekoring aan zijn werk!
‘Hoe deden zij het?’ vragen wij, eerbiedig opkijkend naar het Gentsche altaarstuk.
De geweldige opzet moet zijn van den ondernemenden Hubert, schetsend en
schilderend al die wondere hemelsche figuren; maar de achtergronden heeten van
Jan afkomstig omdat de exotische gewassen, die tegen blauwe luchten kleuren, door
hem waarschijnlijk werden opgemerkt, toen hij, als ‘paintre et varlet de chambre’
meereisde met den mobielen Filips van Bourgondië.
Maar och, veel vragen doen we niet. Wij kijken alleen maar, en ondergaan die
eeuwenoude schoonheid, die een oogenstreeling is, een festijn van compositie, kleur
en lijn.
Devoter nog staan wij voor dat andere wonder der Primitieven, de Brugsche
Ursula-schrijn. Van Memlinc's werk, van zijn bonte tafreelen in gulden omlijsting
gaat meer religieuze kracht uit.
‘Een bij uitstek Christelijk kunstenaar,’ heeft een kunstminnend schrijver hem
genoemd. Christelijker dan de Van Eycken? Alleen ons persoonlijk gevoel kan dat
beoordeelen.
Schuchter lezen wij het aandoenlijk Ursula-verhaal, dat de schilder ons in zoovele
beelden vertelt. Hij laat ons meereizen naar Keulen, naar Bazel en naar Rome, en
wij lachen niet om zijn primitieve verbeeldingskracht, maar kijken ons de oogen uit
en fluisteren van een Godswonder.
Want zulk een innig-vrome Kunst kenden wij, in koeler Noordelijke provinciën
niet.....
Zij is essentieel Vlaamsche arbeid uit vervlogen tijden.
‘Some places remain safe in their reputation and changeless in aspect,’ schreef
Hergesheimer, toen hij van de charme van een vergeten plek in modern-roerig Noord
Amerika ging vertellen.
Hij had dit met goed recht kunnen zeggen van de Gildehuizen aan de Groote Markt
te Brussel. Zij zijn zóó beroemd,
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dat zelfs de meest onconscientieuze toerist het niet durft te bestaan, het befaamde
plein te vermijden.
‘Ga mee naar de Grand' Place’, zeggen de toerende gasten uit het Noorden. Het
Fransch zij hun vergeven; eenmaal de douane gepasseerd, doen de meesten van ons
graag een beetje ‘buitenlandsch’.
Zij gaan.
En leeren weer anderen Vlaamschen arbeid kennen.
Weelderig en overvloedig van decoraties staan ze daar, de aaneengerijde huizen;
als een stalenkaart van Barokke Kunst, die toch een opmerkelijke, onverbreek bare
eenheid suggereert. Is dat knap architectonisch werk geweest of een gelukkig toeval?
De stralende, pralende huizen met de kostelijke goudversiering staan lachend te
pronk. Het moderne stadsrumoer deert hen niet; zij leven mee, heffen hun overdadige
glinsterversieringen hoog boven de kraampjes en parasolletjes van marktventers en
bloemenvrouwtjes, en ze doen geen oogenblik denken aan ouwe besjes, die het leven
moe zijn.
De statige gildepaleizen vertegenwoordigen een vroeger, rijk weelderig Vlaanderen;
het Vlaanderen van Rubens en zijn tijdgenooten, het land van overdaad en gullen
lach. Zij zijn overgebleven uit de dagen toen de burgerij meer dan ooit hield van bont
en schaterend uiterlijk vertoon, en dat manifesteerde in woord en gebaar, in kleeding
en Kunst.
Ook in Antwerpen vraagt een Barokke plek onze aandacht. Ze is minder uitbundig
dan die te Brussel, ver van jachtig straatrumoer, temidden van beveiligende
huizenmuren. In de stilte van den binnenhof van het Plantijn Moretus museum vinden
wij opnieuw de Vlaamsche Barok, die den Noordeling lief is, ook al omdat hij er
minder bekend mede is.
De pracht van die binnenplaats schuilt voor een deel in willige samenwerking
tusschen Natuur en Kunst. Want tusschen de beelden en hun rijke steen-omlijstingen,
langs bogen en pilaren slingeren zich groene wingerdranken, die iets uitbundigs
geven aan de praal van den hof.
Hier, op dit plekje, dat, volgens Huib Luns ‘eenig in de wereld’ is, komt de meest
rustelooze mensch tot ontspanning, voelt de meest profane wijding in zijn hart.
De Primitieven geven blijk van de geloovige, naïeve ziel der oud-Vlamingen; de
Barok leert ons den joyeuzen, levendigen Vlaamschen geest kennen.
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De eigenschappen der vroeg-vijftiende eeuwers, het karakter van hun landsbroeders,
tweehonderd jaar later, vinden wij saamgesmolten, of, zoo gij wilt, uitgegroeid, in
de hedendaagsche literatuur. Godsdienstig en sober eenerzijds, aan den anderen kant
een en al levendigheid en zeer gesteld op uitsluitend aardsche genoegens... zóó hebben
wij het Vlaamsche volk opnieuw herkend in de werken van hen, die in de laatste
vijftig jaren een andere Kunst deden opbloeien: een eigen, rijke letterkunde.
De primitieve-kunstenaar uit het nieuwe Vlaanderen, de zanger, waar het
Noord-Nederlandsche volk heel spoedig een groote vereering voor opvatte, die blijven
zou en zal, door de jaren heen, is Guido Gezelle.
Op school reeds wordt het Nederlandsche kind vertrouwd gemaakt met de
dichtklanken van dien Vlaamschen ‘levenverwekker’, zooals Verriest hem noemde.
En wie hem eenmaal heeft leeren kennen - dat is zoo moeilijk niet, want hij dichtte
voor allen - zal nooit zonder ontroering zijn naam uitspreken.
Guido Gezelle, de beminnelijke, vrome priester, zou men kunnen noemen een
nazaat van Memlinc. Wat de Brugsche schilder fijntjes volvoerde met penseel en
verven, verkreeg Gezelle door woordteekeningen, zóó teeder, zóó frisch en zóó
ongewoon, dat wij, die er nu toch zoetjesaan aan gewend moesten zijn, er steeds
opnieuw aangenaam door worden verrast.
Gezelle speelt niet met woorden, maar met klanken, zooals de schilders eeuwen
voor hem het deden met de wisselende tinten der olieverf, dat nieuwe wonder, waarvan
de Van Eycken voor het eerst de samenstelling beproefden en vonden.
Zooals de meesters der primitieven zochten naar verrijking der bestaande kleuren,
zoo beproefde Gezelle nieuw leven in te blazen in een verwaarloosde taal, die hem
lief was.
Geen profeet heet ooit geëerd in eigen land.....
Wat al schrijnende teleurstelling, wat al vernederingen moest de dichter-prediker
ondervinde!
Toch.... Gezelle heeft overwonnen; meer dan dat. Ieder, die gevoel voor het schoone
heeft, ieder die kan luisteren weet, dat zelfs zijn simpelste rijmelarijen hun waarde
zullen blijven behouden. Omdat er niemand vóór hem was, die zoo kon schrijven,
en omdat er nog geen navolger is opgestaan in Vlaanderen of Nederland.
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Zijn arbeid ondergaat men als iets heel moois, als iets kostbaars. Het is alles zoo van
eigen persoon doortrokken, nochtans zonder één vleugje pedanterie:
‘Zoo spreke en
Zoo denke en
Zoo dichte en
Zoo doe 'k.’

Welk een zegen, dat hij zijn spreuk door de jaren heen is trouw gebleven!
En nu die andere Vlaming, die man van ònzen tijd!
Gezelle belichaamt het vrome, naïeve Vlaamsche gemoed.
Maar daar is een ander, een van onder ons, een kerel van sta-vast, vol blijheid en
monterheid, die hij met den besten wil niet onder zich kan houden; vol opbruisende
levenslust en schaterende allemanspret: Felix Timmermans.
‘Hoe krijgt hij zijn werk zoo sappig?’ vroeg mij eens iemand, die, in den ban van
Timmerman's vol-Vlaamsch geschrijf, meer begeerde te weten van de techniek van
Pallieter's geestesvader.
Tja... hoe speelt hij het klaar?
Waarschijnlijk doordat hij het leven liefheeft, kan hij schrijven zooals geen ander,
zoo uitbundig, zoo snaaksch, zoo ongedwongen, en dan, eensklaps, zoo ontroerend
in ál z'n eenvoud en innige hartelijkheid.
Timmermans doet ons onwillekeurig terugdenken aan de bonte Gildekuizen van
weleer, stralend, bont, overdadig.
Er is geen boek van hem, dat hier niet gretig gelezen wordt (de Schemeringen van
den dood, buiten beschouwing gelaten). Pallieter... Het Kindeke Jezus in Vlaanderen...
De zeer schoone uren van Mejuffrouw Symforosa... Schoon Lier... Het
Brueghel-boek... De Hollandsche lezers kennen ze zonder uitzondering.
En dat is toch eigenlijk een typisch verschijnsel, want feitelijk staat het koele
Noordervolk ietwat onwennig tegenover de opborrelende levenslust van den nooit
verslappenden ‘Fee’.
Er zijn twee uitleggingen denkbaar: òf zijn weldadige rumoerigheid, zijn uitbundige
schilderingen vallen dermate uit den toon, dat men er een wonderlijk plezier aan
beleeft, òf zijn beschrijvingen jagen het starre Protestantenhart een
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dusdanigen schrik aan, dat de benauwde zielen telkens opnieuw aarzelend willen
nagaan, of ‘die Timmermans’ z'n leven al gebeterd heeft!
Maar... wie kan zijn ingegroeide karakter veranderen? Wie kan zich ontdoen van
ingeboren humor en gemoedelijkheid? Wie zou het trouwens willen? En wie zou de
lust om het schoone op deze aarde luidkeels te bezingen, onderdrukken, zoo hem het
talent gegeven werd?
Timmermans in geen geval!
Zoo valt door de eeuwen heen, de lijn te trekken.
Sober en vroom eenerzijds, aan den anderen kant een hang naar het overdadige,
het pompeuze...
Naief, zelfs in groote dingen, spontaan en warm van hart, hetgeen zich uit in gebaar
en woord en beeld...
Ziedaar, althans in Hollandsche oogen, Oud en Jong Vlaanderen; ziedaar de kern
van echten, Vlaamschen arbeid!
ELLY HORSMAN.

Azalea's
God Boreas blies op den dwergboomstam
en bloemen ontloken rooder als vlam.
Bloemisten namen ze mee in hun raam
en droegen ze weg met een kaartje er aan.
En wie ze ontving, zijn vreugde was groot.
Op 't grijs van den Winter, hoe blijde dat rood.
Geen echter hoorde hun heimweezucht
toen zij stierven in kamer- en gasthuislucht.
A.W. GRAULS.
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Kritische kantteekeningen bij het drama ‘Tyl II’ door Anton van de
Velde
I
‘Zeittheater ist Streittheater’
De scheppende kunstenaar kan tegenover de werkelijkheid, waarin hij zich beweegt,
tegenover het bestaan, dat hij mee-beleeft, twee houdingen aannemen: Het is hem
moglijk dit bestaan af te beelden, naar eigen inzicht daarvan een projectie op het hem
eigene esthetisch plan te ontwerpen. Het kan ook zijn grootste verlangen zijn de
kunst te be schouwen als een middel om aan de realiteit - deze van elken dag of deze,
welke een algemeen-menschelijk karakter biedt - te ontsnappen.
In een periode als deze, welke wij sedert den oorlog beleven en die gekenmerkt
wordt door een groote onvastheid, die bij plaatsen en op zekere stijdstippen tot
wan-orde ontaardt, is de toestand van den artiest, die in zijn werk een beeld van de
werkelijkheid met haar sociale economisch en ethische verhoudingen wil ontwerpen,
ongemeen moeilijk. ‘Il ne se produit presque jamais d'oeuvre littéraire importante et
durable tandis que la société traverse une crise de fièvre, ou, si l'on préfère un autre
terme, pendant qu'elle est en révolution. Il y a une littérature avant, il y en a une
après, il y en a point pendant.’ Zoo oordeelt de Fransche criticus Jean-Richard Bloch
in het essay, waarin hij een onderzoek instelt naar ‘Le Destin du théêtre’. Om het al
te apodictische van deze bewering, die toch toelaat o.a. het huidige succes van de
oorlogsdrama's te verklaren, eenigszins te milderen, zou men er moeten bijvoegen,
dat dergelijke veralgemeende beschouwingen slechts wáar blijven zóo lang geen
geniale persoonlijkheid optreedt - wat, jammer genoeg, in dezen tijd niet het geval
is geweest.
Dezelfde essayist wijst er op, dat de tooneelschrijver
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slechts optreden kan als uitbeelder van een tijd, nadat de romancier daarvan een
geordende inventaris heeft vastgesteld. Balzac moest Emile Augier en Dumas-fils
voorafgaan. Deze voorstelling aanvaardend vermindent men in aanzienlijke mate de
rol en de beteekenis van den dramaturgist, wiens kunst, immers, slechts de naam van
een transpositie zou hebben. Er is ten voordeele van deze thesis wat te zeggen wanneer
men in haar licht de evolutie van de Vlaamsche zij in hoofdzaak niet meer is dan een
verre, soms verflauwde, tooneelliteratuur, van vóor en van na den wereldoorlog,
beschouwt en men zich dan genoopt acht vast te stellen, dat zij in hoofdzaak niet
meer is dan een verse, soms verflauwde, meestal misvormde echo van onze
romanliteratuur...
Waar onze na-oorlogsche romanciers - bestaan deze reeds? - hun taak van
ordenende en schiftenden regisitratoren nog niet begonnen - misschien wel omdat
de tijd de daartoe noodige rust nog niet bracht, daar wordt het ons duidelijk waarom
de vertolkingen van het moderne bestaan op ons tooneel zoo bizonder zeldzaam
blijven of enkel ‘pogingen’ zijn, zonder besliste representatieve waarde. Het gaat
hier niet om eenig isme. Het zou een opzettelijk verengen zijn van onze bedoelingen,
indien men zich voorstelde, dat we enkel in de als ‘realistisch’ gedoodverfde stukken
naar den wil tot weergave van het wezen der moderne samenleving speuren gingen.
Juist in deze, als verbeelding van de werkelijkeid bedoelde drama's, bleef het pogen
nog het verst van de beoogde verwezenlijking. Moeten we herinneren aan spelen als
b.v. ‘Het is de gang der Wereld’ van E.W. Schmidt, ‘Het Gouden Jubelfeest’, ‘Modern
Palace’, van Gaston Martens: beelden van naoorlogsche zeden, die niet enkel
bewust-fragmentarisch (wat geen euvel heeten mocht!) doch onvolledig en veeleer
oppervlakkig bleken te zijn. Een sterker vermogen om de nieuwe realiteit te
dramatiseeren troffen we juist in stukken, waarvan de auteur zich niet bekommerde
om een min of meer trouwe weergave van de werkelijkheid - in b.v. werken als
‘Jezabel’, van Schouteden, in ‘Waarheidselixir’, van Horemans, in ‘Het Geding van
Ons Heer’, van Paul de Mont, in ‘Tijl I’, van Anton van de Velde. Het kan niet
ontkend, dat het in de bedoeling van de scheppers dezer spelen lag, hun werken te
maken tot ‘spiegels’ van den revolutionnairen toestand waarin zij de samenleving
gedompeld wisten. Indien zij niet slaagden en het door hen opgevangen piegelbeeld
zoo troebel en vaag
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bleek, dan is als oorzaak daarvan in de eerste plaats aan te wijzen; de weinige
stabiliteit en de onvaste omlijning van het beeld zelf, terwijl de zwakheid en de
onzuiverheid van den spiegel slechts in tweede instantie in aanmerking komt...
In Duitschland, waar Piscator het proletarisch tooneel wilde ophouwen en waar
ook ‘die neue Sachlichkeit’ ontstond - een positivistische en realistische reactie tegen
romantiek en sentimentaliteit -, werden de eerste en meest typische pogingen tot
schepping van een ‘Zeittheater’ geregistreerd. Steunt, in den jongsten tijd, het Duitsche
avant-gardetooneel niet schier geheel op het politieke drama dat - het zij hier terloops
gemeld, zonder aan deze opmerking eenige essentieele beteekenis vast te knoopen
- vooral realistisch, ja zelfs naturalistisch blijkt te zijn en dit met een scherpte,
waarvoor de gedachte van toeschouwer op lezer ver over de grenzen der
allendaagschheid wordt héen-gevoerd. De esthetische waarde van dit ‘Zeitheater’
blijft buiten bespreking, blijkt van geheel ondergeschikt belang... Wanneer ‘Die
Affaire Dreyfus’ wordt vertoond, dan is het omdat de Duitsche jongeren beseffen,
dat met de echte ‘Affaire’ niet enkel een ommekeer in de gemoederen van de Fransche
massa plaats had, maar omdat deze ideëele revolutie (we laten haar beteekenis buiten
bespreking) ook in West Europa weerklank vond en het begin eener nieuwe aera,
den zege van een nieuw beginsel, van een nieuwen vorm van democratie inluidde...
Sterker nog is het actueele element in spelen, welke de denkwijze weerkaatsen van
de uit deze nieuwe democratie zich ontwikkeld hebbende jongere intellectueelen;
spelen gelijk het revolutionnaire mijnwerkersdrama ‘Heer ohne Helden’ van Anna
Gmeyner - het doet denken aan Heyerman's tranerig-romantisch ‘Glüch auf'’, aan
‘Die Weber’ van Hauptmann, - of ‘Der Fall Slowenski’ (de geschiedenis van een
onschuldig-veroordeelde), of ‘Amnestie’, het humanitaire werk van Finkelnburg...
Uit die werken - verbeeldingen van werkelijkheden - klinkt dikwijls, trauw en hard,
een strijdkreet op, die tegelijk verbittering, opwinding en entase verraadt: kreet van
woest en smartelijk verlangen naar een nieuwe wereldorde: de communistische...
‘Zeittheater ist Streittheater’.
Dit is de leuze van het jongere geslacht in Duitschland. Het is de formule van het
nieuwe anti-neutrale realisme, dat
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daarvoor zijn karakter van onderworpenheid aan de werkelijkheid verliest en vleugels
krijgt om zich hoven de gelijkvloerschheid der dagelijksche gebeurtenissen te
verheffen. Was de satire ook niet een poging in die richting?
Zeittheater ist Streittheater...
De dichter, die de werkelijkheden van zijn tijd niet weergeven kan vermits deze
nog niet stabiel genoeg zijn, terwijl hij ook niet de evolutie van zijn periode uit te
beelden vermog, wijl deze verward, soms weinig doelbewust en nog altoos een
‘worden’ en geen ‘zijn’; dit is een ‘strijd’ zonder resultaat blijkt, deze dichter, welke
de vlucht naar de wereld van de luchtige fantasie, den ijlen droom of egocentrische
bespiegelingen versmaadt, hij staat voor dit feit: of zwijgen en lijdelijk toezien - of
partij-kiezen, meevechten en dit op gevaar af het onderscheid tusschen het tooneel
en de tribune te doen verdwijnen... Want strijdstukken schrijven is een tendenz
verdedigen, en beteekent vaak een op het voorplan schuiven van de persoonlijkheid
van den auteur, die gevaar loopt veeleer te schitteren als meetingredenaar dan als
dramabouwer... Slechts machtige talenten zullen er in slagen die klippen te omzeilen.
Andere zullen verloren loopen in het zompige struikgewas der melodramatiek! Maar
aan esthetische waarden hechten die jongeren geen waarde. Als de idee maar
zegepraalt...
In het Vlaamsche land - men kan het niet ontkennen - ontstond in den loop der
jongste jaren een revolutionnaire mentaliteit - uitvloeisel van nieuwe ideëele
stroomingen, die ook elders, in Frankrijk, Duitschland, Engeland, Nederland, merkbaar
zijn. Deze omstandigheid, welke oorspronkelijk in alle landen een gelijkaardig
karakter bezit, heeft zich in de Vlaamsche provinciën van België gecristalliseerd om
de Vlaamsche gedachte. Dergelijk verschijnsel had zich reeds eerder kunnen
voordoen: b.v. bij de Van Nu en Straksers. Het anarchisme van deze groep was te
onwezenlijk en te literair om eenig positief gevolg te hebben. Overigens: de
negentigers stonden te midden van een te stevige burgermaatschappij, zij voelden
als individuën te aristocratisch en hadden geen voeling met hun door romantisme
besmette volk, opdat zij éen van hun theorieën tot een werkelijkheid zouden kunnen
omzetten... De door den oorlog verwekte maatschappelijke ontreddering en de onrust
in de twijfelende geesten was er noodig om de latente opstandigheid der jeugd te
richten naar de Vlaamsche nationaliteitsbeweging,
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die alzoo het concentratie-midden werd van allerlei, ook niet ethnische, maar wel
sociale misnoegdheden...
Indien wij daarop wijzen dan is het wijl het tweede Tijldrama van Anton van de
Velde, waarin zoo luttel zuiveresthetische waardijen zijn te erkennen, zijn beteekenis
ontleent aan de omstandigheid, dat het een of meer trouwe (om het even!)
weerspiegeling is van deze Vlaamsche opstandigheid, die, hoe nationaal van karakter
zij ook meent te zijn, toch kiemen bevat van een revolutionnaire streven, hetwelk
andere wegen uitgaat: deze van een eigenaardig communisme, dat van internationaal
naar anti-nationaal zou kunnen evolueeren en als een ontbindend element werken in
de Vlaamsche gemeenschap.
Want in Tijl - veel meer in Tijl II dan in den tamelijk statisch en Tijl I - is wel een
dubbele opstandigheid aan het woord en verschijnt Anton van de Velde vóór ons
onder tweeërlei gedaante... We zouden moeten zeggen onder drieërlei gestalte. Maar
we laten den dichter Van de Velde buiten beschouwing. In ‘Tijl II’ heeft hij geenszins
afstand gedaan van zijn waardigheid. We kunnen ons heel moeilijk voorstellen, dat
hij zou gezegd hebben: Wat raakt het mij, zoo mijn werk in literair of scenisch opzicht
verre van volmaakt blijft indien de idee maar gediend wordt! Daarvoor is Van de
Velde te zeer, ja, soms zelfs té uitsluitend: een literator, die zichzelf en anderen
gaarne met mooie woorden beroest. Maar de woordkunstenaar Van de Velde stelde
zich ten dienste én van den revolutionnair denkenden, én van den radikalen flamingant
Van de Velde... Van deze onderwerping der literaire en dramatische elementen waren
reeds kenteekenen voorhanden in Tijl I. Tijl II is een met bewustheid opgevat en
uitgewerkt politiek drama, een poging tot vestigen van een
flamingantisch-revolutionnair strijdtheater, waarvan het doel in wezen hetzelfde is
als datgene door den meeting-redenaar nagestreefd: het volk winnen en warm maken
voor een ideaal; de massa in beweging brengen en opzweepen tot strijd, zonder te
letten op de esthetische waarde der middelen, welke hierbij worden aangewend.
Korten tijd vóór het verschijnen van ‘Tijl II’ formuleerde Herman Teirlinck, toen
hij in een academische rede de toekomstmogelijkheden van ons tooneel onderzocht,
de vraag: ‘Of ons theater van de naaste toekomst staan zou in het teeken der
‘Vlaamsche beweging’? Met ‘Tijl II’ schijnt Anton Van de Velde een bevestigend
antwoord op
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deze vraag te hebben willen geven. Maar we meenen hier te moeten opmerken, dat
onze tooneelliteratuur van na 1840 tot aan het optreden van de Tière, beheerscht
werd door de Vlaamsche idee, welke doordrong tot de massa langs den weg van
ontelbare vaderlandsche drama's dikwijls bewerkt met historische helden, die erg
anachronistische woorden spraken, en van niet minder talrijke burgerlijke spelen of
kluchten. Toen reeds was het ‘Zeittheater’... een ‘Streittheater’. En het is opvallend
hoe het Tijl-drama van Anton Van de Velde een sterke verwantschap naar den geest
vertoond met de historische spelen door het geslacht van de Ondereet's, de Van
Peene's, de Van Geert's, de Bruno Block's e.a. op het tooneel gebracht. Want niet
minder kinderlijk dan in het werk van deze auteurs het geval is, schijnt ons de
voorstelling van het franskiljonisme in de beide Tijldrama's, waarvan de auteur al
evenmin bombast en declamatie verafschuwd als zijn voorgangers van uit het
romantisch tijdperk onzer dramatische letterkunde. Alleen de woordenkeus is anders.
En waar de oudere schrijvers hun ideeën op de planken lieten verkonden door helden
uit de historie, vermeit de moderne auteur zich in allegorische voorstellingen ter
vertolking van zijn soms zeer vage gedachten en opvattingen... De directheit en de
oprechtheid, welke het kenmerk is van het ‘Zeittheater’ der Duitsche Jongeren van
1929 en 1930, schijnt zelfs Anton Van de Velde nog af te schrikken.
Het is inderdaad veel moeilijker de waarheid te dienen dan de literatuur...

II
De beteekenis van de tijl-drama's
Jongere schrijvers van dezen dag beschouwen Tijl gaarne als de incarnatie van het
Vlaamsch bewustzijn. Gravason (lees: Grassin en Verheyen) deden het in hun
‘Uilenspiegel’. Van de Velde liet den volksheld optreden in twee drama's. In geen
van deze werken is Tijl gebleven de grapjas, dien we kennen uit de oude flauwboekjes.
Onze jongeren lieten zich (net als een paar voor-oorlogsche auteurs als Jan
Andriaensen en Antoon Moortgat) vooral inspireeren door het beeld, dat Charles de
Coster van den volksheld ontwierp
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in zijn ‘Legende van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders’.
Geheel onbewust heeft de Fransch-Belgische dichter, wiens Vlaamsche afkomst niet
zoo heel zeker is, in de drie-eenheid Tijl-Lamme-Nele een zuiver beeld van de
Vlaamsche volksziel geschapen. Maar, wat door menschen, wier spitsvondigheid
grooter is dan hun door de rede gecontroleerd critisch vernuft, ook moge beweerd
worden de Coster's Tijl, die zijn liefde voor Vlaanderen's schoonheid uit in soms
hoog-lyrische bewoordingen, kán onmogelijk beschouwd worden als een belichaming
van de Vlaamsch-nationale idee, zooals deze zich in dezen tijd ontwikkelde. De ‘Tijl’
van Charles de Coster is een strijder voor het vrije denken, een paladijn van de
gewetensvrijheid, een belager van de Roomsche kerk. Het kan, voor wie enkel de
oppervlakte der dingen ziet, vrij zonderling voorkomen, dat het juist geloovige
schrijvers zijn, wier ideaal de vereenzelving van de Roomsche gedachte met de
Vlaamsche idee nastreeft, welke die Tijl-figuur uit de Coster's legende - en we drukken
er op, niet de onbeduidende volksheld uit de zouteloos-grappige blauwboeken - tot
de leidende persoonlijkheid van hun drama's verkiezen. Indien dergelijke transpositie
tot de mogelijkheden behoort dan is het wijl Tijl, samen met Lamme en Nele - deze
laatste een eigen schepping van de Coster -, geworden zijn tot echt-legendarische
persoonlijkheden, die niet meer thuis hooren in het boek van hun schepper, maar in
het leven van het volk, dat hun beelden sierde met karakteristieke eigenschappen.
Het getuigt voor de Vlaamsch-heid van de Coster's kunstenaarswezen, dat geen
grondtrekje diende veranderd aan het karakter van zijn Tijl, van zijn Nele en zijn
Lamme opdat zij, ook in de verbeelding van de massa en voor de collectieve
gevoeligheid, als verpersoonlijkingen van al wat de Vlaamsche eigendommelijkheid
uitmaakt. Meer dan de Coster zelf misschien, hebben sommige van zijn
commentatoren daartoe bijgedragen en wellicht in de allereerste plaats de eerste
Vlaamsch-vijandige Camille Lemonnier, die de Ulenspiegellegende doopte tot ‘la
bible flamande’...
***
In ‘Tijl I’ laat Anton van de Velde den held, wiens innerlijk door de Coster werd
gefatsoeneerd en die door hem enkel ‘gekerstend’ werd, op het voorplan treden.
Uilenspiegel-de-geest van Vlaanderen slaagt er in zijn Nele - de

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

468
Vlaamsche ziel - uit de slavernij der Franskiljons (voorgesteld door de familie de
Bel-Esprit) te verlossen en zijn vaderhuis, dat tot een nachtlokaal met speelgelegenheid
werd ingericht, te zuiveren. Maar zie, drie chemisten weten Nele te doen inslapen
en de wanhopige Tijl verlaat ontmoedigd zijn land.
Door duidelijkheid muntte deze allegorische voorstelling van den strijd van de
Vlamingen tegen het Franskiljonisme niet uit - althans het bleek den auteur niet
mogelijk het publiek onmiddellijk een duidelijk begrip van zijn bedoelingen bij te
brengen - noodzakelijkheid waaraan hij, die schrijft voor het tooneel - dit is de kunst
van directe actie en reactie! - zich niet mag onttrekken indien hij zijn pogen niet
onvruchtbaar maken wil. Achteraf kon de toeschouwer zich dan wagen aan het zoeken
der oplossingen van de hem voorgestelde raadselen. Een paar verzen uit het vierde
bedrijf, wanneer Tijl door den Vliegenden Hollander (een personage, waarvan het
optreden geenszins als onmisbaar aandoet) naar zijn eenzaam eiland werd
teruggevoerd, bleken wel geschikt om die taak te vergemakkelijken.
Aan den Hollander vraagt Tijl: ‘Hebt gij Nele's koets niet gevolgd?’ Het antwoord
luidt: ‘Bij de begraving?’... Waarop Uilenspiegel sarkatisch laat volgen: ‘Almachtig
schoon! Driekleurig de kist. Nog nooit gezien. Toén heb ik gevoeld, dat ik oud ging
worden.’ Geleid door de klaarte, die dergelijke uiting verspreidt, is het niet moeilijk
de beteekenis van heel wat kleine incidenten uit de vorige bedrijven te verklaren en
zelfs de beteekenis van nevenfiguren - als b.v. de drie alchimisten - te verklaren.
Verbeelden deze niet de drie Belgische staatspartijn, of liever dezer flamingantische
vertegenwoordigers, wier taak het was - altijd volgens Antoon van de Velde - de
Vlaamsche ziel te bedwelmen?
Maar glashelder werden toch de bedoelingen van den auteur daarom nog niet. Hij
zelf onthield zich van het geven van nadere verklaringen - men schreef toen 1925 -,
bleef zelfs onverschillig, toen het vierde bedrijf van zijn stuk niet alleen als nutteloos
maar als ontmoedigend werd gedoodverfd, waarna de regisseur Johan de Meester,
die Tijl had geensceneerd, deze akte eenvoudig vergat te vertonnen... Thans, na het
verschijnen van Tijl II, komt de noodzakelijkheid van het bestaan dezer slottafereelen
met den versagenden Tijl duidelijk doorschemeren en worden ook de bedoelingen
van den auteur in een helder licht geplaatst.
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Men kan het betreuren, dat om zoovèr te geraken, tot het schrijven van een nieuw
drama diende besloten!
In ‘Tijl II’ speelt Lamme de hoofdrol. Aan den jongen Tijl spreekt hij van den
tijd, toen hij met Uilenspiegel het land afketste, en, zich herinnerend, zucht hij: - In
die tijd, jongen (Gij waart nog 'n larve) speelden we kruis of munt met ons geluk.
En... 't sloeg tegen. Van de geweldigste hemelvaart werd Tijl neergesmakt. De
drievoudige vreugde: land, vrouw, tehuis, opeens weergevonden, werd met één vloek
uit z'n arme hart gerukt. - Waarop Tijl II reageert met o.a. deze woorden: ‘Zo m'n
vader niets vermocht, niet genoeg vermocht, was 't jullie schuld! De massa werd
gelijmd aan vare en vrees. De kudde blaters, die vierklauwens vluchtte voor de neus
van één Waalsche steenrat...’
Het is duidelijk: In ‘Tijl I’ verpersoonlijkte Anton van de Velde het Vlaamsche
activisme.
Daaruit blijkt, maar ook uit den geest, die er het heele stuk doorgenstert en méér
nog uit de zeer speciale rethoriek, welke de auteur zijn personages en vooral den
jongen Uilenspiegel op de tong legt, dat ‘Tijl II’ wil zijn het drama waarin de idee
van het na-oorlogsch Vlaamsch nationalisme uitdrukking en symboliseering vindt.
Hier kan reeds worden aangevoerd, dat het stuk van Anton van de Velde slechts
gedeeltelijk aan dien wil beantwoordt. Om het doel te bereiken, dat hem gewis voor
oogen zweefde, was noodzakelijk een dichter benaderen der werkelijkheid - we
bedoelen niet een trouwe weergave der realiteit, maar een rond feiten gecristalliseerde
waarachtigheid. Met, het ware leven onderhoudt de fantasie van den auteur te weinig
contact. Hij bepaalt zich tot het maken van min of meer klare toespelingen. Het
mangelt hem aan frissche directheid, aan de ‘sachlichkeit’ die zijn Duitsche
voorbeelden kenmerkt.

III
Tijl II
Wanneer men ‘Tijle II’ gaat beschouwen als het vervolg op ‘Tijl I’ - en zulks was
heel zeker de bedoeling van den auteur - treft het reeds als een ontgoocheling, dat
feitelijk Lamme op het voorplan treedt en in menig tooneel
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den jeugdigen zoon van Uilenspiegel in de schaduw dringt. Beiden - Lamme en Tijl
II - doen zich hoofdzakelijk gelden door hun sprekersbegaafdheden, als
meeting-redenaars van weliswaar verschillend gehalte. Lamme, meer gesapig, tuk
op een komisch effectje; Tijl II, opbruisend, niet afkeerig van wat bombast, begaafd
met ensceneerderskwaliteiten en zin voor het ineenzetten van een pittoreske apotheose!
Het wezen van die twee personages, die in de voornaamste tooneelen de leidende
rol vervullen, bepaalt het dubbele karakter van dit stuk, waarvan de bouw zoo arm
is aan dramatische elementen, als zijnde: romantisch en oratorisch. Men hoort steeds
de stem van den dichter, die zich beroest aan den klank van zijn eigen woorden. Een
uiting van Lamme kenschetst het werk volkomen. Hij zegt. Tijl, steek 'n speek af! Ik
zorg voor rumoer!
En aldus gebeurt het!
Wanneer voor 't eerste het doek opgaat is Tijl met zijn moeder Nele aan 't werk
op het veld. Daar verschijnt Lamme. Met Tijl alleen gebleven, laat hij zich enkele
woorden ontvallen, welke den jongen doen vermoeden, dat men hem dingen uit het
verleden verborgen houdt. Dan komt Lamme's vrouw - Belleken - met een brief van
Tijl I en de tijding, dat ook Nele een schrijven van haar man ontving - wat Tijl II tot
heengaan dwingt. Lamme krijgt nu gelegenheid om zijn oratorische talenten te laten
blijken. Opgeroepen spreekt hij toe en verhaalt in beeldrijke taal van 't onrecht
Nele-Vlaanderen aangedaan, waarna Tijl, die alles hoorde, vooruit dringt en op zijn
beurt een gloeiende rede houdt, welke de geestdrift van de rond hem geschaarde
jonge mannen doet ontvlammen. Zij scharen zich rond Nele, die op den ploeg gezeten,
triomfantelijk wordt weggevoerd, terwijl allen, in kadans, de daad verheerlijken. En
zoo is dit heele bedrijf, hoofdzakelijk een geanimeerd verhaal, waarin zeker wat
gebeurt doch waarvan het hoogtepunt te zoeken is in oratorische effecten ter
voorbereiding van een apotheose.
Het tweede kapittel gunt den toeschouwer een kijkje in den winkel van Belleken,
die garen en lint verkoopt. Lamme brengt versieringen aan met het oog op de
terugkomst van Tijl I. En nu verschijnt ‘Brabo’. Weldra komt Ahasveer, de eigenaar
van de bar ‘Chanteclair’ waar Nele destijds werd gevangen gehouden, met lint driekleurig lint natuurlijk. Uit de oppervlakte opmerkingen, welke deze langgeneusde
en platvoetige jood maakt, als over Lamme's
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rumoerig praten, blijkt dan welke rol deze Ahasveer-figuur in het stuk werd
toebedacht. Hij ronselt aanhangers voor een patriotische ligue van anti-flaminganten,
waarvan Chou de bel-Esprit - het franskiljonisme - de bezielster schijnt te wezen.
Ahasveer wordt gebonden. Dan verschijnt Tijl II, die den jood ondervraagt, van hem
verneemt wat hij met zijn moeder deed en hem dan verjaagt op het oogenblik, dat
aanhangers van den jongen Tijl (de schrijver, die veel van Fransche woorden houdt,
noemt ze ‘akkolieten’) op het tooneel dringen. Lamme haalt zijn trekorgel te
voorschijn en begroet dit arme-menschen instrument met een toespraak, die op
zich-zelf, geen onaardige brok poëzie vormt. Doch het hoofdmoment van dit uiterlijk
bewogen tafereel is alweer de toespraak van Tijl: een pezig en sterk gerhytmeerde
brok poëzie, waarin de helden van de Vlaamsche romantiek worden opgeroepen wat ons weer heel dicht voert in de nabijheid van onze schrijvers, die, na 1840, hun
literair geweten met Vlaamsch-gezinde en van vaderlandschen geest doorgloeide
strijdstukken bezielden. Daar verschijnt Tijl senior. Een daverend Vliegt de blauwvoet!
weerklinkt. En weer eindigt dit bedrijf, waarin, evenmin als in het voorgaande, nog
altijd geen aanduiding ter ontdekking van eenig dramatisch conflict op te speuren
valt, op een apotheose.
In het derde bedrijf, dat ons voert in het salon van de familie Saturé de Bel-Esprit
- incarnatie van den Belgischen geest - ontkiemt wel een klein conflict. Daar plaatst,
na veel nutteloos gepraat, de dichter, eindelijk de Vlaamsche gedachte tegenover de
franskiljonsche opvattingen, vertegenwooridgd door Chou de Bel-Esprit. Liever dan
een of ander van zijn welbespraakte helden een discussie met het meisje te laten
beginnen, plaatst hij haar tegenover de ‘eischen’ der Vlamingen, die in vlammende
letters en cijfers op den muur worden geformuleerd, gelijk zij de gedachten der
onrustige Chou doorflitsen. En dan herhaalt Chou de franskiljonsche gemeenplaatsen,
welke als argumenten ter bestrijding van de Vlaamsche verlangens al heel lang hebben
afgedaan. De meetingtoon, die al van in het eerste bedrijf het karakter van het stuk
bepaalt, blijft aldus behouden. Maar ook wanneer Chou tegenover Tijl junior staat
wordt niets essentieels gezegd. Wel vermoedt de eerst overmoedige vrouw, dat haar
taktiek van voortdurend afwijzend beschikken over de Vlaamsche eischen, ontaktisch
was. Zij besluit tot een toenadering. Maar de jonge Tijl wijst
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haar betuigingen van liefde af. Hij is mondig nu. En 't woord is aan het volk. Een
kanonschot dreunt. De daad!
Hier is het stuk feitelijk ten einde. Ware het doek na dit derde bedrijf gevallen dan
zou men Tijl II kunnen beschouwen als biedend de plastische voorstelling, de
illustratie - niet de dramatiseering! - van de evolutie door het volk doorgemaakt om
van lijdelijk dulden te komen tot de daad - dit vooral dank zij de redevoeringen van
Tijl en het rumoer van Lamme!
Maar de auteur wilde de daad op het tooneel brengen. Hij zou aldus het wrange
pessimisme van zijn Tijl I geheel kunnen doen vergeten. En hij doet de franskiljonsche
troepen bestoken met peperkoek terwijl de Vlaamsche leiders, Lamme, Brabo, op
de tinnen van 't oude belfort - waar zou een romantisch Vlaming, die met Breydel
en Zannekin dweept, zich veiliger kunnen gevoelen? - den strijd van uit de verte
leiden. De Vlamingen overwinnen. De generaal van Chou kapituleert. Oud-Vlaanderen
is vrij, want op bevel van Tijl I heeft de generaal den vrede geteekend. Chou zelf
verschijnt; deemoedig bidt ze om erbarmen. Maar Tijl moet vóór alles aan zijn volk
denken en Chou wordt den weg naar 't vrije gewezen... Wat daarmee bedoeld wordt,
welke allegorische diepzinnigheden achter dit gebaar verborgen liggen en hoe de
toeschouwer deze hoeft te verklaren, laat de schrijver niet toe te raden - zelfs niet,
nadat ook Tijl senior zijn volk heeft toegesproken en onder 't luiden van Roeland
(voor romantiek blijft mijn deur gesloten, beweert Tijl junior!) het volk zijn
Vlaanderland - Leeuwland - Moerland heeft verheerlijkt in een apotheose met
groot-opera-karakter...
De schrijver koestert waarschijnlijk de illusie, dat hij met dit laatste bedrijf de
sfeer van het groteske heeft bereikt. Zegt hij zelf niet in den beknopten inhoud van
zijn stuk: De oorlog werd gewonnen met de felle wapenen van Tijl: spot en geest...
Dit besef vermocht de auteur niet te wekken - zeker niet door zijn orlog met
projectielen van peperkoek.

IV
Bedenkingen over Tijl II
Het satirische element in het stuk ontbreekt niet. Het is echter van laag allooi. Het
gaat niet op franskiljonisme met
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zedeloosheid te vereenzelvigen en de voorstelling, dat een generaal noodzakelijk een
onbenullig wezen zijn zou, kan niet gelden als een sterk anti militaristisch argument.
Voor het karikaturale heeft Van de Velde blijkbaar weinig zin. Hij schijnt te vergeten,
dat waarachtigheid de kern van elk spotbeeld zijn moet indien het een lach wil
wekken, die vernietigt.
Anton van de Velde heeft zijn thema behandeld als een orator. Al de
gemeenplaatsen, en al de hyper-romantische voorstellingen - o Artevelde, o Zannekin,
o Vlaanderen-Leeuwland! -, die het nog wel doen op een meeting, heeft hij verwerkt
in zijn Tijl II, die bedoeld is als een dramatiseering van de jongste faze, waaronder
de Vlaamsche strijd zich voordoet. Maar, wanneer men het scenisch gebeuren,
waaraan uiterlijke bewogenheid niet ontbreekt, van naderbij beschouwt, dan stelt
men vast hoe het wezen van het nationalisme, zijn bedoelingen en de daaruit
voortvloeiende typische conflicten ter-nauwernood - en maar ter-loops en soms
zonder eenige uitdrukkelijkheid (b.v. tooneel met de lotelingen, tooneel met
Ahasverus, tooneel met Chou) aangevoerd worden. Feitelijk deed de auteur niets
anders dan enkele bekende leuzen, politieke slagwoorden en gangbare voorstellingen,
illustreeren. Anton van de Velde verwart blijkbaar het wezen van de dramatiek met
het wezen der plastiek, welke haar hulpmiddel is. Dramatische activiteit is er maar
luttel in zijn werk aanwezig. Wel schept hij dikwijls de mogelijkheden, die leiden
naar een stoffelijke uitbeelding van een der onderdeden van zijn thema en dan bereikt
hij niet te versmaden plastische effecten, gelijk aan deze, welke met geanimeerde
beelden, verlevendigd door gesproken koren, kunnen verwezenlijkt worden: feitelijk
technische kunstgrepen wier esthetische waarde grooter is dan hun dramatisch kracht.
Meer dan een plastische verbeelding van tamelijk bombastische en ouderwetsche
romantische meeting-rhetorick is zijn nieuwe schepping, waaraan diepte en breedte
ontbreekt, niet geworden. Het is niet mogelijk zijn werk te beschouwen als het
representatieve spel, dat hij droomde te scheppen. Tijl I kon niet zijn het drama van
de Vlaamsche beweging omdat de allegorie té duister bleek en in de fantasie te weinig
verband met de werkelijkheid ontdekken liet. Tijl II, te oratorisch van karakter, méér
plastisch dan echt dramatisch, blijkt te pover van kern om een ideeële waarde te
vertegenwoordigen. Het stuk, dat een
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synthese zijn wil van de na-oorlogsche Vlaamsche beweging - wat uit de tamelijk
doorzichtige allegorie kan blijken - weerspiegelt enkel de romantische
geestesgesteldheid eener door leuzen en woordenpraal beroesde jongelingschap, die
de puberteitscrisis doormaakt. Het is evenmin ‘Zeittheater’ als ‘Streittheater’. Het
kan ten hoogste gelden als strijdliteratuur, van ongeveer hetzelfde geestelijke gehalte
als de strijdliederen waarin ‘klokke Roeland’, de ‘blauwvoet’ en de ‘dansende
leeuwen’ een voorname rol vervullen. Ei, wat komen we aldus heel... heel dicht in
de nabijheid der stukken uit die periode der Vlaamsche beweging, welke men
smadelijk als de ‘literaire’ doodverwde, toen drama's werden ten tooneele gebracht
waarin het Vlaamsche heir, na de overwinning de leeuwenvlag zwaaide en, ofschoon
het stuk soms in de 14e eeuw speelde, zijn jubel in den ‘Vlaamschen leeuw’ uitzong.
Tijl II - meer nog dan Tijl I - behoort tot deze romantische apotheose-literatuur,
wier waarde niet in rechtstreeksche verhouding staat tot den bijval, welke ze bij een
aan alle critisch inzicht verzakende en door woordengeweld licht ontroerbare massa
kan verwerven. Ware het behaalde succes een criterium dan zou het monster, dat een
zekere Uyterhoeven, voor bijna negentig jaren behaalde met een dramatische
bewerking van Conscience's Wonderjaar, een meesterstuk moeten heeten, vermits
na en tijdens de opvoering, in de zaal en zelfs op straat, overal de kreet ‘Leven de
Geuzen’ weerklonk!...
Strijdtheater moet een positiever karakter bezitten, ons den groei toonen van een
idee, van een streven. Het mag tendensieus zijn. Kan het wel anders? Het moet een
conflict tot oplossing brengen. Het mag geen opeenvolging worden van speeches en
plastische verbeeldingen. Het moet - en dit woord vat álles saam - ‘theater’ zijn...
LODE MONTEYNE.
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Snaggel
I
Boeken, feiten en menschen: In deze reeks zijn de boeken het belangrijkst omdat
boeken eeuwig van invloed zijn. vervolgens komen in rang van belangrijkheid de
feiten, omdat feiten stonden van eeuwigheid zijn; ten slotte komt de mensch, omdat
de mensch, al is hij eeuwig noch belangrijk om te beschouwen, toch voor den
medemensch een voorwerp van geduldige observatie wezen moet.

II.
Gedichten moeten worden beschouwd met het innerlijke licht dat elkeen in zich heeft,
getemperd - zooals werkelijk licht door lichtweerkaatsers - door het scherm van
onzen geoefenden speelschen geest.

III.
Poëzie is gestyleerd rythme.

IV.
Ik houd van het proza, wanneer het is als een kolk van sneeuw waarvan ik, er in
verdwijnend, overal om mij voel de lichte drukking; waarin ik huiver van tintelende
koude - doch waaruit ik dan weer te voorschijn kom, twinkelend van
diamanten-lichtsprenkels, maar inwendig gloeiend van één groot geurloos vuur, met
oogen, aan wier wimpers nog sneeuwtitterlingen kleven, maar die branden uit koorts...
ik houd van alle proza
maar van dat proza toch het meest!

V.
Het ‘exterioriseeren’. n.l. het volkomen buiten het ge-
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bied van zijn gevoel kunnen stellen, het, in dien zin, objektief kunnen voorstellen
van zijn aandoeningen, is een der bizonderste eigenschappen van den ‘grooten’
kunstenaar.
Want de kunstenaar, die dat kan, richt zich niet alleen tot hen die voor deelnemen
in de door hem uitgedrukte aandoening vatbaar - en vatbaar onder of ondanks de
door hem meêgedeelde conjoncturen - zijn, maar ook tot hen die niet in hun hart
voor zulke aandoeningen ontvankelijk zijn, doch die in hun geest kunnen begrijpen,
waardeeren en meê-genieten.
Die kunstenaar is grooter, niet omdat hij, ceteris paribus, objektiever zijnde,
daarom literair grooter zou zijn, maar omdat hij, niet de mindere zijnde, een grooter
aantal gemoe deren, harten en geesten tot meeleven opwekt, hij op meer plaatsen het
schoonheidslicht opsteekt.
Zooals een millioenen-rijke rijker dan een ander millioenen-rijke is, wanneer hij
zijn rijkdommen tot vruchtbare doeleinden gebruikt. Hij laat genieten, doordien hij
zijn rijkdommen exterioriseert, van zich afscheidt, en daardoor geniet hij meer. Is
hij, en voor zich zelf en voor anderman, een rijkere rijke.

VI.
Ik kan me niet voorstellen dat een lezer zonder actieve verbeelding, waarlijk geniet
van de streng objektief gehouden uitbeelding van de werkelijkheid.
Realistische romankunst kan maar dan alleen heel mooie kunst zijn, wanneer de
lezer een subjektief-gestemde verwerker van den verhaalsinhoud is.
Het ‘c'est bien comme ça’ veroordeelt tegelijk den schrijver en den lezer - en is
een gruwel.

VII.
Idealistische kunst is niet oen kunst die naar een ideale zijnswijze streeft of althans
voert. Want niet het doel - al dan niet vermeend - kenschetst een werk, wel de
middelen. Kunst is dan idealistisch wanneer bij de uitwerking, de exteriorisatie van
den verhaal-inhoud, onze psychische zintuigen alleen werkzaam zijn geweest: heel
goed kan de uitslag van dien arbeid sensueel zijn, voor het minst sensueel aandoen.
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Een ideale wereld is ten andere niet een wereld waar alles beter zou zijn dan in de
onze - maar een wereld die zou steunen op de idee, op de aandoeningen door de ziel
ontvangen en op de conclusie, door die aandoeningen ingegeven. Het leven in die
wereld zou, als verschijnsel, hooger zijn dan in onze wereld: maar daarom noch
aangenamer noch gelukkiger.

VIII.
Vooral de novelle, 't kortere verhaal, moet uitmunten door stijl en woord-kunst.
Waarde-bepalende hoedanigheden zijn, in een roman b.v., benevens de graad van
voortreffelijkeid van den stijl, de psychische echtheid der karakters, de
geconstrueerdheid van het verhaal-verloop, de diepere beteekenis van de
grondgedachte, de aandoende bedrijvigheid der personnages. Waar van vele zaken
rekening dient gehouden, verliest elke hoedanigheid natuurlijker wijze,
overeenstemmend véél van haar zelfstandige beteekenis.
Maar een novelle dient kort en vlug te zijn: bondige levensinhoud; de karakters
in hoofdtrekken scherp-afgeteekend, de gebeurtenis sommair - dit is zonder 't
beginproces - de analyse snel-ingrijpend. Hier werkt, zoo kort is het verhaal, de tijd
niet meê: Een slag... Daarom behoudt elke hoedanigheid haar volle waarde en
beteekenis. En daarom ook is stijl, al het exteriorisatie- en cristallisatiemiddel - stijl,
die verfijnde, dus soepele woordkunst is - hoofdzaak.

IX.
Wie maar de kunst van voort-vertellen verstaat, niet de gave bezit om het vertelde
te exterioriseeren of te cristaliseeren, kan zeker een grooter aantal menschen naar
zijn woord doen luisteren en van het vertelde doen meêgenieten.
Waar ergens een dorschmachine ratelt, kijkt elke voorbijganger benieuwd op en
't gebeurt veelal dat hij ook belangstellend omkijkt, en zelfs, thuis gekomen, meêdeelt
dat er op die en die plek wordt gedorscht.
Maar niet zoovelen kijken op naar het groene of het roode licht langsheen de baan,
- misschien zelfs doen het maar alleen degenen die klare en heldere oogen hebben,
en besèf - waarin worden geëxterioriseerd het gevaar en de redding,

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

478
de chaos en de orde, de twijfel en de rede, op elk moment van ons bestaan.
Zij wier oog door dat licht wordt getroffen zijn heel wat minder talrijk dan zij die
in hun oor 't geratel van de dorschmachine hebben opgevangen.
Maar wat heeft dat geratel bij dat licht te beteekenen?

X.
Vele schrijvers, wanneer zij tevens aan kritiek doen, noemen hun gemakkelijk pennen,
werken met het hart.
Hun lezers zeggen het hun na.

XI.
Er zijn boeken, na de lectuur van welke gij U overtuigd houdt dat zij U al de vreugd
hebben geschonken, die zij in wezen inhouden en dus bieden kunnen - zooals vrouwen
wier gelaatstrekken U reeds van ver bekoren, maar waaruit niets diepers tot U spreekt.
Er zijn andere boeken, waarvan de lectuur U den indruk nalaat dat uw vreugd niet
het hoogste peil dat bereikt kon worden, heeft bereikt; dat iets dat wellicht uw genot
had verhoogd, nog niet tot U is doorgedrongen of heeft gesproken - zooals er andere
vrouwen zijn wier bekoorlijke gelaatstrekken in U de verwachting verwekken van
een inniger genot, dat nadere vriendschapsbanden schept. Iets dus, onbekends, dat
ge nog achterhalen moet.

XII.
Waarheid spreekt niet méér de man die zegt: in mijn keuken staat een houten tafel,
dan die zegt: in mijn keuken staat een gouden tafel.
De waarheid bestaat niet in die kleinigheid: te weten van welke stof de tafel is,
wel hierin te weten of er een tafel op de gemelde plaats aanwezig is.
Want die zou zeggen in mijn keuken staat een tafel terwijl in zijn keuken geen
tafel hoegenaamd staaf.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
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De jongensjaren van Paul van Ostayen
Toen Jozef Muls, me een jaar of twee geleden vroeg, een paar persoonlijke
herinneringen neer te schrijven over de prille jeugd van Paul van Ostayen, scheen
me dit totaal onmogelijk. Ik achtte het niet doenlijk het Polleken van 1903 te zien,
anders dan doorheen zijn latere prestaties. Er is altijd reden angst te hebben voor
legenden.
De gelegenheid - het zilveren jubelfeest van Vlaamsche Arbeid - brengt mij ertoe
het erop te wagen.
Nu Paul van Ostayen is voor mij iets superieurs. Om duidelijk te zijn zonder veel
frazen: Men zit b.v. in een tearoom over een literator en spreekt van onze letterkunde.
Alles wordt afgekamd en kleingemaakt. Dan zegt men plots: ‘P.v.O. dat was iemand’.
De vriend van over het tafeltje knikt ja. ‘Als wij aan onze dichters denken sommen
wij op: Gezelle, van de Woestijne, Paul van Ostayen...’. P.v.O. is dus voor mij een
der meest schitterende sterren aan onze literaire hemel. Wat hier onder volgt heeft
alleen belang daar P.v.O. gearriveerd is.
Op de banken van St-Norbertusgesticht, zo wat in 1903 misschien 1902, leerden
wij malkaar kennen. We waren direkt vrienden. We woonden immers allebei dicht
bij het park. P.v.O. van toen was Polleken tout court. Zijn uiterlijk: hij was zeer klein
en mager, had geweldig schitterende ogen.
Het was de tijd van twee Pollekens: een zondaags, een weekdaags. De Zondag
was hij dandy met een fijne bloem in het knoopsgat, de weekdagen - de schilder Leo
Bervoets moet die zich nog goed kunnen voorstellen - was hij een vies Polleken.
Gescheurde en bemorste klederen. Vuile handen en knieën. Dat Polleken werd
meermaals door de leeraars naar de pomp gezonden. De schoolboeken van Polleken
werden aan heel de klas getoond met een vernietigend ‘Kan men onverzorgder zijn
boeken houden’.
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Polleken huilde dan van woede. Hij huilde veel en op eigen kommando. Was hij
gestraft, weende hij tot de leeraar, gemilderd, hem de straf kwijtschold. Zo iets lukte
hem regelmatig. Hij besefte hoe zijn uitermatig klein-zijn tot medelijden opwekte.
Wij waren allebei sportief, gingen de Zondag, na de mis in de schoolkapel
bijgewoond te hebben, naar de pitoreske Vogele-markt. Het schoolreglement verbood
dit. Maar Polleken wou niets van reglementen weten. De lutteurs trokken ons 't meest
aan en Polleken nam hen als voorbeeld. Die na-volgen, ook lutteur wezen en staan
op de Vogele-markt en ieder uitdagen, daar droomde hij van. Alras werd zijn liefste
tijdverdrijf dan ook worstelen. Hij lutteerde ieder speeltijd en altijd tegen een zelfde
tegenstrever die zo-wat zijn grootte had maar beter in 't vlees zat. Er waren twee
kampen, een van Pol zijn partij en een van Frank Danckaert zijn partij. Er was nooit
een echte overwinnaar, maar in de ogen van de supporters waren er altijd twee. Ik
geloof dat Pol in vrije hitte won en Frank in grieks-romeins. Het tweede sport dat
ons interesseerde was wielrennen. Dikwijls klommen wij de vestingen op om gratis
te kunnen kijken naar de koersen op de velodroom van Zurenborg. Gewoonlijk
werden wij er verjaagd door de wacht.
In die tijd had Polleken een zwart hondje, dat naar zijn zeggen hem gehoorzaamde
dat het 'n wonder was. Op een Zondag kwam hij me halen om wandelen te gaan met
het hondje. Hij was zeer chic, gans in 't nieuw gestoken en een grote roos in 't
knoopsgat. Wij gingen wandelen naar 't Zuid. Op de hoogte waar nu de
pompierskazerne staat, maakte het hondje rechts-omkeer en liep heen. Polleken riep
gebiedend, maar 't hondje luisterde niet en Polleken zei me: ‘Wacht, ik kom seffens
weder’ en liep er achter. Ik wachtte, dacht reeds Polleken niet meer weder te zien...
maar daar kwam hij aan zonder hondje. Ik vroeg ‘Hebt ge 't verloren?’. ‘Neen, hij
zat reeds voor de deur en vroeg open te doen. Hij is zo verstandig.’ ‘Maar hij luistert
niet.’ ‘Jà wel, ge moest het maar eens zien...’ en wat diskussie hieruit gevolgd zijn!
Hij moest altijd gelijk hebben. Dat bekende hij zelf. 't Was niet om echt gelijk te
hebben, maar om gelijk te halen. Zo wanneer ik de Vogele-markt-lutteurs, van uiterlijk
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maar zus-en-zoo vond, in vergelijking met Paul Pons en Raoul le Boucher, waarvan
de portretten meer dan levensgroot geafficheerd waren, beweerde Polleken dat zijn
Vogelemarkt favori, de Pons en de beenhouwer en nog zo'n dozijntje op een 5-tal
sekonden zou vloeren.
Na die sport-bevliegingen kwam er ernst. We spraken meteen over kunst. Ik leerde
Polleken de verzen van Willem Kloos en hij als tegenzet openbaarde mij Streuvels.
En dan begon er wederom een strijd - bij Paul van Ostayen is het altijd om
meesterschap te doen geweest - ik Kloos, hij Streuvels. Over de werkelike waarde
van de letterkundigen ging het natuurlijk niet, enkel over de meerderheid: wie van
ons bei had de grootste kunstenaar ontdekt... jongjongen-diskussies. Er was eigenlik
geen ontdekking, want beide hadden wij die schrijvers leren kennen via een ouder
broeder.
In die zelfde periode schreven wij teaterstukken. Polleken een klucht. Onder de
uren van klas werkte hij er duchtig aan. Het manuskript - een blauw schrijfboek verliet hem niet. Een ding trof mij in dit stuk; de tietel was ‘De Muizejacht’ en een
knecht moest muizen vangen van zijn baas. Wanneer de baas aan de knecht vroeg
‘Jan hoeveel hebt g'er al gepakt’ antwoordde Jan ‘Als ik die heb waar ik achter zit
en nog een, heb ik er twee’. Dat vond ik kolossaal en 'k bewonderde zijn vondst.
Maar of mijn bewondering hem wroeging gaf, bekende hij mij een paar dagen later
‘Dat heeft mijn vader me gezegd... maar al de rest is van mij’.
Eens waren wij het roerend eens, n.m. toen wij op een landkaart de naam ‘Ienikaleh’
ontdekten. Die klanken troffen ons zo dat wij het woord gebruikten te pas en te onpas.
De liefde voor die klanken was een eerste aangeving van zijn later dichter-programma.
Tijdens de Russies-Japanse oorlog was hij heftig partijganger van Japan, toen ik
hem vroeg waarom, was zijn antwoord ‘De Japanezen zijn maar kleine mannekens
zo als ik.’
Als boven-aangehaalde feitjes zijn er nog zoveel. Er is veel vergeten geraakt, ander
dingen herinner ik me nog maar vaagjes...
Ik zou nog kunnen schrijven van latere perioden, o.a. van
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het driemanschap dat in 1913 en 1914 eeuwig vogelpik-matchen betwistte en Paul
die, onder invloed van een glas bier, Jehan Rictus en Francis Jammes deklameerde...
of ‘Gaspard Hauser chante’.
Dat is misschien voor later, als Vlaamsche Arbeid zijn gouden jubelfeest viert.
JOS LEONARD.

Dode reis
Werelden waarden ontschaduwd open.
Maar het hart blijft een bloedrode vlek
in de helwitte waan van het hopen.
En het bloed dreunt als gek.
Hoeveel nachten vonden, satanies,
een prooi in dit zinneloos hoofd?
Hoe veel dagen hebben - organies,
dit razende lijf verdoofd?
Wat te wachten nog van het kreunen
der ziel in een krampe lach?
Al wat haar rijkdom moest steunen,
vaart onder valse vlag.
Een hongerloos lijden aan honger;
Een dorstloos lijden aan dorst.
Wat wou dan het leven? Wat zong er
onstuimig nog in de borst?

(Dit:)
Nog reist in de roes der golven
de droom van een blinkend zeil.
Maar de nacht heeft blinken bedolven.
En de wind lacht geil.
LEO VAN BREEN.
Goes (Holland).
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Uit de Reeks ‘Ontmoetingen’
In het ‘privé’ kantoor.
Bekend directeur van groote scheepswerf. (Zijn particulier bezit, geborgen in een
gemetselden kluis onder den grond, bedraagt zes millioen gulden. Zijn wekelijksch
inkomen duizend.)
Een solliciteerend klein meisje van vijftien jaar.
De directeur. (Zit-ligt rookend in een club fauteuil, leest stukken door.)
Het meisje. (Neemt plaats op een stoel, haar door dengene die haar aandiende,
geboden. Wacht.)
De directeur. U heet?
Het meisje. Dana, Louise Dana.
De directeur. (Zoekt een couvert uit een stapel brieven naast hem op een tafeltje.)
Juist, juffrouw Dana. U schrijft een flinke hand.
Het meisje. (Knikt.)
Directeur. U was, u bent bij?
Het meisje. 'k Ben jongste bediende bij Lutz en Co.
Directeur. Uw werktijd?
Meisje. Van achten tot achten, met een uur tusschentijd.
Directeur. Juist. En wat doet u daar al zoo? Wat kènt u?
Meisje. Om acht uur, als 'k kom, zet 'k koffie en ga de brieven opbergen van den
vorigen dag. Om negen uur moet 'k op het Oostindische Huis zijn om de inklaringen
te verzorgen; daarna naar de ‘kop’ van de Handelskade, de papieren laten afstempelen
van de knechts die daar intusschen ook aangekomen zijn, en bij het opladen der
goederen toezien of alles in orde is. Als 'k terug kom is het tijd om broodjes en paling
te halen voor de patroons en meteen allerlei andere boodschappen te doen, want 'k
heb de postzegelkas en ook de kleine-kas. Dan ga 'k zelf eten en onder de hand de
copieën opbergen. Dan is het éen uur. Dan gauw paardenvleesch halen voor den
hond en dan aan de correspondentie, engelsch en duitsch. Ook houd 'k het rekening-
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courant-boek bij en typen en stenografeeren doe 'k ook. Na vijven ga 'k de post
ophalen van de andere afdeelingen, - binnen laten teekenen, nota's copiëeren, post
inpakken, de aangeteekende stukken lakken, inschrijven enzoovoort, dan alles naar
het postkantoor brengen en dan ben 'k zoowat om acht uur thuis.
Directeur. En u verdient?
Het meisje. Twee gulden in de week.
Directeur. En waarom wilt u daar weg?
Het meisje. Om mijn positie te verbeteren.
Directeur. (Opstuivend.) Dacht u dan dat het hier een goudmijn was?!
Het meisje. (Aan scherts denkend, knikt glimlachend van ja.)
Directeur. Dan bent u hier aan het verkeérde kantoór. (Belt rijkelijk lang.)
Het meisje. (Af.)
16 September 1930.

Voor een geopend kastje.
Zij. Zij. (Neerziend op een pakje brieven in haar hand, halfluid.) Doe ze toch weg, die
vodden.
(Stil.) Och nee.
Wat moet je er langer mee!
Ja, dat is zoo...
Jaar in, jaar uit!
Ik zal ze opruimen...
Dòe het dan, je leest ze toch nooit meer over.
Nooit meer nee. In al die jaren herlas 'k ze niet eén keer. Ik ken ze uit mijn hoofd.
Toevallig stuitte ik er nu op, ik zal ze er meteen maar uit houden.
Doè het dan! Voordat anderen ze lezen, als je soms een ongeluk krijgt op straat,
of ineens dood blijft.
Ja, dat is zoo.
Doe het dan nú.
Ik kan niet.
Je leven verandert er toch niets door, of ze daar nu zijn of niet.
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Neen...
Je hebt maar de last van het bewaren.
Ja.
En het onzinnige.
Ja.
Iemand die niets om je geeft!
Niets nee.
Nooit gegeven heeft.
Nee natuurlijk niet.
Nou dan.
Hoe is 't mogelijk alles!
Wat.
Zoo beulsch wreed.
Daaròm.
Geen opheldering, nooit eens een woordje meer met je gesproken, niets aan je
gevraagd. ‘Mijnheer kwam niet terug,’ - zooals een blijspel heet.
Daaròm.
Natuurlijk is er gelasterd; men heeft me belasterd bij hem, iemand heeft me gezien
met D.D. had mijn hand gevat, D. heeft me gekust, eén keer, in het geheel eén keer!
Maar 't kan gezien zijn, ... aan 't strand... 't was nog licht, een zacht-open dag. Nee,
om D. ‘gaf’ 'k niets, dat wil zeggen, nièts van wat 'k voor hèm voelde. Ik gunde den
jongen dien zoen, hij was zoo levendig, zoo gevat, zoo boeiend en zoo frisch. Iemand
moet het gezien hebben en gemeen-gemaakt overgebracht. We wandelden veél
samen... iemand moet me daarginds-bij-hem beticht hebben van ontrouw. En tòch
was het niet zoo. Hij en hij-alleén was de onbestreden koning van mijn ziel. Vreemd
woord. En toch zit hij alleen ten troon er, niemand anders. ‘Ontrouw’! Ik ben de
trouwste stumperd die er op den aardbodem rondsleept. Aan trouw zijn kun je niets
doen, je hebt 't of je hebt 't niet, net als blauwe oogen. Trouw heeft even weinig te
maken met deugd als verveling, of dofheid, ja misschien zou je 't zelfs wel een soort
van versuffing kunnen noemen... een ongeschiktheid om opnieuw te kunnen
ontvlammen. Daardoor bleéf die ‘troon’... Zoo arm is het leven. Niets is zoo
doodelijktreurig als het leven. Deze brieven zijn zevenentwintig jaar oud... ik heb
niet de kracht ze te vernietigen, - en toch zijn ze van iemand die aan mij een misdaad
heeft begaan.
Maar het is vergeven. Ik denk altijd alleen aan hem zooals hij was voór dat hij
wegbleef.
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Dat moet je niet doen.
Nee, dat is waar.
Want hij is toch eigenlijk alleen: degene die heénging.
... Ja.
Die dát kon doen.
... Ja.
Kòn doen.
Deed. Me vernielde, vertrad.
Liéfde schónd.
Dat is het ergste.
De daad zelf is nog niet zoó laag als 't smaadvol wegvagen van wat in vollen bloei
stond; ik.
Daarom.
Ja, ik doe die dingen voor eeuwig weg. (Wendt zich om en werpt het met een lint
bijeengehouden pakje in 't open haardvuur. Daar liggen ze een oogenblik zonder te
branden, alsof de vlammen ze niet durven aanraken.)
Zij (snel ze terugnemend, hardop:) Nee, ik doe 't niet, 't kan me niet schelen. Dit
(de brieven omhoog heffend) was mooi:
HENRIETTE MOOY.
25 Juli 1930.

Chrysanten
Ballerinnen. Akrobaten
werpen ballen sneeuw. De straten
vol van witte lampions.
Englen dansen cotillons.
Op den grond verdoolde meeuwen.
Kantkraag uit voorbije eeuwen.
Mutsen van begijnen oud.
De atmosfeer der zaal blijft koud.
A.W. GRAULS.
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Uitgangspunten
1. Geen kleuren zonder het licht; geene kunst tenzij in de aanschouwing door den
geest.
2. Het louter verstandelijke ontroert slechts zelden; maar in hetgeen de zinnen en
de inbeelding op vangen is de geestelijke beteekenis het eenige ontroerende.
3. Een materialistisch tijdperk stelt het woord boven de gedachte.
4. De kunst heeft nooit iets anders tot object als het menschelijke.
5. Het echte onderwerp van een kunstwerk is de ontroering van den kunstenaar;
hetgeen hem ontroerde en wat gewoonlijk het onderwerp genoemd wordt is het
onderwerp niet tenzij als ingevat in de ontroering.
6. Een kunstwerk is het middel waardoor de kunstenaar zijn zielsbewegen rondom
een onderwerp doet na-ervaren aan den kunstgenieter. Indien het zielsbewegen
aandoet als echt, dan heeft het kunstwerk terhands al de waarheid die het om
kunstwerk te zijn vannoode heeft. De kunstgehalte wordt bepaald door de
geopenbaarde diepte van dat zielsbewegen.
7. De dichters als dichters zijn de golven langs het strand; zij ontvangen hun kracht
en hun schoonheid van de verdere en diepere wateren der zwijgende levens.
8. Kunstenaarschap hangt af van zeer bijkomstige eigenschappen of
omstandigheden.
9. De gemiste zoo goed als de miskende kunstenaar troost zich met den uitkijk op
het nageslacht.
10. 'n Dichter moet overdrijven, en 'n dichter kan niet overdrijven.
11. Kunstvorm gescheiden van den inhoud!? - Inhoudlooze vorm is zoo
onbestaanbaar dat hij zelfs ondenkbaar is.
12. De kunst mag het duister niet zoeken, maar het toelaten wel. Bedwelming verrijkt
met geheim.
13. Rhytmus is verhouding in 't materieële volgens de verhoudingen in 't geestelijke
- of: rhytmus teekent in de materie het bewegen van de ziel.
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14. 'n Vaste metriek getuigt van gemeenschapszin.
15. Tendenz-kunst is van mindere gehalte zoolang en in zoover tendenz en kunst
er onderscheiden blijven.
16. Men spreekt verkeerdelijk van de poëzie ‘ten dienste van een Ideaal’. De poëzie
is de Ideaal-liefde zelve.
17. Veel van wat de heiligen dachten en voelden, de dichters alleen hebben het
gezegd.
18. De grootste meesterwerken bereiken de ideale hoogten niet waar ze wilden
henenstijgen - doch zenden overvloediger lichtglans af dan waar hun meesters
zelve ooit bewust van waren.
19. Wat 'n verschil van indruk bij natuurlijke neven gemaakte bloemen, al zou men
het van deze enkel weten, niet met het oog kunnen zien - terwijl bloemen op 'n
schilderij weer even zoo sterk kunnen ontroeren als echte.
20. Den indruk te geven dat een ding ‘is’, dat vermag alleen de sterkste realistische
kunst. Het is onzeggelijk meer dan den indruk te geven dat men het ding ziet;
immers gewoonlijk ziet men alles zonder er om te denken dat het ‘is’.
21. Grieksche plastiek is vooral niet agressief - de Grieksche levensbeschouwing
was het evenmin - en werkt door idealiseering van het object in zijn objectieve
hoedanigheden. Zoo laat ze verscheidene interpretatie toe en een rustig genieten.
22. In de Grieksche opvatting van de kunst wordt het ideaal van de kunst bereikbaar.
Maar die Grieksche opvatting 'n is de ideale niet.
23 Tot het tragische van de Grieksche treurspelen kunnen we gelukkiglijk niet
meer komen: daar we verlost zijn van 't geloof aan 't Fatum.
24. Het verrukkelijke in de Gothiek is haar ootmoed, bij 'n proestatie die voor geene
andere onderdoet.
25. De tooneelschrijver heeft vanzelf slechts 'n zeer relatieve overtuiging van wat
hij zijne personnages in den mond legt. Dus 'n zeer relatieve overtuiging volstaat
om te dichten.
26. Het kwade bekoort als symbool van het goede. We be wonderen nooit het kwaad
als kwaad; we kunnen niet.
27. Ons voelen volgt de objectieve waarde niet.

JORIS MAES.
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Fragmenten uit ‘De ridders’ van Aristofanes
herschreven door Paul de Mont
ARTEVELDE EN WILLEM
‘DIE MADOCKE MAECKTE’

Willem
- (tot Artevelde)
Literatuur!
In dit standje
Heel ons landje
in minatuur.
Ten slotte allen dichters
onze statenstichters.
Alleen ouder d'artisten
vin j'in Vlaandren realisten.
(hij stelt Artevelde voor)
De Wijze man uit Gent...

Artevelde
- Wijs bevonden en herkend
als lijk.

Willem
- Met slijk
bezwadderd bij zijn leven,
nadien in brons gedreven
en tot een held gegroeid aldus tweemaal verknoeid.

Artevelde
- (onwillekeurig glimlachend)
Je bent vandaag wel bitter,
jij teugelloze vitter!
(hij stelt op zijn beurt Willem voor)
Willem, die Madocke maakte

Willem
- ... verder wijselijk verzaakte
aan 'n burgerlijke stand.

Artevelde
- Een vondst!
Zijn konst,
zijn geest en zijn verstand
vond iedereen subliem,
wijl braafjes anoniem.
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Professor uit-den-tijd
Gaspard de Wijze
- (stelt Professor Uit-den-Tijd voor).
Professor Uit-den-Tijd,
vol werkzaamheid en vlijt...

Demos
- ... een halve eeuw geleden!

Uit-den-Tijd
-Eilaas, de dag van heden,
niet langer Demos steun en vriend.

Gaspard de Wijze
- Als politieker uitgediend,
maar een pilaar nog van de staat,
het licht en 't sieraad van zijn Raad,
wel één en dertig spraken machtig.

Demos
De mijne uitgezonderd..

Aristofanes
- Prachtig!

Gaspard de Wijze
- Met 't eigen volk zonder kontakt,
Maar 'n diplomaat vol kunst en takt,
in volkenrecht magister.

Aristofanes
- Een echte staatsminister!

Themiszoon.
Uit-den-Tijd
- ...... Heer Themiszoon.

Gaspard de Wijze
- Minerva's epigoon,
beproefde armatuur
van ons magistratuur,
tehuis zonder defekten
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in weten en pandekten...

Themiszoon
- En 't kadaster!

Gaspard de Wijze
- Er wordt beweerd, hij 's blind,
door lieden slecktgezind,
maar da 's laster.

Demos
- Alleen een beetje doof, langs mijne kant.

De diagnostiek van professor uit-den-tijd
Uit-den-Tijd
- (over Demos)
We mogen 't niet vergeten
- en 't zij hem ingeprent hij 's 't nog niet lang gewend
zijn volle goesting 't eten.
Hem kwelt geen andre plaag
dan 'n overladen maag.
En een gastrieke krizis
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behoeft geen metafiezies
rondom-de-pot gekronkel,
geen subversief gekonkel.
Om hem te helen,
zou 'k aanbevelen,
in plaats van vage hoe's en wat's
't beproefd recept van vader Cats:
Hou hoofd en voeten warm,
vul matig uwen darm,
hou d'achterpoort goed open
ge zult nooit medecijnen konen.
(met een minzame glimlach)
'k Waardeer dietse kultuur,
als preventieve kuur.
(tot Gaspard de Wyze)
Verder,
herder:
knaagt de worm,
kloroform.

De doktrien van Themiszoon
Gaspard de Wijze
- Geen tij bleek ooit te keren,
door negeren;
de vloed kanalizeren,
da's regeren!

Themiszoon
- Sic!
Ik
kommenteer
deze leer.
Wie zegt: kanaal
bedoelt fataal
een schepping van 't verstand,
berekend en bestand
om de natuur
in haar struktuur
wat primitief
en capricieus
door een serieus
derivatief
naar mensenwil en staatsgezag
te kneden.
Te schippren is gewoon, de dag
van heden.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

492

Gaspard de Wijze
- Ter zaak!

Themiszoon
- In orde.
Ik staak
d'exorde.
Maar merk,
ik werk,
methodies
en logies.
Twee fazes:
eerst frazes,
doktrien
nadien.
Voor hem 't geronk,
het woordgepronk,
de holle zinnen;
voor u de zin,
noch meer noch min,
de kern van binnen.
Wik en weeg, bevroed:
recht en wet zijn twee,
't recht een vloed,
de wet gedwee.
Ik spreek
diskreet
wijl 'k weet,
ik preek
voor ingewijden.
Om 't recht te leiden
in paal en perk,
is 't veilig werk
het om te zetten
in flinke wetten.
Egale konsekrasie
ontlokt interpretatie
cum grano salis
door de balies.

Demos
- (met het hoofd tussen de handen)
'k Versta van zijn gekwetter
geen benedijde letter!

Gaspard de Wijze
- Rijmt het niet wel,
klinkt het wat babels
van vreemde vokabels
't is flamand usuel.
PAUL DE MONT.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

493

Terwijl de herfst...
Terwijl de Herfst haar die verscheiden ging
met mantels gloor van de eindge hoogste pracht
omhing, en dat der zonne 't rood gesching
gelaten loech, zoo zacht, zoo mijmerzacht
- dus 't licht van lievende oogen tranenzwaar en geen, geen zucht en roerde 't bang geluchte,
geen schaduw taande 't klare droomgestaar
van alles, alles wat in starre vluchte
de Levensvleugel houdt en houden wil
zóo, lang, als eeuwig lang, zoo schoon, zoo stil...
- toen glom die gulden wolk om waar ik was,
een liefde, een plotse macht, een zegeninge,
een weeke wolligheid die doet als was
het hart vermurwe in luwe wonderingen,
een trots die spreidt zijn armen door den dag
waar kleurde 't licht voor hem de wereldwegen
en Schoonheid bracht alleen waar hij ze zag.
Uw liefde straalde als 't Herfsgegloor me tegen,
in bange teederheid en toch belaan
met al de gaven van uw eigen rijkdom
Die zijt gij zelf in wereldweelde ontstaan,
opperste bloei gekranst te gaar gelijk 't om
de bronne tiert van al 't gefleur bij een.
O zachte, en overweldigende, wezen
met het gelaat van alle wezens, éen
en al het beeld van 't Schoone aan de aarde ontrezen
en dat zijn oogen opent voor me, een stond,
een stond dat ik boven mezelf zal houden
en zien het overheerlijke waarrond
mijn zinnen de offervlammen zijn, van 't oude
begeer, 't eeuwge begeer dat eewig wacht...
En 'k heb geloofd aan 't zingen van die zege,
eindlijke ontwelde weergalm van den nacht.
Uw liefde straalde als 't Herfstgegloor me tegen...
EDMOND VAN OFFEL.

(Uit Het Kindeke met den gulden Boog.)
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In memoriam
I - Gustaaf Vermeersch
Geboren te Veurne den 20 Mei 1877; overleden te Aalst den 10 December
1924.
Een levensloop van schrijnender zwaarmoedigheid, door grauwer noodlot beheerscht
dan datgene van dien armen jongen met het edele, opofferende hart ken ik niet...
Ziekte, ongeluk en tegenspoed waren zijn dagelijksche gasten en geen vorm van
menschelijke mizerie of menschelijken waan - want deze gefolterde hoopte steeds!
- is hem gespaard gebleven.
Het verhaal van zijn leven heeft hij ons gegeven in den Gulden Winckel en daar
kan men zich overtuigen hoe hij heusch onder de duisterste ster van het firmament
geboren werd - het gezegde in zijn meeste letterlijken zin genomen.
Verlaten van moeder die bij de boeren haar brood verdienen moest - vader was
eenigen tijd vóór Gustaaf's geboorte gestorven - liep hij eenzaam de velden en weiden
van het weelderige Veurne-Ambacht af; werd op twaalfjarigen ouderdom
telegramdrager; ontving lessen in het Fransch van den toenmaligen telegrafist, want
zijn oversten waren allen Walen - in het putje van Vlaand ren! - en leerde op eigen
hand Duitsch en Engelsch.
Ondertusschen las hij de werken van Conscience en zijn tijdgenooten en dank zij
een inschrijving op de ‘Duimpjesuitgave’ werd hij met het oeuvre der modernen
vertrouwd. Vooral ‘De Oogst’ van Stijn Streuvels maakte diepen indruk en hij voelde
in zich een drang tot schrijven.
‘Een paar herinneringen werkte ik uit en las ze bij den heer Delille voor, die ze
ongenadig afbrak. Het waren slechts stukjes van een paar bladzijden. Daarna schreef
ik nog “Karel de Goede” dat hij opnam als mengelwerk in zijn blad 't Getrouwe
Maldegem.’
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Intusschen is de telegramdrager steeds door eigen onverpoosde studie, in zijn examen
van treinwachter geslaagd en bewoont Brugge. Daar leerde hij zien en onderscheiden.
‘Dagelijks liep ik te Brugge door de stille Boeveriestraat met haar “godshuizetjes”
waar de oude kantwerkstertjes 's zomers in de schaduw aan hun huisje zitten. Op
zekeren dag werd ik getuige van 't heengaan van zoo'n oud vrouwtje naar 't oud
vrouwenhuis. Dat gaf aanleiding tot het schrijven van “Klosjes, Klosjes”, mijn
eersteling.’
Deze novelle verscheen in ‘Vlaanderen’ en door den raken opmerkingsgeest, den
vlotten verhaaltrant en de nauwkeurig-secure beschrijving en dien toon van meewarige
droefenis die aan deze bladzijden een bijzonder charme gunt werd zij opgemerkt en
ging de aandacht naar den onbekenden treinwachter toe.
Een jaar nadien, in 1904, verscheen een tweedelige roman ‘De Last’, van dewelke
niemand minder dan Aug. Vermeylen getuigde dat het ‘een afschuwelijk boek, doch
een heel sterk boek, een uitstekend boek (was)... een verhaal van zielsellende, van
ziekte, van verdierlijkende onmacht, van gewond en langzaam verkankerend leven...’
‘Het is met inachtneming van allen artistieken afstand natuurlijk’, schrijft Urb. Van
de Voorde, ‘de Vlaamsche Bouvard et Pécuchet, maar groezeliger nog en zieliger,
doffer en beestachtiger is het leven van dien kleinsteedschen, verdorden en half-idioten
kantoorklerk, die Vermeersch hier ten tooneele brengt, een onoogelijk leven van de
meest plat-alledaagsche, van de meest uitzichtlooze, de meest gore onbeduidendheid,
zonder één oogenblik van opruiming, zonder één stond van zij 't ook een zweem van
geluk; een leven toch dat ook behoefte heeft aan teederheid en liefde, dat vaag hunkert
naar een mogelijkheid om zich eens uit te storten, zooals die andere verdorde eenzame,
de “Schutzmann im vierten Bevier” Büsekow van Carl Stemheim, een leven toch
vol menschelijkheid, maar wiens opwellingen van diepere emotie door een
onbedwingbare schuchterheid altijd verdrongen worden, tot het primitieve instinct
geweldig wordt aangescherpt en de behoefte aan teederheid overslaat in een
verschrikkelijke, razende, krankzinnige wulpschheid die jaagt naar iedere vrouw. En
onder dien “last” gaat het arme kantoorklerkje ellendig ten onder. Stout is dit leven
door den schrijver opgevat, even stout en meedoogenloos is het beschreven. Nergens
is er getracht naar afwisseling, naar
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kleur, naar een stijging of een climax; alles is bijna wreedaardig van onverstoorbare,
nooit afwisselende, laag-bij-de grondsche banaliteit tot het einde toe; het kader van
het boek blijft als het leven dat er zich in ontwikkelt, alles is grauw maar benepen,
alles is zoo troosteloos jammerlijk als de calvarie van een dier. Het is de meest
konsekwente uiting van het naturalisme in de Vlaamsche letteren. Absoluut strak en
objectief behandelt de schrijver zijn ontzettend onderwerp en geeft zich niet de minste
moeite om bij den lezer eenige aandoening te verwekken. Ik ken geen auteur, die
met zoo'n ijskoude onverschilligheid de meest tragische gestalten van het leven heeft
geheeld. Somber is dit boek van onontkoombare noodlottigheid, het doet u soms als
een nachtmerrie, die niet loslaat, hijgen, en waarlijk het zou groot geworden zijn,
indien de rein-artistieke eigenschappen van den schrijver, meer ontwikkeld, het
geestelijk hooger hadden weten op te voeren.’
Stijl noch taal zijn verzorgd, smakeloosheden en uitweidingen vindt men er in bij
de vleet en toch voelt men zich vastgeklampt aan dat boek tot het einde toe, wijl er
zoo'n diep-tragisch accent uit opwelt. Geen tikje preciositeit noch geen enkel
handig-opgeknapt tafereeltje dat er op uit is de emotie te verwekken bij den lezer,
de sombere noodlottigheid overheerscht u geheel. Koel en strak volgt Vermeersch
de ontwikkeling van zijn ontzettend onderwerp en verwaarloost niet de minste
bijzonderheid die hij met eene bijna onbegrijpelijke onverschilligheid als een heel
gewoon iets neerschrijft en weergeeft. Zóó'n donker-scherpe analyse van ziele-leed
en menschentragedie bereikt hij alleen in zijn onbetwistbaar meesterwerk ‘De Last’.
Ook ‘Mannenwetten’, dat hij te Monceau-sur-Sambre opstelde, alwaar hij intusschen
in hoedanigheid van hoofdtreinwachter verplaatst werd, bereikt deze hoogte niet
meer, al is het een kunstwerk van blijvende waarde. Doch daarna kwam, wellicht
door het vermoeide gestel veroorzaakt - hij werd zenuwachtig en prikkelbaar en leed
aan onophoudende hoofdpijn - de literaire inzinking.
Een ziekelijke neiging naar spiritisme verlamde als het ware de geestelijke
denkkracht bij dezen man, die zich wijdde aan het naspeuren van gevallen van hysterie
en godsdienstwaanzin, waarvan o.m. zijn ‘Nazomer’ een voorbeeld geeft.
Ondertusschen had hij de mijnenstreek voor het rustiger
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Ingelmunster verlaten om eenigen tijd daarna in het Ministerie van Spoorwegen aan
te landen.
Toen brak de oorlog uit en één der eersten is bij geweest die zich onder de Duitsche
bezetting werkdadig in den Vlaamschen strijd hebben geworpen.
Die pessimistisch-sombere mensch die nooit gul en hartelijk kon lachen - naar het
schijnt - heeft dan in ‘De Vlaamsche Post’ zoo'n enthousiaste manifesten geschreven
over Vlaanderen's herwording, dat stellig menig jeugdig gemoed in hernieuwde
geestdrift ontvlamde. Hij richtte zijn ‘Oproep tot de Vlamingen’, hij verdiepte zich
in het vraagstuk der staatkundige mogelijkheden van Vlaanderen... hij herleefde!
Doch onschuldig waren deze geschriften van den ondermijnden Vermeersch die
kracht vereenzelvigde met excentriciteit - zoo verkeerde hij ook alweer in de
begoocheling! - en zelfs vond het Belgisch gerecht er niet de minste aanleiding in
om hem te straffen. Doch gebroodroofd was de man, armer en ellendiger dan ooit
voorbenen sleepte hij zijn bestaan voort, verstooten van de vroegere vrienden - Lode
Baekelmans zij hier eere gebracht om zijne loffelijke uitzondering - gescheiden van
zijne toegewijde echtgenoote en zijne oude moeder, die hij zoo zeer beminde - beide
waren onder den oorlog gestorven - doolde hij hopeloos rond. En wonderbare speling
van het lot! De laatste jaren van dit tragisch leven zouden weldadig bezond worden
door de warme vriendschap en de moederlijke zorgen van een edele vrouwenziel.
Zij moge het mij euvel nemen dat ik haar naam veropenbaar, doch deze daad van
eenvoudige rechtvaardigheid wil ik begaan. Die schutsengel was Juffrouw Louise
Pelicaen uit Aalst. De enkele dagen dat het mij gegund was bij Juffrouw Pelicaen
door te brengen behooren tot de schoonste herinneringen uit mijn bestaan: zij leerden
mij de vrouwelijke overgave kennen in haar verbevenste uiting.
Deze vrouw, wier eigen levensloop éóne aaneenschakeling van ontgoochelingen
en rampspoed is geweest, heeft uit loutere bewondering voor den schepper van
zóóveel schoon en uit medelijden voor den mensch die zóóveel leed, Gustaaf
Vermeersch bij zich genomen als haar hulpeloos kind. Men moet door haarzelf het
verhaal hooren van deze crizissen van epilepsie of vallende ziekte, aan dewelke
Vermeersch onderhevig was, van die uren en uren pijnlijk snakken naar wat adem,
zoo scherp kwelde hem de hartkwaal, om zich een
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denkbeeld te kunnen vormen in welken gehavenden toestand de doolaar tot zijn
weldoenster is gekomen... doch dan moet men tevens de van geluk stralende oogen
aanschouwen, wanneer zij u leiden tot het geliefkoosd plekje in den tuin waar de
arme Gustaaf zich zoo graag zonde - met opgewekt gemoed vertrouwt de beminnelijke
juffrouw U dan toe hoe haar ‘brave, goede Gustaaf’ zoo gul lachen kon -; men moet
uit hare handen zelf ontvangen het handschrift van ‘Aan den Zelfkant’ aan hetwelk
hij den avond voor zijn dood nog arbeidde, om de heilige schroom te vatten waarmede
deze vrouw die bladzijden omgeeft.
‘Uiterst gelukkig en opgeruimd tot zijn laatsten snik’ heeft hij zijne weldoenster
en hare twee broeders, die met haar dezelfde bewondering en toewijding voor
Vermeersch deelden, in zachte berusting verlaten.
Aan de edele Juffrouw Louise Pelicaen bied ik hier openlijk een eeresaluut aan.

II - Karel Van den Oever
Geboren te Antwerpen den 19 Nov. 1879, aldaar overleden den 4 November
1926.
Wanneer men uitsluitend het oeuvre van Karel Van den Oever beschouwt door de
wisselende invloeden heen aan dewelke het onderhevig is geweest, dan bezondigt
men zich aan eenzijdige kritiek, en wanneer men den schrijver alle persoonlijkheid
ontzegt, zooals dit meer is gebeurd in den laatsten tijd, zoo wordt men bepaald
onrechtvaardig tegenover hem, want welk ook het genre was dat de onbestendige
Van den Oever beoefende, zijn werk getuigt steeds van een rijkheid van taal en een
schilderachtigheid van vizie, die men niet doodverven kan.
De gemoedelijke eenvoud en het sierlijke spel der fantazie blijven het bekoorlijke
van de verrukkelijke ‘Kempische Vertelsels’. Werkelijkheid en verbeelding zijn hier
gelukkig saamgeweven, zoodat de stemming tot het einde toe volgehouden wordt.
Het beeldend woord, de kernachtige uitdrukking, het kenschetsend detail gunnen
een bijzonder ‘charme’ aan
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dezen stijl en doen des te meer de overladenheid van zijne ‘Historieele Verbeeldingen
uit de XVIe Eeuw. De Geuzenstad’ betreuren. Reeds in ‘Van Stille Dingen’ kon men
de preciositeit en de gemanieerdheid aanvoelen, die dan wellicht aangenaam verrasten
door het nieuwe dat hun ongewoon ‘cachet’ bevatte, doch in plaats van een
harmonisch evenwicht trachten te bereiken, ontwikkelde Van den Oever meer en
meer het opgezwollene in zijn taal en het gekunstelde in de weergave, zoodat hij
verviel in een gon gorisme, aan hetwelk alle taalstiptheid ontbrak en een
gemanieerdheid, die de adem van het volle leven niet weerkaatste. En toch verlustigt
men zich graag in die verleidelijke detailbewerking, die kleurrijke opwekking van
oude pittoreske hoekjes en steegjes en die zonderlinge woordenkoppelingen en
zinswendingen aan Middeleeuwsche kronieaan een kostbaar, kleurrijk tapijt of aan
een glanzende mozaïek. Maar kunst is het niettemin: ook de tapijtwever die zijn
gouden en zijden draden kiest; ook de mozaïekbewerker die zijn steentjes sorteert,
zijn kunstenaars zoo wel als de schilder of de beeldhouwer die zijn figuren uit marmer
beitelt en hun leven inblaast.’ (Paul Kenis.)
En dat heeft men maar al te weinig ingezien. De oorlog zou ook daar eene algeheele
‘Umwandlung’ veroorzaken. Zoo hartstochtelijk een bewonderaar Van den Oever
vóór de wereldramp van het schoone Woord en de literaire opsmukking was, zóó
onmeedoogend scherp hekelde hij na zijn Hollandsche Ballingschap de minste
vormversiering. Van zijn grootsten vriend was het Woord thans zijn grootste vijand
geworden. Klaar, helder en mannelijk wou hij het gedicht, ruw en ongeschaafd moest
het aangrijpen en met de jongste jongeren - hij de veertiger! - streefde hij naar het
zuiver-lyrische vers. Doch weinig gave gedichten vermocht bij ons in deze laatste
periode te geven, dikwijls legde hij zijn natuurlijken drang aan de knellende banden
van de dorre theorie vast, meer dan hij zelf vermoedde overheerschte het
impressionisme in hem, want door heel zijn oeuvre heen vertoont Van den Oever
zich eerst en vooral een gevoelig impressionist.
Heel dit naar den uiterlijken vorm zoo verscheiden werk vertoont een drievoudige
bron van ‘innerlijke’ inspiratie, die de sterke eenheid is waarop het gansche werk
steunt: zijn overtuigd katholicisme, zijn hartstochtelijk flamingantisme en zijne
levendige liefde voor Antwerpen.
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Zoowel in zijn kritische opstellen als in zijn scheppend werk treedt hij als katholiek,
flamingant en Sinjoor op.
Dit persoonlijk standpunt verhindert hem de wetenschappelijke objectiviteit en de
synthetische overschouwing aan zijn essays te verleenen. Zij winnen er door aan
pittigheid, aan levendigheid en aan persoonlijkheid, wat hen een eigenaardige plaats
gunt in ons kritisch proza.
Weinigen als hij - Lode Baekelmans uitgezonderd - hebben meer voor de
waardeering van de Antwerpsche kunstenaars gewrocht, vooral voor deze van het
romantisch tijdperk aan hetwelk hij zich door zijn geboren aanleg zoo verwant
gevoelde en in hetwelk hij juist de meest gezaghebbende vertegenwoordigers van
onze Romantiek - alle waren bijna Antwerpenaren! - terugvond.
Dat zijn katholicisme, dat na den oorlog steeds enger en enger van opvatting werd
- we hoeven ons slechts den treurigen pennetwist te herinneren die hij met Priester
Joris Eeckhout voerde - het werk van andersdenkenden niet naar verdienste kon
schatten, blijft een betreurenswaardig tekort in zijne kritische beschouwingen. Doch
zijne almachtige Liefde voor de Roomsch-Katholieke Kerk heeft hem zijne schoonste
verzen ingegeven: daar waar hij zijn hoop en betrouwen in God in volle begeestering
uitdrukt, daar waar hij in gemoedelijke vertrouwelijkheid met den Meester, de Engelen
en de Heiligen omgaat, daar waar hij in allerhande symbolen de eeuwige Waarheden
of de steeds aanwezige Gods- en Doodsgedachte of het ontaanbaar verlangen naar
de Oneindigheid, naar God vertolkt, schrijft hij zijne blijvende verzen, want gansch
dit leven, dat het leven van een asceet was, berustte op goddelijke vereering en
goddelijke vrees.
En een derde liefde naast deze voor Christus en Vlaanderen vermocht hem op te
wekken tot scheppend werk: zijn Antwerpen, aan hetwelk hij met geest en met hart
gehecht was en dat hij zoo deerlijk in zijne Hollandsche Ballingschap miste.
Niet het modern-levende Antwerpen, het Antwerpen in zijne hoedanigheid van
wereldcentrum, was zijne liefde gegund, doch het Antwerpen in zijne verlaten en
verloren hoekjes en kantjes, waaruit opwelt de weemoed van het verleden en die
hem het Vlaamsch-Spaansch Antwerpen uit de XVIe eeuw of het renaissancistische
Antwerpen in zijne verbeelding optooverden.
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Zijn werk moge aldus zekere kenmerken vertoonen die een algemeene sympathie
niet kunnen verwerven, zijne scherpte in de eenmaal aangenomen geestesverhouding
zijner principes mogen menigeen aanstoot hebben gegeven, zijn volledig oeuvre
getuigt dat Karel Van den Oever eene persoonlijkheid was en voor een leven van
ononderbroken werkzaamheid en oprechte overgave voelt eenieder eerbied en
dankbaarheid. Dien eerbied en die dankbaarheid zijn we allen Van den Oever
verschuldigd.

III - Karel Van de Woestijne
Geboren te Gent den 10 Maart 1878; te Zwijnaarde overleden den 28 Aug.
1929.
Karel van de Woestijne is één der zeldzamen in onze literatuur die een plaats innemen
in de Europeesche letterkunde. Met Guido Gezelle is hij ongetwijfeld diegene die
onder de Vlaamsche dichters de innerlijke gehalte, de uitzichten en de
uitbreidingsmogelijkheden van de Vlaamsche poëzie het meest heeft verhoogd.
Gunde Gezelle aan onze dichtkunst die rythmische weelde en die
wonderbaar-muzikale lenigheid, Van de Woestijne schonk haar die voorname
nuanceering en die aristocratische verfijning waardoor onze, vóór zijn verschijnen
eerder burgerlijk-vlakke taal, werd geraffineerd en geadeld, zoodat zij thans de
teederste schakeeringen van het moderne gevoel vermocht weer te geven.
De vertolker van deze moderne psyche, die zich kenmerkt door hare ingewikkelde
samengesteldheid en hare vaak tergende tegenstrijdigheid, is Van de Woestijne
geworden.
Vandaar de duisternis die men aan zijne poëzie soms verwijt, doch die even snel
opklaart voor wie pijlen kan in de tragiek van de uitersten van het menschelijk wezen:
den geest, verzwaard door het overgeleverde voedsel van eeuwen her en lijdend
onder den onmeedoogenden prikkel naar het alles omvattende; het hart, gevreten
door een niet te stillen dorst naar drift en genot, steeds opnieuw gepijnigd door den
angst voor God en den walg der daad.
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De doem van het vleesch met zijne donkere passie en de hunkering naar de zuiverste
regionen met de eindelijke berusting zijn de twee polen waarin deze uitzonderlijk
hooge persoonlijkheid zich bewogen heeft en die, door de scherpte hunner antithese
nooit volledig vereenigd konden worden en vandaar dit bitter accent van
ontgoocheling en nooit voldaan verlangen dat het scherpste kenmerk van deze poëzie
uitmaakt.
Diezelfde wereld, die zich uitstrekt van de afgronden der zwoelste zinnelijkheid
tot de verhevenste toppen der meest abstracte mystiek - den hobbeligen weg van den
Modderen Man naar het Bergmeer! - is ook de inhaerente wereld van zijn proza.
Wat hij eens aan een interviewer (in casu André de Ridder) toevertrouwde wat
volgens hem de ware dracht van het vers moest zijn, niets anders en niets meer dan
‘gesymboliseerde autobiographie’, vinden we in de hoogste mate verwezenlijkt in
zijn proza. Onder den mantel van de genesis en het Evangelie, van de fabelen uit de
Grieksche Oudheid, verhalen uit Heiligenlevens en volkslegenden wekt hij eigen
leed en vreugd op, wier essentie dezelfde is als in zijne poëzie.
In zijn proza als in zijne poëzie, spreekt zijne volledige menschelijke natuur uit:
eene ontzaglijke verscheidenheid in de schaal zijner gevoelens en gedachten, zijner
tonen en stemmingsnuancen, doch treft daar vóóral ‘het reusachtig vizioenaire van
zijne verbeelding’.
Ook de taal van deze proza-verhalen behoort alleen Van de Woestijne toe:
vastgeketend aan een reeks datieven en genitieven, almaardoor gescheiden door
opeenvolgingn van parenthesen en tusschenzinnen met opwekkingen van folk
loristische eigenaardigheden en bepalingen door verrassend juiste technische
benamingen, onthutst deze zinsbouw aanvankelijk, doch haar hoogste wonder is het
behouden van hare lenigheid, want nooit ontvangt men een indruk van stugge
stroefheid. Hierin toonde hij zich een waardig volgeling - de eenige in onze Vlaamsche
literatuur! - van de ‘Nederlandsche Historiën’ van P.C. Hooft, aan wie hij zich verwant
gevoelde en die hij zoo graag las. De oudstudenten van Professor Karel Van de
Woestijne zullen deze bewering gretig beamen, en van deze gelegenheid wil ik
gebruik maken om een huldegroet aan den leeraar Van de Woestijne te brengen.
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Hij wekte, zooals niemand, in onze jeugdige harten de sluimerende bronnen van
eeuwige schoonheid en wijsheid op, wakkerde ons aan tot persoonlijk
wetenschappelijk vorschen en zelfstandig voelen en denken en vermocht door de
hem met bijzondere voorliefde immer aangewende socratische methode tot de kern
van een historisch tijdperk of het werk van een behandeld auteur door te dringen.
Die bewonderenswaardige verdieping tot het ware wezen van een kunstwerk, 't zij
gedicht, roman, schilder- of beeldhouwwerk, is het wat aan de kritische essays van
Van de Woestijne hun beteekenis verleent.
Daar waar de fijn-besnaarde dichter in zijn beschouwend proza het werk van
anderen bespreekt vat men licht dat hij eerst en vooral ‘de geheimste en fijnste
schakeeringen van het ziels- en zinneleven in helder daglicht stelt’ en zoo uitweidt
over het levensverloop van den bestudeerden kunstenaar om die elementen te vinden
die het karakter van het geleverd werk kunnen bepalen en verklaren.
Naast den innigen samenhang van leven en werk schetst Van de Woestijne de
atmosfeer, in dewelke de kunstenaar zich beweegt om ook daar ophelderende
aanknoopingspunten op te sporen. Geschraagd door dit tweevoudig procédé, dat
vooral op eene breede cultuur moet berusten - en deze was Van de Woestijne's fiere
eigendom - leidt deze ‘ingrijpend-omvattende’ kritiek vaak tot een meesterlijk
begrijpen, dat zich bij dezen geboren lyricus in eene enthousiast-lyrische
verheerlijking uitte.
***
Van de Woestijne was van meetaf aan een individualist - de grootste onder de Van
Nu en Straksers is hij gebleven - en in zijn individualisme berust juist zijne grootheid.
Want Van de Woestijne bevatte in zich zoowel de duizenderlei gemoedstrillingen
als gevoelsschakeeringen, de duizenderlei nuanceeringen van den geest waren hem
gemeen goed en zoowel onzen strijd naar het steeds wuivend ‘Excelsior’ als onzen
onverbiddelijken val in de zonden heeft hij bezongen als niet een: zijn individualisme
was de cosmische vertolking van de lijdende en strijdende menschheid. Zijn werk
is geworden ‘de meest grandiose biecht van vóór den oorlog’. (A. Mussche.)
Dr ROB. ROEMANS.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

504

Hulde aan Vlaamsche Arbeid
Mijn bijdrage aan ‘Vlaamsche Arbeid’ is van zoo weinig belang, dat ik me nooit als
medewerker zou beschouwd hebben zonder de vriendelijke uitnoodiging in dewelke
ik zwart op wit met dien titel begiftigd word. Wat ik over ‘Vlaamsche Arbeid’ denk
heb ik in m'n ‘Petite fresque des lettres et des arts dans la Belgique d'aujourd'hui’,
geschreven. Ik heb er niets aan toe te voegen. In 'n tijd die alle cultureele vraagstukken
steeds scherper in 'n teeken van fanatisme wil oplossen, geeft ‘Vlaamsche Arbeid’
ons 'n prachtig voorbeeld van ruimer zien, hetgeen geenszins beteekent dat het in
flauw eclectisme verwatert, wel integendeel het bewijs levert van 'n kalme macht.
Dit ruime zien, aan hetwelk ik hier hulde wensch te brengen, is te danken aan
Jozef Muls. Ik heb dit persoonlijk mogen ondervinden en waardeeren. Hij is het die
me bijdragen vroeg voor ‘Vandaag’ en m'n eenige medewerking aan ‘Vlaamsche
Arbeid’ heeft hij eveneens mogelijk gemaakt. Voor een land, waar de gewoonte
heerscht, zoowel in het vlaamsch als in het waalsch gedeelte, van steeds notitie te
houden van de denkwijze, zoo politiek als artistiek, van de medewerkers is dat 'n
heel prestatie. En vergeten we niet dat ik, als vlaamschgezind franschschrijvend
letterkundige eigenlijk 'n raar monster ben voor de twee partijen die me beide, met
beslistheid catalogiseeren: de eene activist, de andere fransquillon. En voeg ik er nog
dit bij, dat noch m'n politieke, noch m'n wijsgeerige gedachten van aard zijn om 't
monsterachtige van m'n letterkundig gedoe te milderen, 'n Klein feit, voorwaar, maar
dat toelaat 'n mensch te leeren kennen en hoogschatten.
ROGER AVERMAETE.
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Gelegenheidsstukjes schrijven is een karweiken, dat soms zeer zwaar wegen kan!...
Maar, iets schrijven voor Jef Muls is een taak die ik gaarne vervul.
Wanneer heb ik hem leeren kennen? Lang, zeer lang geleden, in den zaligen
wildzangtijd van ‘Alvoorder’ waar bij, schuchter Leuvensch student, onder schuilnaam
een gedicht had geplaatst gekregen. Ergens op de wandeling waar hij en Karel van
den Oever te dweepen liepen, hebben wij elkaar ontmoet. Ik geloof, dat hij toenmaals
meer hield van Burne Jones dan van Rubens!
‘Alvoorder’ ging spoedig ter ziele. ‘Jong-Holland’ in Vlaanderen door Karel van
den Oever vertegenwoordigd, versmolt met ‘De Arbeid’, waarvan V. de Meyere de
Vlaamsche redactie verzorgde, en zoo kwam de ‘Nieuwe Arbeid’ tot stand.
Toen ‘Vlaanderen’ (1903) opgericht was, verdween ook ‘Nieuwe Arbeid’ en de
afzijdige jonge elementen vonden onderdak in ‘De vrije Tribune’.
Karel van den Oever, die reeds in den Alvoorder-tijd een zeer strijdlustig element
was, werd zeer spoedig door godsdienstige bezwaren genoopt andere wegen te
bewandelen. ‘Vlaanderen’ kon hem niet bevredigen, hij droomde van een Katholieke
groepeering en zoo kwam ‘Vlaamsche Arbeid’.
De trouwe geestverwant en vriend van Karel van den Oever was de jonge estheet
Jozef Muls.
Uithoudingsvermogen, een zeldzame gave in ons land, was zijn groote eigenschap.
Een kwart eeuw lang heeft hij zijn tijdschrift recht weten te houden, ten koste van
vele bezwaren en opofferingen, ondanks onverschilligheid en ontstemmenden
tegenslag. Hij heeft ‘Vlaamsche Arbeid’ geleid met een groote bekommernis om het
onafhankelijk en frisch te houden, om de jongsten een kans te gunnen. Hij is trouw
gebleven aan zijn heerlijke jeugdidealen. Onder zijn leiding was het ook voor
andersdenkenden mogelijk aan ‘Vlaamsche Arbeid’ mee te werken.
Hoe Muls over leven en menschen dacht en het ook onbevangen uitsprak, heb ik
in al die jaren kunnen nagaan. Wat hij als mensch en als vriend waard is heb ik
menigmaal persoonlijk mogen ondervinden. Twee Zomers te Cappellenbosch
doorgebracht gaven aanleiding om hem nog intiemer te leeren kennen en zijn edele
en ruime ziel te
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kunnen waardeeren. Met verteedering denk ik terug aan een zoelen zomeravond in
het huisje van Pieter de Mets... en aan de Vereeniging van Letterkundigen waar wij
zoo vaak samen ondankbaar werk hebben opgeknapt.
Het ‘Vlaamsche Arbeid’ - jumileum schenkt ons nu tevens een terugblik op zijn
veelzijdig literair talent, gunt ons een gelegenheid om te getuigen van wart anders
verzwegen bleef.
En dat is mijn groote vreugde.
LODE BAEKELMANS.
Zeer Geachte Heer Muls,
Het was mij tot mijn groot spijt onmogelijk U een bijdrage te zenden voor het
feestnummer van ‘Vlaamsche Arbeid’.
Ik zal mij dus moeten beperken tot een welgemeende gelukwensch met uw werk,
dat naar ik hoop, ook verder goede vruchten zal dragen.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Dr. H.P. BERLAGE.
Als ik op het boekenrek je teruggrijp naar de tien volle jaargangen van Vlaamsche
Arbeid, dan houd ik bij voorkeur stil in de periode 1920-1923. Immers dat was voor
ons de vulkanische tijd.
Een kijkje ruggewaarts? Zijn wij reeds vroege ouderlingen geworden? In 1920
lag ‘Ruimte’ in de agonie. Nochtans had dit tijdschrift het verzamelsignaal gestoken
waarop de jongeren van toen gingen saamschouderen. De geestelijke kurve waarbij
werd aangesloten was die door ‘De Goedendag’ in vollen oorlog uitgestippeld. Op
politek terrein het paraatstaan in dienst van ons Vaderland dat weer wingewest was
geworden van een andere bezetting. De drang om Vlaanderen als kultuurvolk op te
stuwen in de rij der volkeren. De politieke richtlijnen scherp afgebakend op het
beoogde doel. Esthetisch een andere klank dan de Van Nu en Straksers. Wij braken
den staf over den Ik
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kultus en het sensualism die in de Vlaamsche letteren als op kommando werden
hooggehouden.
Misschien is de tekst dien wij in hel gulden boek van onze Vlaamsche kultuur
hebben neergeschreven niet zoo heel aanzienlijk, maar wij mogen ons, meen ik, er
toch in verheugen dat wij er een scherpe voetnota in hebben aangeteekend. Maar bij
jubelklanken past geen dorre theorie. Men houdt het liever bij anekdoten, die aan
het bestaan van het tijdschrift vastzitten.
Hoe kwam ik tot Vlaamsche Arbeid? Ha, het is een geschiedenis die mij tot den
laatsten snik zal bijblijven. In 1922 werd te Antwerpen een kongres voor moderne
kunst belegd. Vóór de eerste spreekbeurt werd gehouden lag ik reeds met de geheele
organisatie overhoop. Inzonderheid de Antwerpsche plastieker Jozef Peeters trachtte
het kongres binnen de toegepaste pedagogie te houden, en schoolmeesterde er
betweterig op los dat alle toenmalige ismen reeds waren voorbijgestevend. De
diskussie ontbrandde op het stuk van expressionism, en dra werd het zoo'n heftig
kruisvuur van onderbrekingen, dat de voorzitter Huib. Hoste, die toen nog een
patriarchalen baard droeg, er het Noorden bij verloor. In den laatnamiddag kwam ik
aan het woord. Het ging in stormtempo. Velen zijn toen in de batalje gebleven. Bij
het traditionneele ‘Ik heb gezegd’ stond heel de zaal in ebullitie. Dat kon een
handgemeen worden. De lange manen van Architekt Vander Swaelmen dwarrelden
in het tempeest. Een tornado van heftig verzet kwam uit gindschen, een furioso van
applaus uit den anderen hoek. Voor mij op het podium wentelde alles als in een
kaleidoscoop.
Toen rees de stille gestalte van Jozef Muls in de zaal. Wat hij gezegd heeft herinner
ik me niet meer, maar als bij tooverslag kwam de kalmte weer in de gemoederen.
Na afloop van het oratorisch tornooi kwam Muls op mij af en vroeg mijn lezing, om
ze in Vlaamsche Arbeid op te nemen. Deze datum is een witte steen op wat ik noemen
zou mijn levenspad geweest.
Jarenlang heeft mijn medewerking zich bestendigd. En wat ik blijf betreuren is
dat Vlaamsche Arbeid, eens het militante tijdschrift, thans nog slechts bij uitzondering
verschijnt, dan als het vroeger was de maandbode van Vlaanderens jongeren.
Ha, deze jongeren, naar welke windstreken zijn zij niet uiteengeslagen!
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Van Ostayen werd te vroeg weggerukt. Floris Couteele vermeit zich thans met
eeuwigdurende kritiek op het arrivisme. Marnix Gysen zit nu statig op dezelfde
Groote Markt, die hij eens met ons in een gebaar van rebellie bestormde.
Wie zijn nagebleven? Jozef Muls, als voorheen even min zaam, even ontvankelijk
voor nieuwe geluiden, die helaas niet komen, en ik. De grondslag van 1920 werd
door ons niet voor nevenzijdige terreinen verlaten. Zelfstandig, vrij, ongebonden zoo
is ons beider pen gebleven.
Ah, die pen, naar de meening van velen zoo onnoodig scherp! Zij was de gevelde
speer in den bewogen tijd onzer offensieven. Zij is de geduldige werkstift in uren
van bezinning en noesten arbeid. Wij weten het wel, de jongeren van toen duldt men
in onze hooggekraagde Vlaamsche litteratuur slechts als ‘enfants terribles’, men stoot
ze uit naar den zelfkant der erkende letterkunde. Maar deze uitsluiting is precies ons
apanage. Wij liggen niet gebonden aan lippen en slippendienst, wij staan buiten alle
cenakels, waar aan stijloefeningen wordt gedaan. Waar, wanneer en in welke
omstandigheden het ook gesproken werd, kunnen wij van ons woord getuigen dat
het steeds heeft geklonken vrijuit, zonder vroondienst, zonder pluimstrijkerigheid
ingegeven door onbevangen oordeel en los van alle vooringenomenheid.
En als men dan één na één ook medestanders ziet wegzwenken en offeren gaan
voor valsche idolen, hun pen slijpen voor opdrachten die voorgeschreven worden
door dit zoo aanlokkelijk verraad der clercken, dan blijft toch de stille zekerheid, dat
men in een scherpgehouden zelfgericht geen hoogrood stijgen voelt.
Vlaamsche Arbeid van 1920, wat waart gij voor ons een leidslicht, een felle
richtlijn, een onverminkte, zuivere geesteshouding!
Er kwam op dezen avond vol heugenis een grondeloos gevoel van eenzaamheid
over mij, een diepe treurnis als nooit te voren.
VICTOR J. BRUNCLAIR.

‘Vlaamsche Arbeid’ en Jef Muls
De eerste medewerkers van de eerste levensjaren van ‘Vlaamsche Arbeid’ waren
allemaal goede vrienden van
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mij, en zijn dat ook gebleven. Geen wonder dan ook dat ik met mijn jeugdnovellen
naar Vlaamsche Arbeid trok. Een der eerste hoofdstukken van de Witte verscheen
in Vlaamsche Arbeid. Toen ik op 22 November 1922 te Brussel terugkwam, vond
ik in mijn huis een drukproef, die Jef Muls mij gezonden had in Juli 1914, en die
sedertdien wachtte op verbetering.
‘Vlaamsche Arbeid’ blijft voor mij het tijdschrift van de goede vriendschap. De
redacteurs en medewerkers kenden elkaar niet alleen door hun proza of gedichten,
maar ze werden na eenigen tijd hartelijke vrienden. En dat was alleen te danken aan
Jef Muls. Als hij van den eenen of anderen beginneling eene bijdrage gekregen had
die hem verdienstelijk leek, die eene belofte inhield, rustte hij niet of hij moest
persoonlijk met hem kennis maken, moest hem kunnen ontvangen in zijn mooie
gezellig huis van 't Vleminckveld en hem opwekken en... gelukkig maken. Door hem
bleef en blijft het zoo sympathieke tijdschrift altijd even frisch en jeugdig, door hem
kwamen alle jongeren, vaak met de meest uiteenloopende opvattingen, zich rond de
vlag van ‘Vlaamsche Arbeid’ scharen, en de meesten bleven het trouw. Jef Muls
wist ze door zijn innemend karakter evenzeer als door zijn kunstgevoel, tot zich te
trekken, aan te moedigen, en hij liet volle vrijheid aan iedereen. Van hem had een
jonge schrijver, die zijn gedichtje of zijn novelletje inzond, geen pedante raadgevingen
of pretentieuze voorschriften te vreezen, neen, Jef Muls had een goed woord voor
ieder talent, hoe bescheiden het ook was, hij had eerbied voor alle werk. Nooit, mag
ik wel zeggen, heeft hij als criticus, als leider van een tijdschrift, iemand gekwetst
of ontmoedigd.
Jef Muls, om die vriendschap is geen tijdschrift mij zoo lief als ‘Vlaamsche Arbeid’.
En wij zijn nu sedert lange jaren trouwe vrienden, en ik zie geen reden waarom we
dat ons heel leven niet zouden blijven.
ERNEST CLAES.

Belijdenis
Wanneer ik aan Vlaamsche Arbeid denk - en wie zou er niet aan denken in dit zijn
jubeljaar? - dan voel ik mij
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eenigszins verlegen en bijna als een schuldige. Ik had aanvaard om hier de
hedendaagsche beweging van de Fransche letterkunde te bespreken. Ik schreef zoo
iets in dezen zin: ‘In dit soort van hedendaagsch literair panorama, dat de achtergrond
van mijn beschouwingen zal uitmaken, zullen de richtingen den voorrang hebben op
de werken.’ Ik heb niet eens een overzicht van die richtingen gegeven en zeldzaam
zijn de werken die ik tot heden besprak. Ik hield mij slechts bezig met den roman en
dan nog niet met al de soorten van romans. En ik weet nochtans dat de Fransche
roman sedert Proust in de wereld een plaats inneemt die met die van den Engelschen
en den Russischen roman kan vergeleken worden.
Van de dichters heb ik niet eens gewaagd. En het wil mij voorkomen dat de
dichtkunst, alle gebieden doordringend, aan de wereld heeft leeren voelen zooals zij
thans voelt en leven in harmonie met het uitzicht en het diepe rythme van onzen tijd.
Het lag in mijn plan om mijn eerste ‘Ronde van Frankrijk’ te besluiten met de
bespreking der handboeken en samenvattende studies over den geest van de moderne
literatuur zooals deze van André Bergé (Perrin 1930) of deze van Emile Bouvier
Initation à la littérature d'aujourd'hui (Renaissance du Livre). Ik zou het opnieuw
gehad hebben over het Panorama van Bernard Faij, over La littérature contemporaine
van Daniel Mornet of René Lalou of Fortunat Strowski. Ik wenschte ook nog te
wijzen op de merkwaardige Duitsche uitgaven over hetzelfde onderwerp.
Maar dat alles is vergaan lijk rook in den wind. Ik hield niet genoeg rekening met
het leven dat ons maar aldoor onttakelt, meesleurt en verstrooit naar alle kanten,
volgens de grillen van een fantasie waartegen wij doorgaans vruchteloos te keer gaan.
Allerhande plichten, vele onvoorziene en niet altijd onaangename bezigheden deden
mij te kort blijven aan de taak die ik mij had gesteld. Ik zit er werkelijk meê verlegen.
Vlaamsche Arbeid kwam mij voor - en komt mij nog voor - als een uitgelezen
tribuun van waaruit de jongeren in betrekking konden worden gebracht met onderen
die ontvankelijk blijven voor het allernieuwste. De Fransche letterkunde bood zich
aan als een bron van heilzame verrijking voor ons geliefd Vlaanderen, juist door al
wat haar doet verschillen van onze eigen schrijvers en hun werk. De
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tijd is voorbij dat oen volk of een letterkunde zich in zich zelf konden terugtrekken
en de oogen sluiten voor de rest van de wereld. Het is door een letterkundig tijdschrift
van hoogere vulgarisatie als Vlaamsche Arbeid dat de heele wereld innig rond een
volk kan worden samengebracht. Het is door het literair gehalte dat een styliste met
warme stem, als Jozef Muls, hier wist te bewaren, dat een tijdschrift hart en geest
van een groot publiek kan bereiken.
Ik ben er mij van bewust hoeveel ik nog te doen heb om mijn taak te volvoeren
en ik ben gelukkig hier eens te kunnen zeggen hoe zeer ik verlang, haar tot een goed
einde te voeren, hoe de schijn ook tegen mij moge wezen.
ROB. GUIETTE.

Parabel voor leeken
Een mijner vrienden, een eerzaam burger, verheugt zich in het bezit van vrouw en
kinderen. Zijn vrouw is in alle opzichten even eerbaar en zij gaat rechtmatig trots op
haar man. Toch is er in dit gezin een klein drama. Mevrouw bezit een zilveren sacoche,
geschenk van Mijnheer. Lijk ieder weldenkend mensch gaan beiden des Zondags
naar de kwartjesmis: mijnheer met een fraaien wandelstok, mevrouw met haar zilveren
sacoche. Nu wil het booze toeval dat bij het verlaten der kerk mevrouw steeds de
stappen kruist van een jongere dame die net dezelfde sacoche draagt als zij. Nog
erger: dat andere exemplaar is ook een geschenk van mijnheer, de vroegere minnaar
van de bewuste jonge dame. Van het oogenblik dat de beide dames malkaar ontwaren
beginnen zij zenuwachtig met de identieke sacoche te zwaaien. Zij bekijken malkaar
vlak in de oogen en het gebeurt vaak dat de duplicata-sacoches malkaar raken.
Gij beklaagt mijn vriend? Ganse h ten onrechte. Hij verheugt zich in den trots van
zijn vrouw die haar sacoche- en hart-rivale onschadelijk heeft gemaakt door een
solied huwelijk en hij verblijdt er zich om dat de vroegere beminde nog genoegzaam
hem genegen is om trots te gaan op zijn cadeau en om afgunst probeeren op te wekken.
Hij denkt er ernstig over na naar Weenen te reizen om aan paus
Siegmund-met-den-baarde, ook Freud genaamd, te vragen van wie zijn onderbewuste
nu het meeste houdt, van zijn gade of van dat
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jong mensch dat, enz...
Bij het jubileum van Vlaamsche Arbeid bevind ik me in een zelfde geval. Ik hoor
bij de deftige matrone die Dietsche Warande heet, en kan toch niet laten den
dernier-bâteaugeest van Vlaamsche Arbeid mijn genegenheid te schenken. Het is
niet moge lijk te leven zonder geestelijke ontrouw. Ik heb die aan Vlaamsche Arbeid
bedreven. Ik heb er mijn intrede gedaan onder de goede hoede van Karel van den
Oever en gewapend met het oer-gezonde princiep van ôte-toi de là que je m'y mette.
We beschouwden het in dien tijd als een cultureele schande voor het Vlaamsche volk
dat de naam van J. Grietens of van A. Cuppens op het omslag van het tijdschrift bleef
figureeren. Het lag niet in onze bedoeling M. Roemans nog meer werk te geven,
maar we wilden toch de redactie gewijzigd zien. We hebben haar gewijzigd en
wellicht niet heelemaal ten goede. Dadelijk na de vernieuwing werd overgegaan tot
een algemeen koppensnellen der vorige generatie: Teirlinck en van de Woestijne
werden gedecapiteerd, De Ridder, van Hecke en de Fonteiniers werden gescalpt en
Karel van den Oever verzorgde de gekwetsten met azijn en edik. Tot het oogenblik
dat we er genoeg van kregen en dat Karel van den Oever mij mee buitensleepte.
J. Muls, van alle markten thuis, woonde die moorden met een Russischen glimlach
bij, met een soort sadisme dat in de annalen der literatuurgeschiedenis moet
opgeteekend als uniek en indrukwekkend. In de kino ziet ge zoo'n misdaden gebeuren
met heele kleine acteurs aan den voet van een reusachtigen Bouddha, die aldoor maar
glimlacht.
Nu Vlaamsche Arbeid 25 is geworden, glimlacht hij nog steeds even wijselijk.
Hij heeft een goed werk verricht, met volhoudend geduld, met de wankele financies
die het onmisbaar attribuut van elk Vlaamsch tijdschrift zijn, met optimisme en
zonder pedanterie. Er is maar een geschenk hem waardig dat de Goden hem
verschuldigd zijn: de eeuwige jeugd.
MARNIX GYSEN.

‘Vlaamsche Arbeid’ vijfentwintig jaar! indruk en verwachting
Vijf en twintig jaar!
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Het is een lang leven voor een tijdschrift, vooral wanneer dat een Vlaamsch tijdschrift
is!
Het is een zilveren bruilofsfeest van cultuur met publiek mi het is goed dat zoo'n
bruilofsfeest met passenden luister gevierd wordt.
Hoeveel van die ‘onvruchtbare banden’ er in den loop van de laatste vijf en twintig
jaren, langs een tijdschrift om, gesmeed werden, is moeilijk om berekenen.
‘Vlaamsche Arbeid’ heeft ze overleefd, heeft zijn geesteskinderen zien groeien en
zich ontwikkelen, staat zelf nog palrecht, vol bewuste kracht, vol vertrouwen op de
toekomst.
Er is vijf en twintig jaar lang hard gewerkt in dat gezin en vele werkers van het
eerste uur kunnen helaas dit jubileum niet meer meevieren. Laten wij hen hier een
oogenblik in stilte gedenken. Wij, jonge menschen, hebben niet altijd eerbied voor
het werk van ouderen. Ook dát zou een feestviering als deze ons moeten doen inzien.
‘Vlaamsche Arbeid’ heeft er steeds op aangestuurd een spiegel te zijn van den
tijd, vol ruim begrip voor de wondere ontwikkeling der literatuur, die soms, zooals
de naoorlogsche, verbijsterende vormen aannam. Het heeft veel menschen in
Vlaanderen de gelegenheid gegeven hun woord mee te spreken, ‘mee te arbeiden’.
En dat is misschien zijn grootste verdienste. In dat opzicht heeft het zijn naam eer
aangedaan.
Het is nu vijf en twintig jaar, maar desondanks jeugdiger dan ooit. Het zet zijn
weg voort, wij zien het hem aan, met blijdschap en met trots. En op dien weg mogen
hem vergezellen, de hartelijkste wenschen van al wie het goed meenen met den bloei
van de Vlaamsche Cultuur.
Dr LUC. INDESTEGE.
Goede boeken - ze zijn zeldzaam! - leenen zich allerminst voor den roofbouw der
referaten. Goede tijdschriften - ze zijn zeldzamer! - stellig nog minder.
En toch zou ik, bij het zilveren jubelfeest van Vlaamsche Arbeid mijne meening
‘over uw tijdschrift uitspreken en mijn oordeel geven over de plaats, die het, vóór
en na den oorlog, in de Vlaamsche letterkunde heeft ingenomen’? En dat, terwijl een
‘bijzonder nummer’ reeds ‘de volle-
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dige inhoudstafel van de vijf en twintig verloopen jaren’ bracht? Kan er dan, naast
het simpel getuigenis der inhoudstafel, nog iets van belang gezegd worden over de
beteekenis van Vlaamsche Arbeid?
Sinds twee eeuwen is ons het geluk der aanschouwing gepredikt. Herder was een
zijner eerste verkondigers, Goethe's gansche leven valt te beschouwen als proef op
het exempel, tegenover Hegel's abstraties stelde Schopenhauer het systeem zijner
aanschouwingen, en is het noodig, nog Nietzsche te noemen? Het schijnt echter soms
weinig te hebben geholpen... bij het Dietsche volk! Het schijnt soms, of het minder
dan andere volkeren, in staat is tot aanschouwend genieten, de wereld met al zijn
zinnen te beleven, - of het niet zou zijn
Zum Sehen geboren
Zum Schauen bestellt.

Een bewijs daarvan is stellig het ontbreken van eene bepaalde verhouding tot zijn
letterkundige kunst.
Ik ben niet van meening dat een enkel man, een enkel boek, of zelfs een nog zoo
uitnemend tijdschrift in vijf en twintig jaren dit euvel verhelpen kan. Wel echter
meen ik, om mij tot Vlaanderen te bepalen, dat Vlaamsche Arbeid begrepen heeft
dat een volk technisch wetenschappelijk, politiek alle mogelijks zijn en presteeren
kan en toch niet het praedicaat cultuurvolk verdienen, waar die verhouding ontbreekt.
De algemeene beteekenis van vijf en twintig jaren Vlaamsche Arbeid schijnt mij
hierin gelegen dat, door dien arbeid, dieper juister begrip van de waarlijk Vlaamsche
letterkunde in het Vlaamsche volk is opgewekt - dat wil zeggen: beter begrip van
zijn eigen wezen. Het is niet weinig.
D.TH. JAARSMA.
Steeds had de Vlaamsche geest tot zijn meest onderscheidende eigenschappen:
godsdienstzin, vrijheidsdrift en volkschheid. Deze drie kenmerkn tegelijk heeft in
de laatste ste dertig jaren geen van onze leidende letterkundige tijdschriften zoo
glansrijk bewaard en verdedigd als ‘Vlaamsche Arbeid’.
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‘Vlaamsche Arbeid’ groeie voort met Vlaanderen mee volksch, en vrij, en vroom!
Een goed deel van dien lof, Mijnheer de Hoofdopsteller, mag U met volle recht
voor U persoonlijk nemen.
Ik sluit op 'n zalige herinnering aan vele heerlijke stonden die ik aan ‘Vlaamsche
Arbeid’ te danken had.
Met hoogachting,
JORIS MAES.
Beste vriend Jozef,
Ik had je graag een bijdrage gezonden voor het feestnummer van Vlaamsche Arbeid.
Maar ik heb niets op het oogenblik dat geschikt is.
Ik wilde je alleen zeggen, dat Vlaamsche Arbeid in mijn denken zich voor altijd
vereenzelvigd heeft met jou, vanaf het oogenblik dat wij elkaar ontmoet hebben, in
een der eerste jaren van den oorlog, te Parijs, bij Léon Bloy. Herinner je je nog? Je
was, met een boek onder je arm (Mijn Dagboek!), uitgeweken met je moeder en je
zuster, toen Antwerpen gebombardeerd werd, over Holland naar Parijs. En dáár, in
de barre jaren toen het leven zéér ernstig en hevig zich voltrok in de schaduw van
den dood, hebben wij elkaar leeren kennen, zijn wij vrienden geworden, kameraden
die weten dat zij op elkander rekenen kunnen. Wij hebben elkaar toen veel gezien
en veel gesproken, en het leed, dat toen ieders deel was, heeft ook ons niet gespaard.
Maar rijker en sterker heeft het ons gemaakt.
Jij bent niet bij de herinneringen van voor den oorlog blijven neerzitten,
ontmoedigd. Nauwelijks terug in je stad, hervatte je je werk: de Vlaamsche Arbeid
verscheen weer, in andere gedaante doch met den zelfden geest, gekeerd naar de
toekomst, naar wat nieuw was en jong. Door de Vlaamsche Arbeid hebben wij Paul
van Ostayen leeren kennen, den dichter en den criticus. En dat is geen geringe daad
geweest. Maar wie je kende, verbaasde zich niet. Het was zoo heelemaal jij, Jozef
Muls, om het nieuwe geluid gelegenheid te geven zich in wijd eren kring te laten
hooren.
Niet alleen de nieuwe litteratuur en kunst, maar ook de nieuwe vraagstukken
opgeworpen door den nieuwen tijd, in bovenal die wondere herleving van het
Katholicisme, na
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den oorlog, de verdieping van het religieuse inzicht, vonden onmiddellijk, door jou
wakkere en begrijpende werkzaamheid, in Vlaamsche Arbeid, een aandachtig en
mede-strijdend orgaan.
Dit lijkt mij de grootste verdienste van je tijdschrift, dat ik, zooals ik je reeds zeide,
niet scheiden kan van jou persoon. Vlaamsche Arbeid en Jozef Muls zijn voor mij
één.
God zegene je werk en geve je de genade jong te blijven!
Je vriend in Xo
PIETER VANDER MEER-DE WALCHEREN.
Geachte Hoofdredacteur,
Zoo ik iets in 't kort zeggen mag nopens uw verdienstelijk tijdschrift.
Het is mij steeds een degelijk vooruitgeschoven post gebleken op het Vlaamsch
kultuurfront.
P. MISSLAAN, O. Cap.
Bij 't zilveren jubileum van ‘Vlaamsche Arbeid’ herinner ik mij de tijd, ook 'n kwart
eeuws geleden, toen niettegenstaande de verschillende deknamen waaronder ik was
begonnen te schrijven, ik toch ontmaskerd werd en zo 't geluk had voorgesteld te
worden aan letterkundige Jozef Geurts, die met woord en pen, zijne Ontledingen en
Kritieken namelik, op de jonge Limburgers een zekere invloed uitoefende en de
aangewezen persoon was om ons nauwer in voeling te brengen met de toenmalige
Vlaamse litteraire beweging. Ons aanzettend tot gestadig werken, vertelde die
geestdriftige man ons hoe hij zelf zijn werklust had geput in een studentenkring aan
't Jezuieten-kollege te Antwerpen, waar spoedig een ‘letterkundige afdeeling’ was
gesticht geworden die eindelijk een blaadje uitgaf dat ‘Jong Antwerpen’ heette en
volgens hem de kern werd van het later verschijnende maandschrift ‘Vlaamsche
Arbeid’.
Wat er ook van zij, zeker is het dat we van den beginne af veel van dit laatste
hielden, des te méér daar we van onze eigen mensen als Jeurissen, Haenen en
Lambrechts onder de medewerkers telden.
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En tans nog, al rukt 't leven mij zo dikwels van het vredig huis weg, toch is het
tijdschrift mij lief gebleven. Ik hoop uit ganser harte dat ‘Vlaamsche Arbeid’, dat zo
getrouw de evolutie van onze litteraire beweging van kort vóór en ná de oorlog heeft
weergegeven, ook in de toekomst, onder de flinke leiding van de Heer Jozef Muls,
moge blijven het beste en breedste tijdschrift waarin zelfs de meest-uiteenlopende
denkbeelden in Vlaanderen kunnen tot uiting komen.
PETER NONA.
Van harte leef ik mee in het feest van ‘Vlaamsche Arbeid’.
Zelf zoon van een Vlaming, ben ik ontroerd door iedere uiting van Vlaamsch
leven.
Hoe geerne zoude ik bij U wezen, om gezamenlijk eene pinte tot heil van
‘Vlaamsche Arbeid’ te drinken.
Ik zal zulks dan maar in mijn eentje hier doen en goed, dat verzeker ik U!
Met hartelijken heilwensch,
FRANçOIS PAUWELS.
Beste Jef,
Is 't nog tijd om een teeken van leven te geven? Dan graag! Maar, de geschiedenis
van Vlaamsche Arbeid? Wel, dat zou gelijk staan met de beschrijving van uw leven.
En een biograaf ouder dan de gebiografeerde, dat gaat tegen rede en zede in.
Maar dit herhaal ik: Vlaamsche Arbeid, dat zijt gij, dat is uw levenswerk, tot stand
gebracht met een toewijding en een volharding, die ik des te meer waardeer, daar ik
bij ervaring weet wat het zegt een Vlaamsch tijdschrift te leiden en in stand te houden.
Wat ik opgaf hebt gij gehandhaafd, nu een kwart eeuw lang. Dit is iets zoo zeldzaams,
dat we de weerga daarvan in Zuid-Nederland niet bezitten, en dat ook in het taaie
Noord-Nederland de voorbeelden daarvan bijzonder zeldzaam zijn.
Uw tijdschrift - het kòn niet anders - heeft goed en
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kwade dagen gekend. Om wat gij vermocht in de magere jaren bewonder ik u nog
meer dan om 't geen gij in de vette deedt. Ik mag daarbij toegeven dat uw inzicht,
uw ijver, uw smaakvol beleid, om te redden wat te redden viel, soms gepaard moesten
gaan met een behendigheid, die leek op sterke-toeren-kunst, op acrobatie. Maar nu
we de dingen bedaard overkijken, nu blijkt het dat niemand beter dan gij alhier te
verzoenen wist met het blijvende in de traditie het nieuwleven wekkende, door de
jongste modes gebracht. Gij waart weleens bang, door te gaan voor iemand die niet
het nieuwste nieuwe met de vereischte gretigheid zou aanvaarden, maar ook hierin
heeft uw klassiek onderleg en uw eerbied voor grootheid en schoonheid in 't verleden
u telkens gered.
En uw Arbeid was immer Vlaamsch. Waar het er op aankwam, beginselen te
verkondigen en te verdedigen, die, naar uw meening, voor Vlaanderen's redding zich
opdrongen, hebt gij onverdroten en onversaagd uw man gestaan. En dat is voorwaar
niet het minste deel in uw zegen volle zending.
Ik heb maar één grief tegen U. Gij zijt niet getrouwd. Gij moest een vrouw hebben,
en kinderen, vele. Want van uw soort kunnen we er, voor 't volgend geslacht dat uw
taak voltooien moet, nooit genoeg krijgen!
Ik groet U in
Ouwe trouwe
JUL PERSYN.

Van een leek
't Is erg vervelend eenige regelen te moeten neerschrijven voor ‘Vlaamsche Arbeid’
als men zich nog geen duizendste paart van een letterkundige weet of voelt. Wat
zullen die heeren litteratoren wel denken van dien oningewijde met zijn ongeschaafde
woorden en wendingen? Och kom, het kan me ten slotte niet schelen hoe men erover
oordeelt, want ik wil zóó bondig zijn en spaarzaam met mijn woorden dat ik niet
veel schaden zal aan al het mooie en heerlijke dat in dit feestnummer thuis hoort.
Wij, die de taal niet genoeg meester zijn om haar sierlijk te doen buigen en plooien
rond onze gedachten, maar die niettemin alles toejuichen wat ons zelf en ons volk
kultureel moet hooger-op helpen, wij genieten van uw arbeid. Die
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arbeid is Vlaamsch, niet alleen in vorm maar ook in wezen. Wij hebben erin gevoeld
het angstige zoeken naar den rechten weg; we hebben erin gevonden de vele
stroomingen der na-oorlogsche jaren. Maar wat ons 't meest verheugde was te zien
hoe de kunstenaren, na 't soms pijnlijke rondtasten in 't onzekere, zich keerden tot
de levende ziel van 't volk om er zich aan te laven als aan de bron die nooit ophoudt
te vloeien. Wat uit het volk komt en door edele handen met schoonheid wordt omkleed
en door warme harten met liefde wordt doorweven, vindt zijn weg terug naar het
volk dat er schooner en rijker door wordt.
Wie aan letterkunde doet moge nu eens lachen om die meening van een onbeholpen
leek, maar waarheid blijft het tòch.
‘Vlaamsche Arbeid’ viert feest en de leeken in Vlaanderen vieren meê omdat zij
er voedsel in hebben gevonden voor hun Vlaamsch gevoel en een gedurige opwekking
tot verfijning van hun leven door 't genot der kunst.
Ik mag niet verder meer gaan zonder aan mijn woord te kort te komen.
Ik juich meê met allen die blijheid voelen om 't opbouwend werk dat ‘Vlaamsche
Arbeid’ ons gaf en om de altijd irissche kracht die er zal van uitgaan voor de toekomst.
ALBR. PIL.
Ik was er wel van de eersten bij maar heb in de laatste 20 jaren zoo weinig ‘Vlaamsche
Arbeid’ kunnen volgen dat ik aan uw vriendelijke verzoek niet kan voldoen ten zij
met U hierbij mijne innige vriendschapsgevoelens uit te drukken, met mijne beste
wenschen.
FLORIS PRIMS.
Vlaamsche Arbeid is - dit zal wel iedereen weten - een katholiek tijdschrift; hij wien
dit soms tóch onbekend mocht zijn zal zeker niet kunnen twijfelen aan de belijdenis
van den leider, Jozef Muls.
En nochtans, voor zoover ik in gedachten kan overzien: Vlaamsctoe arbeid heeft
wellicht meer niet-katholieke medewerkers geteld dan wel andere. Het is mij niet
bekend dat
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een van deze redakteuren ooit een opmerking werd gemaakt of zelfs een vingerwijzing
werd gegeven inzake verkondigde meeningen of voorgehouden stellingen. Ikzelf en ik was misschien een van de jongste medewerkers, d.i. een van dezen wien men
allicht een opmerking kon toevoegen - ikzelf zag nooit, in de periode dat mijn
beschikbare tijd mij regelmatige medewerking toeliet, mijn recht of mijn ruimte op
eenigerlei wijze besnoeid.
Ik acht dit niet weinig in een land waar de ‘katholieke’ organen en instellingen
over het algemeen een angstvalligheid, veelal een bekrompenheid, aan den dag leggen
die het andersdenkenden op zijn zachtst gezegd flink ongezellig weten te maken.
Mooier woord van waardeering voor Vlaamsche Arbeid, dan dat voor een
niet-katholiek nooit een spoor van iets dergelijks bij de leiding te bespeuren was,
kan ik mij niet indenken. - en ik kan dit woord in volle oprechtheid spreken.
DOLF KOELS.
Niets dan goede herinneringen bewaar ik van ‘Vlaamsche Arbeid’ en zijn leider.
Moge er verdere jaren komen waarin een stijgende lust om de Vlaamsche cultuur
te dienen en tegelijk te zijn opbouw en binding voor elk andere cultuur.
H. LAMAN TRIP DE BEAUFORT.
Waarde Heer,
'k Ben oud en hebbe rust hoogstnoodig, doch blijf overdaan van werk.
Benevens de aanvraag van Ued. ligt er hier nog eene van A. Van Cauwelaert voor
De Warande en eene van Mw. Dosfel, beide overeenkomend met deze van Ued.:
Da's drie!
Voldoe ik een, zoo verplicht 'k mij zedelijk ook de anderen kontent te stellen.
Waarde Heer, dat is mij oprecht onmogelijk.
Aanvaard, Waarde Heer Muls, de uitdrukking mijner eerbiedige en genegene
gevoelens.
EDWARD VERMEULEN.
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Op het zilveren jubelfeest van ‘Vlaamsche Arbeid’ komt mij de herinnering te binnen
aan het stambewuste samen gaan van zoovele ‘Vlaamsche Arbeiders’ met het in den
wereldoorlog bezweken Hollandsche ‘Van onzen Tijd’. Tegen de kwade jaren, toen
de meeste Vlaamsche stemmen zwegen die aan onze boven-Moerdijksche degelijkheid
kleur en fleur hadden bijgebracht en tal van trouwe lezers uit het Zuiden niet meer
te bereiken waren in de verre ballingschap of over de versperde grens, bleek ‘Van
onzen Tijd’ niet bestand. Maar ‘Vlaamsche Arbeid’ herleefde, dank zij de energie
van den leider, uit oorlogsleed en verstrooiing met versche kracht en hield vol tot op
heden.
Bladerend in oude jaargangen van ons verdwenen tijdschriftje, beleef ik weer de
vreugde aan de schoone verzen, de gemoedelijke vertelsels, de pittige beschouwingen,
afkomstig uit den Vlaamschen Arbeidskring, waar het woord wat vrijer was dan, in
ons verprotestantschte land, de Roomsche schuchterheid gedoogde, zoodat een felle
uitval van Karel van den Oever, een overmoedig grapje van Felix Timmermans er
licht den omvang kreeg van een moreele catastrophe en aanleiding gaf tot vermakelijke
incidenten.
Die goede tijd van wederkeerig samenwerken om het katholieke leven in de
Nederlanden rijker en ruimer te maken is helaas voorbij. De herinnering bleef met
de hechtheid van vriendschapsbanden, toen geknoopt, en duurzaam gebleken voor
zoover de dood ze niet heeft ontbonden.
Den leider van ‘Vlaamsche Arbeid’ en al zijn getrouwen op dezen jubeldag mijn
hartelijke bewondering en oprechte Hollandsche hulde!
MARIA VIOLA.
Waarde Vriend,
November. Rondom, alles in 't rustige donker. De verre sirene van laten tram stoort
even de nachtelijke stilte. Daarbuiten bloeien de sterren.
Nu herinner ik me uw vraag, en meteen uw laatste boek: Melancholia. O die
voorbije dingen.
Op de tien schrijvers die met een piëteitvol artikel worden bedacht - vier uit de
garde van ‘Vlaamsche Arbeid’. En die garde was jong. 't Moet in den Herfst zijn
geweest dat
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Hello schreef: ‘le souvenir est nu endroit plein de larmes, parce que le souvenir est
plein de relations’.
En toch, in zijn Herfst staat niet één der eerste Arbeiders, wel velen in vollen
Zomer. En Vlaanderen jubelt om hun rijken oogst.
Nu kijken ze even om, en zien met jolijt: Vlaamsche Arbeid staat nòg in zijn Lente.
Als immer weert hij 't verouderde, niet het oudere dat aanvoelt de betrachting der
jeugd.
Vraag me niet verder naar de plaats welke hij inneemt in de Vlaamsche letterkunde.
Duidelijk genoeg is dit antwoord.
En mijn wensch: hooge liefde late hem jong, in de warme weelde van Gods
groeizamen zegen.
JOZ. DE VOGHT.
Mag ik hierbij mijn hartelijkste gelukwenschen voegen voor de jubilaris en
inzonderheid voor de goede stuurman (of kapitein) die gedurende die 25 lange jaren
de ‘boot’ veilig en wel voorbij alle klippen heeft weten te voeren! Vijf en twintig
jaar leven voor een Vlaamsch tijdschrift: het is werkelik een rekord zonder weerga!
En nu naar het gouden jubelfeest!
FRANK VAN DEN WYNGAERT.
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Kronieken
Wijsbegeerte
Sacrum imperium
Geschichts- und Staatsphilosophie des mittelalters und der Politischen
Renaissance, von Alois Dempf. Verslag von R. Oldenbourg, Munchen und
Berlin, 1929.
Dit schoon boek is een diepdoordachte uiteenzetting van de geschiedenisleeren en
de gemeenschapsleeren van de Middeleeuwen. Het behandelt opeenvolgend de
Oudkristelijke en de Kristen-Germaansche leerstelsels, dan die van de philosophische
Renaissance van de XIIIe eeuw en die van de politieke Renaissance van de XIVe en
van de XVe. Het is echter veel meer dan dat. Het is een oorspronkelijke uiteenzetting
van de diepste gronden der groote bewegingen, die de volksgemeenschap in de
Middeleeuwen beroerden. Deze worden in het licht gesteld bij middel van een eigen
positieve sociologie, als werkhypothese aangenomen, en dit zoo helder dat het tot
over de Renaissance en de Reformatie uitstraalt, die hoewel dichter bij ons gelegen,
slechts te begrijpen zijn door de tegenstelling die zij met de Middeleeuwen aanbieden.
Geschiedenisphilosophie is niet te verwarren met Historie: deze is het weten van
de som of van een keus onder de gebeurtenissen, die zich in het verleden van de
gemeenschap hebben afgespeeld; gene, van gansch anderen aard, is de kennis van
het meer dan menschelijke en transcendentale, dat gelegen ligt in de beweging van
de gemeenschap, zoowel voor het verleden als voor de opgaven van de toekomst.
Dit overtreffende en hooger doelende, dit beweging scheppende, is veroorzaakt door
gemeenschapskrachten, die de gemeenschapsgroepen samen houden. De studie van
dat alles is de gemeenschapsleer of de sociaalphilosophie. Zij is onontbeerlijk tot de
kennis van de geschiedenisphilosophie, maar is daarom nog geenszins deze laatste.
Sociaalphilosophie is de statiek van de gemeenschapskrachten, geschiedenis is er de
dynamiek van.
Naar de krachten, die de groepen samenhouden, zijn er bloedsgemeenschappen:
stammen en volken, en ook belangengemeenschappen: standen en vereenigingen.
De gemeenschapsleer heeft vast te stellen, dat ze er zijn en hoe zij er zijn. Daarvan
vindt zij geldende redenen, die hoewel niet natuurwettelijk, toch levenswettelijk zijn,
aangezien die gemeenschappen niet van organischen maar wel van geestelijken aard
zijn.
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De geschiedenisphilosophie echter is de leer van de beweging zelf van de
gemeenschappen in hun konkreten en aan den bepaalden tijd gebonden vorm. Elk
van die bewegingen afzonderlijk genomen, bezit een eigen beteekenis, een eigen zin,
die moet opgedolven worden van onder de bekende strijdleuzen, die de eeuwen door
golden: zede en wet, bond en rijk, status en ontwikkeling, tijdgeest en vooruitgang,
traditie en toekomst, zending en lotgeval. Geschiedenisphilosophie is de kunde van
het geschiedenisbewustzijn en van den geschiedeniswil; immanent, dit is besloten
liggende, in volken en tijden; de leer dus van den konkreten aan den tijd gebonden
zin van de gemeenschapsbeweging.
Het is er dus den schrijver om te doen den zin van de geschiedenisbeweging zelf
zoo duidelijk mogelijk in te zien. Deze zin wordt aangegeven door het in elk tijdstip
aanwezig bewustzijn van hetgeen zijn tijd in het bijzonder inhoudt, van hetgeen hij
beteekent tegenover den voorbij zijnde, en door de alsdan heerschende opvatting
omtrent het begrip ‘Rijk’, d.i. heerschappij over een volkengebied; dus door het tijdsen rijksbewustzijn.
Zulk bewustzijn mag niet opgevat worden als zijnde van uitsluitelijk verstandelijken
aard, een bloot kennen van de heerschende ideeën, zelfs niet van de
wereldbeschouwing, maar het is besloten in een geheel van denken en handelen in
verband met zede en wet, lands- en bedrijfsinrichting, techniek, kunststijl en vooral
in het sociaal streven van de gemeenschap, met daarbij een gevoel van verplichting
tegenover die gemeenschap en tegenover God, er voor te leven en ze te verspreiden.
Niet het kollektief bewustzijn als voortbrengsel van een volksgeest, van een
kultuurziel, als monopsychische eenheden beschouwd, niet de sociale tendenzen met
den donkeren drang van de massa achter zich, ook niet den onvoldoend opgeklaarden
wil van de menners, bepalen dien tijds- en rijksgeest, die de gemeenschap bewegen,
maar wel het sociaal bewustzijn van geschiedkundige persoonlijkheden zooals het
in klare en welbepaalde voorstellen tot uiting komt.
Nu moet goed gedrukt worden op deze twee feiten, dat alleen wat daarbij tot de
openbaarheid behoort, van belang is voor de geschiedenis, en dat de
volkspersoonlijkheid nageteekend is op de individueele persoonlijkheid (er zijn
drifts-, gevoels- en verstandsvolken en tijden, gelijk er drifts-, gevoels- en
verstandsmenschen zijn). In dit nageteekend zijn, hebben wij een voorbeeld van wat
de schrijver de ‘analogiën’ heet, die men in de struktuur en in de opgaven van de
volksgemeenschappen en van de geschiedkundige tijdperken terugvinden kan. Dus
niet het mythische, noch het abstrakte, maar slechts hetgeen positief in de
openbaarheid geldt en verplichting tegenover de gemeenschap met zich draagt, is
het, wat de geschiedenis-werking bepaalt. Dit moet ook niet gezocht worden in een
enkele en afzonderlijke, positieve kracht van de persoonlijkheid, maar wel aan het
snijpunt van de verschillende krachten die haar bezielen. Alzoo kunnen de isoleerende
politische, economische, biologische, voluntaristische en ideologistische
geschiedenisopvattingen, op hun eigen genomen, niet toereikend zijn om de totale
werkelijkheid weer te geven. Deze is een geheel door al die determinanten
teweeggebracht. Wel zal deze of gene, nu of dan overheerschende faktor: bloed,
bedrijf, politiek, religie, samenleving of geest, de type worden naar dewelke de
organisatie van een tijdstip wordt opgebouwd, maar het blijft voorbehouden aan de
volheid van al de menschenkrachten, die in de gemeenschap leeft, deze een bepaalde,
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goed erkenbare ordening van de vormen, een struktuur, te verzekeren, waarvan men
dan de analogie met andere kan nagaan.
Elke geschiedenisphilosophie, die hoeveel niet alle, maar toch ver-
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schillende faktoren samenvlecht tot bewerkers van een bepaalde orde, heeft toch ook
een belang, maar slechts als hulpkonstruktie, om de universeele wettelijkheid te
vatten van de analogiënreeks tusschen de vormen in het verleden en van de
opgavenreeks voor de verdere ontwikkeling in de toekomst. Als zulke hulpkonstrukties
kennen wij in de geschiedenisphilosophie reeds de ‘Driestadiënwet’ van Vico en van
Comte en de ‘Driereaalfaktorenwet’ van Max Scheler. De driestadiënwet van Vico
luidt: In d egeschiedenis volgen, met behoud van al hun analogiën, drie tijdperken
elkander op: het tijdperk van de godsvereering, dit van de heldenvereering, het profaan
tijdperk, of om met Comte te spreken: de godsdienstige, de metaphysische en de
positief-wetenschappelijke tijden.
Het zijn de geestelijke opvattingen van de leiding gevende georganiseerde groepen,
die in hun openbaarheid, aan elk van de drie tijdstippen hun kenmerk geven. Is de
geestelijke opvatting van den tijd gekenmerkt door het ontstaan van een nieuw
godsbeeld, dan krijgt het tijdstip een nieuw aanzien: er ontstaan kerken; is het een
nieuw ziels- of persoonlijkheidsbegrip dat doorbreekt, dan komt er een metaphysische
tijd: er ontstaan sekten, orden en scholen; is het een nieuw wereldbeeld, dat voor den
geest opgaat, dan wordt de tijd positivistisch en stuwt het verkeers- en bedrijfsleven:
het zijn maatschappijen, syndikaten, vennootschappen, die ontstaan.
De Driereaalfaktorenwet geeft de rangorde aan van het overwicht, dat aan ieder
van de drie groote faktoren, die achtereenvolgens den gang van de geschiedenis
hebben bepaald, moet toegekend worden: ras, politiek, ekonomie. Eerst heeft de
invloed van het ras de bovenhand, dan komt die van de vorsten, dan die van de
bewerkers van den ekonomischen toestand.
De elkander opvolgende tijdperken in de Westersche geschiedenis is wel het best
in volgende analogische reeksen uitgedrukt:
1o Initiatieve of spontane uitbating van den bodem: Tijdstip van de
BONDSVORMING.
o Autoritatieve organisatie van het bodemuitbatende volk: Tijdstip van den
2
LEENSTAAT.
o Initiatieve uitbating van het verkeersbedrijf: Tijdstip van de GEMEENTEN.
3
4o Autoritatieve organisatie van het op het verkeersbedrijf afgerichte volk: Tijdstip
van het ABSOLUTISMUS.

De initiatief- of spontaanwerkende tijdstippen hebben het individu als voorbeeld en
analogischen grondslag, die vorm geeft aan de groep in de gemeenschap. De
autoritatieve tijdstippen nemen als model den heerschar en dit model wordt de
analogiegrondslag, waarnaar het groeps- en eenlingenideaal zich nabeeldt.
De groote wet tot het verstaan van de geschiedenis is dan te formuleeren als volgt:
De geschiedenis komt neer op de analogische overeenstemming van de opvolgende
wereldbeelden in al hun sferen.
Het vaststellen voor elk tijdstip van den bewust leidenden geest, waardoor de
vrijheid en de geestelijkheid van den menschelijken persoon binnen zijn
volksgemeenschap werkzaam is, nevens de inwerking van den wil Gods, d.i. van de
positieve goddelijke wet als levenswet voor den eenling en voor de gemeenschap,
dat is het kenmerk waardoor Dempf's geschiedenisphilosophie zich onderscheidt van
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met het ontstaan van het Kristendom, na het Joodsche voorspel van de Messiaansche
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verwachtingen en na het Grieksche vóórspel van de persoonlijke vereeniging van
moed en geest.
Van achterwaarts af zijn alzoo drie groote tijdstippen van de Westersche
geschiedenis te karakteriseeren: 1o dat van de noodzakelijkheid en den wil een aan
rede en eigen tijd aangepaste levens- en landsinrichting tot stand te brengen, waarvan
alle heil wordt verwacht en die daarom af wil breken met het traditioneele: de
OMWENTELING, aanvang van den NIEUWSTEN TIJD; 2o dat van de konkrete
aanschouwing van wat de beteekenis is van den eigen gemeenschappelijken aard
van den volksstam in den Staat, tot denwelke men behoort: Tijd van het
ABSOLUTISMUS en van het STAATSNATIONALISMUS, de NIEUWE TIJD; 3o
dat van den koning, die verantwoordelijk gesteld is voor zijn volk tegenover God,
grondslag van de Germaansch-Romeinsche kultuureenheid, het HEILIGE
ROOMSCHE RIJK VAN DE DUITSCHE NATIE, de MIDDELEEUWEN.
Uit het onderzoek van de gedachtenbewegingen in die drie tijdperken ziet men
seffens, dat het tijdsbewustzijn niet altijd één is, dat verschillende vormen tezelvertijd
kunnen aanwezig zijn. Alsdan is de zin van de geschiedenis ook vermengd, maar
pluralistisch of dualistisch als de twee Rijken van Augustinus, wordt hij daarom niet,
want de eene vorm weigert den andere te erkennen en onder de verschillende vormen
die tegenover elkander staan, zijn er altijd die, verre van de gemeenschap in beweging
te brengen, deze veeleer temmen. Daaruit ontbrandt dan de strijd met zijn leuzen,
die hoe gelijk zij ook klinken mogen, op geen twee tijden gelijke beteekenis bezitten.
De tijd van eenheid in het geschiedenisbewustzijn was die van het H. Roomsche
Rijk. Het was ontstaan uit twee gedachten: het nationaal bewustzijn van de
Germaansche volken ten tijde van de groote volksverhuizing en de Godsrijkgedachte
van de eerste Kerk. De bond tusschen de Germaansche volken en de Kerk tot stand
brengen en houden is de opgave voor elke Middeleeuwsche staatsgedachte. De
eenheid van het Kerkelijk lichaam, met zijn geestelijken en leeken, is de bewuste
vorm van elke rechtsbepaling. De kerkelijke inrichting is de vorm, waarnaar de
wereldlijke eenheid wordt opgevat en uitgewerkt. De eenige strijdigheid, die zich
voordoet, is de Kompetentiënstrijd tusschen Kerk en Staat: tot 1100 bestaat de
feitelijke heerschappij van de wereldlijke Rijksgedachte (de Landskerk), van dan af
de opperheerschappij van de geestelijke Rijksgedachte. Doch het Koningschap van
Kristus stond onaangetast boven alles.
De eenheid in het tijds- en rijksbewustzijn werd gesplitst door twee bewegingen:
de Renaissance, die weldra samenvalt met de Reformatie, afgesloten in lateren tijd
door de Revolutie. Het verstaan van die twee eerste perioden is tot nu toe nog altijd
in functie van dat van de Middeleeuwen gebleven. Vandaar het groot belang van
dezen laatsten tijd voor de geschiedenisphilosophie.

I. - De Kristen Oudheid.
Het bestaan van de Godsrijkgedachte brengt ons tot de groote leerstelsels van de
eerste Kristene Oudheid, het eerst tot een indrukwekkende verklaring van den Brief
aan de Hebreeuwen, in dewelke reeds de vraag gesteld wordt, die nu nog altijd
overheerscht, of de zichtbare Kristenheid den weg zal opgaan een sekte van heiligen
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De interpretaties, volgens de nationale gesteltenissen gedaan, leiden het Oosten tot
de leer van de Gnostische
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sekten, tot die van Marcion, van Montanus. Het Westen, met zijn stoïcijnschen
zedelijkheidsnorm tot het rigorismus toe, en zijn onderworpenheid aan den Staat tot
het servilismus toe, ziet dezefde sektenopvatting voortleven in de stelsels van
Tertulianus, in dat van Donatianus en van Pelagius. Het wordt overtuigend klaar,
beter dan uit gelijk welke apologetiek, dat de Kerk zich tegen deze geestesgesteltenis
had te verzetten, wilde zij uit de afgaande Oudheid, het ‘senescens sacculum’ een
nieuw volk doen ontstaan. Zij moest de tweede opvatting aankleven, die de vrijheid
van den Kristenmensch beklemtoonde, die de wet van de liefde stelde tegenover den
dwang van het oude en die boven dat alles het begrip van het Godsrijk onder Kristus
Koningschap hoog houden moest.
Dit laatste liep nu het grootste gevaar door de verspreiding van het Arianismus.
De eeuwenlange strijd van de Kerk tegen deze ketterij was de beslissende worsteling,
gedurende dewelke zij haar vormen van openbaarheid: paus, koncilies, rechtsmacht
en meer andere voor goed inkleedde. Op het Koncilie van Nicea staan Kerk en Staat
zijde aan zijde, maar elk met de eigen bedoelingen, die den vervaltijd van de
Romeinsche wereld beheerschen: de Staat om in de Kerk verlevendiging te vinden
bij het behoud van de oude, volkenvreemde en machtelooze vormen; de Kerk om
haar volle vrijheid te verkrijgen van alle inwerking van het oude staatsheidendom.
Dan rijst de gestalte op van Augustinus om het Hellenismus, Romeinendom en de
Kristengedachte tot één leer samen te trekken. Hij stelt een geschiedenisphilosophie
op, die het geheel verleden van de menschheid, doch dat verleden alleen, voor de
eerste maal tot een wereldrijks- en een Godsrijksgeschiedenis samenvat en de twee
vijandige, maar toch paralleelloopende rijken onder de wereldharmonie van den
positieven Godswil dwingt. De persoonlijke beslissing van den mensch is als de
zedelijke wortel, waar alles uit voortkomt, dat zich in beide rijken voordoet. Die
beslissing wordt tevens als het in hen heerschende rechtsprinciep erkend. Een
vastopgetimmerd periodenraam legt al de scherp van elkander onderscheiden
tijdstippen vast, in den trapsgewijzen gang van de Veropenbaring: Adam, Noé,
Abraham, David, de Gevangenschap, Kristus, volgens de traditioneele
Oud-Testamentische symboliek. Zulkdanig opgebouwde philosophie van de
geschiedenis zal tot voorbeeld blijven voor allen, die een door God geleide
geschiedenis schrijven zullen, tot Bonaventura, tot Bossuet, tot Görres toe.
De Middeleeuwen zullen Augustinus' systeem bij te werken hebben in datgene
waardoor het zich van dat van Paulus verwijdert: het optreden van het Godsrijk in
het Nieuw Verbond, met zijn nieuwe wet van de vrijheid en zijn voortbestaan in de
Kerk, opgevat als ‘Corpus mysticum’ van Kristus, volgens hetwelk alle ordening zal
worden nagebeeld. De Kerk heeft zich niet tegenover de wereldlijke macht vijandig
aan te stellen, daar deze laatste ook door God is gewild geworden.
Men zal opmerken, dat dit alles ver af ligt van onze gewone Kerkgeschiedenis.
De zoogenoemde kerkleeren zijn niet enkel meer leeren, zij leven. En de drie eerste
kapitelen van het boek houden een bewegen in, waar wij ons, niettegenstaande een
afstand van meer dan 1500 jaren, middenin kunnen plaatsen; dat wij niet alleen vóór
onze oogen zien gebeuren, maar waaraan wij voelen ook deel te kunnen nemen. Al
dat oude gefigureerde en figuratieve wordt nieuw onder de pen van den schrijver; al
die woorden, die voor de meeste menschen van het huidig geslacht allen zin verloren
hebben, verrijzen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

528

II. - De Germaansche Rijksgedachte.
Het traditionalismus, dat bij Augustinus nog sterk voorhanden is, liet hem niet toe
de idee van den Kristen volksstaat op te vatten. Deze zou eerst ontstaan in de
Germaansche (Frankische) kristenheid na de volksverhuizing. Die kristenheid zou
zich daardoor tot een vorm opwerken, zoo oorspronkelijk, als de
Kristen-Hellenistische en de Kristen-Latijnsche.
De omstandigheden van de volksverhuizing hadden de Kerk op feudalen voet
gevestigd, daaruit was voor haar een rechtstoestand geschapen, die haar met den
naam Landskerk heeft doen betitelen. De wederzijdsche betrekkingen tusschen de
overheid met haar verantwoording van de eene zijde en de gevolgschap met haar
ambt en dienst van de andere zijde, over de volksmassa aangesteld om deze te leiden,
deze specifiek Germaansche volkendomopvatting werd bevrucht door de Kristene
‘fides’ gedachte, geloof en trouw aan Kristus en aan het aan de overheid verpande
woord om Kristus. Kristendom en Leenroerige orde raakten hier mekaar en groeiden
samen tot een nieuwen vorm van Kristene vroomheid. Deze vorm drong in de
persoonlijkheid, op een geheel andere manier, dan bij de maatschappelijk geschoolde
Hellenenan en bij de tot tucht gedrilde Romeinen. Daaruit ontstond dan een nieuw
Kristen volk en een volkskerk, een Kristen staat en een Kristen kultuur over de vele
Germaansche volken: een eigen Kristen Rijksbewustzijn. Dit nieuw optreden van
het Kristendom in de geschiedenis werd werkelijkheid in het volk, een
geschiedkundige noodzakelijkheid. De noodzakelijkheid lag in het in gebreke blijven
van Byzantium dat, de verandering niet willende erkennen door de volksverhuizing
ingebracht, zich in een ambtelijk legitimistisch konservatismus opsloot en zijn tijd
niet vatte, gelijk het altijd gebeurt, wanneer het geloof aan een Godsleiding in de
geschiedenis geen beslissenden faktor bij de beoordeeling van de gebeurtenissen
blijft.
Het kwam Karel den Groote toe die vernieuwing haar vasten vorm te geven, op
de grondgedachte: de vrije Kerk (onder den Paus, 1ste lid) in den Kristen staat (onder
den Keizer, 2de lid) opgevat als twee ambtspersonen midden in het ééne Rijk
(algemeene Kerk als lichaam) van Kristus, (hoofd) der Priester-Koning van de geheele
kristenheid en deze was de toen bekende menschheid. Die opvatting wordt symboliek
voorgesteld door de keizerskeus, zijn eed van trouw, de zalving, het overhandigen
van het zwaard en van de rijksinsignes, door het geheele ceremoniëel van de kroning
en van de troonsbestijging, dat alles plaats grijpt in den naam Gods. Dit ceremoniëel
was geen louter vertoon, maar echte leering, liturgie, en mededeeling van genade en
macht, echte levensnoodwendigheid, die haar analogie vond in de pauskroning, in
de Oudtestamentische koningszalving en bekrachtigd was door een geheele
sociaalphilosophische en geschiedensphilosophische zoowel als Kerkelijke leer.
Deze keus en kroningsritus wordt door Adelard, abt van Corbis, en door Walafried,
abt van Reichenau, in aansluiting met het stelsel van den Brief aan de Hebreeuwen
voor de eerste maal als het beeld van de geestelijke gemeenschapsorganisatie van
de Middeleeuwen beschreven wordt, dan valschelijk als de ‘Constitutio Constantini’
misbruikt tot een politiek machtsmiddel ten voordeele van het geestelijk gezag,
evenals de ‘Pseudo-Isidorische Dekretaliën’. (Kapitularen van den keizer =
Dekretaliën van den paus.)
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pauzelijke macht. Strijd over den grond van de ordening ontstond er nooit, wel over
de bevoegdheden. De eerste Investituurstrijd ontstond onder Lodewijk den Vrome
en werd
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vooral in West-Frankrijk praktisch en theoretisch uitgevochten. Het verlaten van de
ambtsgedachte, reeds tijdens het tweede geslacht na Karel den Groote en het vervallen
in de erfelijkheid naar den bloede en in de andere verkeerdheden van het Leenwezen,
dragen de schuld aan de opvolgingsoorlogen tusschen Lodewijk en zijn zonen. De
paus doet uitspraak in de strijdaangelegenheden, niet als politieke autoriteit, maar
krachtens zijn zedelijk primaatschap tot bevestiging van de goede zeden, later indirekte
macht geheeten. Hij oefent zijn gezag uit ten voordeele van den vrede en als ertoe
geroepen door de geestelijke en wereldlijke grooten. Alzoo staat hij klaarblijkend
de belangen van den staat vóór en keurt de houding goed van Lotharius tegen zijn
vader, Lodewijk den Vrome. De keizer doet dan boete en krijgt zijn rijk terug. Al de
grooten treden dit bij. Willekeur is hier geheel afwezig. Wanneer in latere
omstandigheden de paus, onverstandig, met den vorst in strijd komt, wordt hij met
recht bekampt en afgewezen.
Hinkmar, aartsbisschop van Reims, is de meest representatieve persoon, die de
gevestigde Kristen-Germaansche organisatie staande hield, nu eens tegenover het
misbruiken ervan door den paus, dan weer tegenover die door den vorst.
De groote paus, Nikolaas I, kon nog de plaats goed vastzetten, die de geestelijke
macht innemen zou gedurende het wereldgeschiedkundig tijdperk van de
kultuureenheid van Kerk en Rijk, die duizend jaar bestaan zou. Maar keizer, paus
en bisschoppen hadden hun gedachten niet kunnen doen doordringen in een stand,
die voldoende sterk zou zijn om ze te verspreiden. Zij vervielen weldra in den sleur
van den tijd. Het leenwezen oef liever het leenonwezen zegevierde over de centrale
macht. Dan kwam een interregnum in de rijkseenheid en eerst, wanneer in de
Germaansche kerk een sterk keizerrijk en de hervorming van Cluny opgegroeid
waren, zou de kamp voor de eenheid en de vrijheid van de Kerk en Rijk weder
opgenomen worden.
***
Welke ook de strijdleuzen zijn, het is eigenlijk de strijd tot bevrijding van de
feudaliteit, die begint. Zij is de macht, die, bij autoriteit, de rechtsvormen oplegt, die
in dien bepaalden tijd zijn beteekenis aan het Rijk geven. Maar een nieuwe tijd met
andere meer geestelijke idealen breekt aan in de XIe eeuw. Deze vindt zich in zijn
vooruitgang belemmerd door de gekonsakreerde vormen en dan vangt
noodzakelijkerwijze de strijd aan om het oude raam van de rijksorganisatie dat niet
meer past, te breken. Een naar hoogere geestelijkeid strevende Kerk wil uit de
landskerkorganisatie. De volksklas, haar zelf bewust, kan het lot dat haar in de
domaniale organisatie beschoren ligt, niet meer verdragen. Alle beide zullen zich
tegen de feudale rijksinrichting verheffen. De kerkelijke beweging, als zijnde de
sterkste, bindt het eerste den strijd aan, de volksbeweging, onder andere die van de
Pataren te Milanen, steunt weldra de eerste. De zoogenoemde investituurstrijd
(1060-1122) is uitgebroken.
In den grond gaat het niet om de bloote investituur, om de hoogere prestige van
het Pausdom of van het Keizerrijk, om den voorrang van het Germanendom of het
Romanendom, om de loswerking van de Kerk van het Rijk, dat zij allen slechts
kampleuzen; het gaat er eigenlijk om de waarborg van de spiritualiteit in het inwendig
leven van de Kerk tegenover de vermaterializeerde Landsen Feudaalkerk, om de
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van de Kerk blijft nog altijd als in den Karlingschen tijd: de Kerk als Volkskerk met
ge-
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mengde geestelijke en wereldlijke openbaarheid. Door vrijheid van de Kerk verstaat
men niet de scheiding van de Kerk van den Staat, maar een meerdere zelfstandigheid
moet vooral door een inwendige hervorming van den klerus bevochten worden; dit
is de kamp tegen de simonie en tegen het priesterhuwelijk, als zijnde de natuurlijke
gevolgen van de Landskerk. Het kerkelijk ideaal van het geestelijk leven volgens de
Evangelische raden van armoede en kuischheid, was de zedelijke inhoud van de
inwendige hervorming van de Kerk en de waarborg tot de eer van den priesterlijken
stond, welke eer alleen den voorrang in het openbaar leven aan dezen stand mogelijk
maakt. Ook begint deze strijd met Cluny en eindigt met Bernaard van Clairvaux.
Evenals in de Kristen oudheid, in den tijd van de Donatisten en de Montanisten,
werd de strijd aangebonden door een rigoristische groep. Deze was aangeleid door
den Cluniancenzer-Kardinaal Humbert, een geniale, profetische persoonlijkheid,
geweldig van aard. De groep stond de volstrekte ongeldigheid vóór van de
Sakramenten, toegediend door de simonistische geestelijken. Een dialektiek van
Kerk en Staat brak als een storm over de wereld. Onder de verdedigers als onder de
bekampers kwam de nationale geaardheid op sprekende wijze uit. Weldra golden de
leuzen: eenheid van het Rijk voor de verdedigers van het oude; - vrijheid van de
Kerk voor de aanleiders van de vernieuwing. Buiten Duitschland grepen de schrijvers
het politiek aanzicht van den strijd aan, binnen Duitschland werd vooral de eigenlijke
moeiljkheid in de kerkelijke partij beklemtoond. Wat doen met de simonistische
priesters en bisschoppen? Gebhart, aartsbisschop van Salzburg was de geestelijke
aanvoerder van de oppositie tegen Hendrik IV, met Bernaard van Konstanz. In Italië
stond Bonizo van Sutri als de geestelijke vertegenwoordiger van den strijd om de
burgerlijke vrijheid tegen het feudalismus, in zijn historische, politische
beschouwingen over de kerkgeschiedenis. Van de nkant van den keizer vinden wij
Walram van Naumburg in Duitschland, die de eerste de erfmonarchie voorstaat, in
Engeland den karakterloozen, hoewel genialen Geeraard, bisschop van York.
Nevens den brandenden twist in woord en schrift, woeden de politiek en de oorlog.
De onverbiddelijke en onbedriegbare wilsmensch, de politieke paus, Gregorius VII,
voor de éénen van zijn tijdgenooten een heilige, voor de anderen, de antikrist, maakte
aanspraak op de opperleenheerschappij van het Pausdom over het Keizerrijk.
Met het verdwijnen van de kampers van de eerste jaren poogde men tot een
verzoening te geraken. Dit tweede tijdperk stelde dan niet meer de vraag naar een
abstrakte, mystische rijksleer, maar wel naar die van het vergelijk tusschen de twee
machten. De niet poli tieke paus, Paschalis II, wil zelfs de feudale stelling van de
bisschop pen in het Rijk offeren, alle regaliën teruggeven. De bisschoppen zouden
het eigenlijk kerkegoed behouden en zich met een tienden tevreden stellen. De
pauzelijke staat zou aanzien worden als een geschenk van den Keizer, niet als een
leen van hem aan den Paus. Dit beteekende de macht van de Kerk beschranken tot
het geestelijke en het zedelijke en met deze bedoeling was de zachtmoedige paus
zijn tijd verscheidene eeuwen te vóór. De tegenstand van de bisschoppen deed alles
mislukken.
Godfried van Vendôme, insgelijks van Cluny, bereidt dan door zijn vermaningen
aan paus, Calixtus II, ook een Cluniacenzor, het Konkordaat van Worms vóór, dat
den strijd voorloopig beeindigt: de Keizer erkent den Paus als zelfstandige macht
over het Westen en de Paus staat toe, dat de bisschopskeus onvergeld in tegenwoor-
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digheid van den Keizer zal geschieden. Die groote princiepsstrijd loopt dus uit op
een klein onderdeel van de kwestie: het investituurrecht van de leenbisschoppen.
Cluny, de Duitsch-Burgondische abdy op de grens van het Germanen- en het
Romanendom, had in alles de richting aangegeven. Odo van Cluny was de
vooruitzetter van het symbolisch spiritualisme, dat de hervorming in beweging bracht.
Humbert van Cluny verhief het politiek spiritualisme op den pauzentroon. Godfried
en Hugo van Cluny hebben Paus en Keizer tot verzoening gebracht. Van Cluny zijn
de kracht- en geestesstroomingen uitgegaan, die de kunst en de dichtkunde in het
Westen wekten, Spanje en Jeruzalem bevrijdden, den pauzenkeus onafhankelijk
stelden van de Romeinsche adelspartij en van het keizerrijk. Niet een nieuw kerkelijk
recht ontstond, gelijk men wel eens heeft beweerd, doch een wetenschappelijke
uiteenzetting van datzelfde recht, waaraan de Romaan, Petrus Damianus, vooral
aandeel had. Deze had in den strijd de middenpositie ingenomen, die dan later kon
doordringen en verzoenend stemmend; deze namelijk dat het sakramenteel leven
door Kristus wordt geschonken aan hen, die bereid zijn het te ontvangen, dat de
priester slechts zijn ambtenaar is en dat de waardigheid of de onwaardigheid van den
laatste daarbij zonder invloed blijft.
In dien reformatiestrijd waren al de vraagstukken gesteld geworden, die later de
Protestantsche hervorming zouden veroorzaken: het algemeen priesterschap, de
schriftuurkwestie, het priesterkollegie van de oorspronkelijke kerk, de bloote
symboliek van de Sakramenten buiten de Eucharistie, het opperepiskopaat van de
Landskerk, de zuivere wereldlijkheid van het kerkelijk recht. Deze thesissen vooral
door Geeraard van York voorgesteld, doen onwillekeurig denken aan Wicleff en aan
Luther.
Het was echter Bernard van Clervaux, die de eigenlijke overwinnaar in den
invertituurstrijd was. Hij stond voor al de politieke vragen, die zich na het Wormsche
Konkordaat stelden: een pauskeus te verdedigen tegen de Romeinsche adelskliek,
de tweede kruistocht, een begin van ‘Aufklärung’ door Abélard, de Ronieinsche
burgerrevolutie onder Arnold van Brescia, de sociaal-revolutionnaire beweging van
de ‘textores et textrices’ in Zuid-Frankrijk, het ontstaan van de gemeenten en van
het finantiewezen, ook in de Kerk. Reaalpolitieker als hij was, wist hij aan alles een
oplossing, die op de zedelijke volkomenheid steunde. Hij was als de stem van de
openbaarheid van zijn tijd. Zijn rijksmetaphysiek is de ethische theologie van de
Middeleeuwen gebleven. ‘Het is een leugenaar, die zegt, dat de vrede en de vrijheid
van de Kerk het Rijk verzwakken, alsof de grootheid en het geluk van het Rijk de
Kerk zouden te niet doen,’ van dat standpunt wil hij niet af, noch in zijn
‘Pauzenspiegel’ aan Eugenius III, noch aan zijn schrijven aan keizer Koenraad II.
Alleen de toekomst ziet hij niet in. Hij leidt alleen de geschiedenis van zijn geslacht.
***
De vrijheidsstrijd voor de Kerk bracht de wereld het symbolisch in de Memorandums
van den legist Dubois. Het atomismus van te Duitschers, van Franciskus van Assisië.
Bij Bernard zelf loopt de ‘consideratio’ van zijn aanvang uit op de ‘contemplatie’ in
zijn sermoenen over het Hooglied. Wat wil dat zeggen?
Aan de menschen van dien tijd doen zich vóór: de daadzaken die nedergelgd zijn
in de H. Schrift, die welke de som van de kerk- en rechtsleer uitmaken, en eindelijk
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stof naar haar eigen samenhang indeelt, tegenspraken zoekt tot vereffening te brengen,
en het geheel in een eenige causale en finale formuul trachten te ordenen om het
resultaat van dien arbeid in groote ‘Summae’, in abstrakte taal neder te schrijven.
De symbolische weg daarentegen ziet in het konkreet gegeven het teeken en de
gelijknis van het hooger bedoelde. Het ziet in elk ding, in elke gebeurtenis, de
weerspiegeling van een wereldfeit. De scholastiek beoogt een kritisch en diskursief
wetenschappelijk verstaan; het is de houding van den waarnemenden en redeneerenden
wetenschapsmensch. Het symbolism heeft op het oog een sakraal geestelijk verstaan
van alle dingen in den totaalzin van de ware werkelijkheid. Het gaat op intuitieve
wijze te werk; in zijn uiterste vormen is het visionair en profetisch. Het is de houding
van den vóórwetenschappelijke mensch, bij wien het geestelijke reeds de bovenhand
over het zinnelijke heeft bereikt; het blijft de houding van den begenadigden dichter.
Het symbolism is de houding van den kloosterstand in de XIIe en in de eerste helft
van de XIIIe eeuw; het zet zich voort tot op het einde van die eeuw en nog later. Het
stamt af uit Duitschland, bloeit daar vooral en kan een reeks groote namen opnoemen:
Hugo van St. Viktor, Otto van Freising, Gerloh van Reichersberg. Deze ‘schouwers’
vinden in de H. Geschiedenis de voorafbeelding van hun tijd en geven van dezen de
beteekenis weer door die oude beelden. Voor geschiedenisschrijven hebben zij geen
tijd, geschiedenis duiden, d.i. hun tijd verstaan en op den grond van het overgeleverde
hun rijksgedachte, de symbolische rijkstheorie, klaar krijgen, dat is hun bekommernis.
Daarom vangen zij aan met de Schepping van de Wereld en gaan tot het Laatste
Oordeel. Hun blik is veel meer op de toekomst gericht dan wel op het verleden; alles
is hun als een languitgestrekt altijdtegenwoordige. Zij kondigen het Derde Rijk aan:
d.i. de aanvang van de vernieuwing van de Kerk door een monnikenorde, die de
landskerkelijke geestelijkheid moet vervangen en het gansche volk doen ontwaken
tot de spiritualiteit, waarin zij den waren vooruitgang zien bestaan. Dan zal de Kerk
waarachtig en geestelijk zijn, tot een ‘novum et solemne saeculum’, gemaakt door
een hervormer, die wordt aangekondigd. Tegen het opkomend kapitalism stellen zij
het ideaal van de armoede en tegen de sociale moeilijkheden, die in de opgekomen
gemeenten zijn ontstaan, stellen zij den volksstand, dat ideaal, als uitkomstmiddel
vóór. De beroemde visionaire Hildegarde van Bingen brengt den eisch om de
volksprediking. Haar visioenen stemmen met elkander samen en laten zich tot een
systeem samenvoegen, dat zelfstandig staat van dat van haar tijdsgenooten. Zij
verkeert in een echten extatisch en toestand van klare, wakende geesteshelderheid.
De Kalabreesche abt, Joachim van Floris, de leermeester van Dante (1130-1202),
een van de meest geheimnisvolle personen van de Middeleeuwen, komt met haar in
betrekking. Hij wil niet de profeet zijn, maar zijn opvattingen of ingevingen volgens
de scholastische methoden uiteenzetten. Hij is de symbolische verkondiger van het
Derde Rijk, dat van den H. Geest, den 7den wereldtijd, die voorafgebeeld is door den
7den dag, den rustdag na de 6 voorafgaande scheppingsdagen. Die tijd is gekenmerkt
door het leven naar den geest van het veropenbaarde Kristendom; het is de laatste
aardsche wereldtijd, die het Laatste Oordeel voorafgaat. Alzoo geheel het bewustzijn
van Rijk en Tijd, de polemiek tuschen Paus en Keizer, tusschen rechtgeloovigbeid
en ketterij, monnikendom en landskerkelijkheid, priesterdom en leekenstand, tot de
openbare verklaring van het Leven van den H. Franciscus van Assisië, de
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Laten wij, die het symbolisch denken ontwend zijn, dit alles niet aanzien als ijdele
droomerij; het is een manier van begrijpen, een weg om zich rekenschap te geven,
een voorstellingswijze even als alle andere. Al die gedachten beheerschen hun tijd
en zijn de leidsters van de gebeurtenissen. Het vervolg van de tijden wijst uit, dat de
toenmalige symbolische denkers hun tijd veel beter hadden gevat dan wij den onzen.
Het Joachitismus wist dat de wereld op een keerpunt stond en naarmate de keering
zich voltrok kon men niets anders doen dan immer naar het Joachitismus teruggrijpen.
Joachim kondigde een nieuwen tijd aan; en die kwam; hij was zelfs al aangebroken;
alleenlijk was het niet de tijd van de ‘spiritualis intelligentia’, maar van den ‘spiritus
scientiae’, de tijd van de wetenschappelijken geest. De jonge realistische wetenschap
ontvouwde zich in theologie, kanonistiek en logistiek, ving aan met de antieke
wetenschap op te nemen in deze drie domeinen. Zij bereidde aldus de politieke en
philosophische Renaissance. Intusschen streden groote politieke pauzen, Innocentius
III, en IV, Gregorius IX, en twee groote keizers, Frederik I en II, elkander dood en
in hun gemeenzamen val sleepten zij de eenheid van Kerk en Rijk mede, hetgeen
het einde van de Middeleeuwen beduidde.
Al de barensweeën, die het opkomen van den Nieuwen Tijd vergezelden, wilden
de symbolikers, die aan de oude rijksgedachte en oude rijksvormen, dikwijls tegen
hun natuur in. bleven geklampt, te keer gaan door het eenig mogelijke korrektief van
de spiritualiteit, de askese, aan de diepe volkslagen te prediken en hun orde te stichten.
Deze streving heeft dan haar hoogsten vertegenwoordiger in Franciskus van Assisië
en zijn laatsten duider in den grooten dichter Dante. Maar in tegenstrijd met hun
bedoelingen werden zij ook de afbrekers van het verleden, en werden zij het, die de
richting gaven aan de groote beweging, die over de volken ging. De tegenstellingen
braken door in alle domein: symboliek en scholastiek stonden tegenover
philosophische Renaissance en mystiek, staatsekonomie tegenover stadsekonomie,
ridderdom tegenover burgerdom, rijk tegenover staatsnationalism, liturgische
vroomheid tegenover Franciskaansche, de Romanische kunst tegenover de Gothische
en Renaissansche.
Twee leidende personen bepalen den geest van het tijdstip van 1200 tot 1250:
Franciskus van Assisië en Frederi kII. De eene predikt en beleeft het ideaal van de
individueel e vroomheid, de andere plant met het staal de gedachte van de soevereine
vorstenindividualiteit op den bodem van het stervend Middeleeuwsch Europa.
Het armoedeideaal van Franciskus, den letterlijken belever van de Evangelische
raden, dat den lijdenden Kristus beklemtoonde in plaats van den Kristus-Koning,
kon het nieuw kerkelijk ideaal van een Bonaventura onder het volk doen ingang
vinden en bij terugslag, de nieuwe philosophie van Thomas van Aquinen doen
aannemen. Het kon in de sociale nooden van het tijdstip persoonlijke religieuze
verlossing brengen, doch het zou geen geschiedkundige kracht worden om de
vraagstukken, die allentwege in het maatschappelijk leven opdoken, op zijde te stellen
of op te lossen. Het kon de geesten bezielen, zelfs in de massa, maar een theorie
opbouwen, waarop de demokratie van de gemeenten vasten voet zou vatten, kon het
al evenmin. En dat juist hadden de gemeenten noodig. Zij moesten het dan afleggen
tegenover het heropleven van de oude rechtswetenschap en tegenover de opkomende
wetenschap, die Frederik II ter zijde traden, en waaruit de theorie van den
absolutischen, nationalistischen staat zou ontstaan, die geroepen was over den
nationalen volksstaat te triomfeeren.
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zoo luidde het, maakte den monarch tot den eenigen vrijen mensch, die het van natuur
tot het slavendom vervallen volk voor het verderf heeft te vrijwaren, die over leven
en dood heeft te beslissen en den grondslag heeft te leggen tot de lotsbestemming,
het bezit en den stand van zijn onderdanen. De gerechtigheidsidee, de ‘justicia’ wordt
het middenpunt van de rechtsmacht en den vrede door de uitsluitelijke macht van
het zwaard, zonder eenige vrijheid; de ‘pax romana’ komt weder over de wereld
heerschen. De staatsverafgoding, op zijn antieke, bloeit weder op, de keizer wordt
de ‘autokrator’ en blijft niet langer meer den ‘alvermogenden dienaar’; later wordt
hij zelfs de Messiaskoning, die verwacht wordt om de macht van Rome te herstellen.
In den nieuw opkomenden staat verving de ambtsadel, die op de hand van den
vorst stond, den ouden grondadal, de staatsvestingen de oude leenroerige burchten.
De staat steunde op een staande, volksvreemde soldeniersleger. Een wereldlijk
leeraren- en ambtenaarskorps werd aan de staatsuniversiteiten gevormd. Een bijna
merkantielische tol- en handelspolitiek en de bouw van een eigen vloot kwamen de
trekken van den eersten nationalistischen staat, het Koninkrijk Napels-Sicilië,
volledigen.
De verhoudingen tot de kerkelijke macht wist Erederik II vast te leggen in de
hernieuwde leer van de twee zwaarden, die nu als twee autokratische heilmiddelen,
die van het gerecht en die van de zielenzorg voor de geloovigen worden voorgesteld.
Aldus wist hij den paus te gebruiken tot het neerslaan van de Lormbardijsche steden
in 1231. Daarna was hij bedacht zijn Siciliaanschen staat tot een ‘Groot Signorie
Italie’ uit te breiden, met Rome als hoofdstad en het Romeinsche rech tals wet. Dit
mislukte hem, doch de gedachte van de Italiaansche eenheid zou niet meer verdwijnen
en de poging van Erederik zou overgenomen worden door de Renaissansche
vorstendommen en door de kondotierridynastiën.
De Middeleeuwsche rijksidee van de dienstordening was daarmede uit Italië
verdwenen, ten voordeele van de atomistische vormloosheid van den Nieuwen Tijd.
Deze zou over geheel West-Europa uitgaan.
***
Echter niet rechtstreeks, maar ten gevolge van een groot philosophisch voorspel, dat
vooral Noord-Frankrijk beroert. Het zet in ter gelegenheid van den strijd, dien de
wereldgeestelijke leeraren tegen het leerrecht van de bedelorden, Dominikanen en
Franciskanen, aan de universiteit van Parijs rond dien tijd aanbonden. Deze strijd
blijkt bij nader onderzoek heel wat anders te zijn dan een geschil uit naijver
ontsproten. Al de kwesties van den tijd werden in de branding geworpen en de
meeningen vertoonen iets nieuws, namelijk op duidelijk afgeteekenden nationalen
grondslag te staan. Willem van Sint-Amour (Burgondiër) stelt de heiliging door den
arbeid in de wereld tegenover het supernaturalism van de Evangelische raden,
verdedigt de wereldkerkelijke bevoegdheid en organisatie tegen den aanval van de
spiritualistische orden, en zooals het te dien tijde altijd gebeurde, schakelt hij al zijn
aanspraken samen tot een zoo goed mogelijk gesloten stelsel. Dit wordt een
sociaal-wijsgeerige kerkrechtelijke leer, die door Geeraard van Abbeville tot een
sociologisch en juristisch kerkelijk étatismus wordt opgevoerd, waarvan de
gemeenzame ondergrond te vinden is in de materialistische interpretatie van de
opgekomen aristotelische metaphysiek door Sieger van Brabant. Daartegenover houdt
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pauzedijk absolutismus staande. De geheele strekking van dien tijd is die van het
aristotelische-aveiroïsche immanentismus en naturalismus, in zijn verzet tegen het
traditioneele symbolische spiritualismus en is de eigenlijke
geschiedenisphilosophische oorzaak geweest, waar de Nieuwe Tijd van uitging.
Die strekking was veel meer dan een veranderde zuiver wetenschappelijke houding,
veel meer dan een verandering in de methode om de groote vragen van den tijd te
behandelen; het was een verdieping van de wereldaanschouwing zelf, voortgezet tot
de laatste metaphysische konsekwenties, die mede in den strijd stonden. Zij was het
welke die vragen in het bewustzijn van den tijd deed opkomen. Weinig later zelfs
zal daaruit in Duitschland de spiritualistische metaphysiek van Eckhardt en in
Frankrijk de abs lutische staatsgedachte ontspruiten.
Eens was het overdreven spiritualismus een gevaar geweest, nu was een
oogenschijnlijk overdreven materialismus dit aan het worden. De partijen stonden
in uiterst extremism tegenover elkander gekant. Het zou het werk van twee groote
geesten zijn, niet de verzoening tot stand te brengen, doch de juiste middenpositie
in te nemen: Bonaventura en Thomas van Aquinen. Doch op welke uiteenloopende
wijze! Het werk van den eerste heeft men kunnen heeten, het afsluiten van de
Middeleeuwen; dat van den tweede, de Proloog van den Nieuwen Tijd.
Voor Bonaventura blijft in de leiding van de menschen, de Goddelijke verlichting
door een onveranderlijk licht noodig, en dit licht dat zijn de onveranderlijke regelen,
die liggen in den Goddelijke geest. Thomas daarentegen, ondescheidt de
bovennatuurlijke van de natuurlijke orde: het rijk van de natuur van dat van de genade,
die beide aan eigen regeling onderworpen zijn.
Waarom die houding van Bonaventura? Zeker om wille van algemeen erkende
feiten: Kristus, de Priester-Koning en Godmensch, is voor dien tijd onweerstaanbaar
zichtbaar geworden als middenpunt van de wereldgeschiedenis, als eeuwig en tijdelijk
voorbeeld, als de waarheid en de wijsheid zelf, hoog boven de philosophie verheven;
- het doordringen tot het wezen van de dingen is nutteloos, wanneer het beschouwen
van hun symbolische gedaante, als spoor en gelijkenis van God, tot meer
praktisch-religieuse werkelijkheid leidt en het gevaar bezijdigt in het rationalismus
en in het naturalismus te vervallen, - want dit laatste beperkt de ethiek tot het
natuurlijke menschenbeeld en verhindert aldus de kristelijke persoonlijkheidsvorming.
Echter kleeft hij zijn grondstelling nog veel meer aan, omdat hij in haar het eenig
middel ziet de hiërarchische wereldopvatting van de Middeleeuwen te behouden,
waarin Kristus bovenaan staat als zijnde de volheid van het leven, de scheppingskracht
van de geestelijke en rechtelijke werkelijkheid en van wie op ieder oogenblik de
tijdbepalende ‘inspiratio’ en ‘informatio’ tot volmaking van de samenleving, gelijk
zij bestond, uitgaat; - om de hiërarchische ordeningen van de zielewerkzaamheden
bij den enkeling te behouden, die de afbeelding is van de trinitarische volmaaktheid
van God; - eindelijk om den voorrang aan het spiritueel leven te verzekeren.
Op dit laatste gebied, dat van het spiritueel leven, bracht het heerschend sociaal
immanentisme hem ertoe zijn eigen kerkelijke gemeenschapsleer klaar te maken:
Geen wereldvlucht, doch de verkondiging van de religieus-symbolisch verstane
heerlijkheid van de werelddingen en van de vrijheid van den Kristenmensch in hun
gebruik. De verhouding, die er bestaat tusschen raad en gebod, die er geen is van
tegenstrijdigheid maar van aanvulling, brengt hem tot het aannemen van een hoogere
en een lagere standsvolkomen-
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heid, die van het ordensleven en die van het wereldlijk leven. Alzoo overwint hij de
simplicistische opvatting van de toenmalige spiritualisten, behoudt de eenheid van
het mystisch lichaam en versterkt de idee van het koningschap van Kristus, spil van
het geheele Middeleeuwsche denken over natuur en bovennatuur, over enkeling en
over samenleving, over wereldlijkheid en kerkelijkheid.
Thomas van Aquinen is afkeerig van het symbolisch denken. Zijn bedoeling is,
langs streng wetenschappelijken weg een eenheidssysteem tot stand te brengen, dat
de Kristelijke waarheden met de geheele toenmalige wereldwijsheid zonder breuk
vereenigt. Het voltrekt de zegepraal van de scholastiek over de symboliek.
Gods oorzakelijkheid stelt de dingen schouwend daar en volledigd ze door de
‘scientia approbationis’, het wilsbesluit tot de bepaalde, konkrete werkelijkheid. De
betrekking tusschen God en schepsel wordt aldus de eenige en allesbepalende
wereldmacht .De verhouding tusschen God en mensch is als een wetenschappelijke
betrekking, als verhouding tusschen uitwerkende oorzaak en eindoorzaak opgevat,
maar daarmede wordt de bovennatuurlijke godsbetrekking niet op zijde gezet. De
mensch als natuurlijk kennend wezen zondert op die wijze een eige ngebied af: de
natuurlijke theologie.
Het nieuwe bij Thomas bestaat hierin, dat hij de wezenheid van de dingen, door
God ingestelid, beslist tot uitgangspunt van de realistische kennis maakt en niet meer,
zooals nog Bonaventura, een van boven komende verlichting aangaande de
wezenheden aannam; alzoo kon God gevat worden in de naturen zelf en als de
wetgever van de wereld. Daarmede verschoof zich de Godsopvatting van den
Kristus-Koning der verlossing en der wereldgeschiedenis, zooals die in de
hiërarchiseerende Middeleeuwen algemeen gold, tot die van God, als Heer van de
naturen, als wetgever van de natuurordening in de wezens zelf, onder dewelke de
verstandelooze werken MOETEN en de met verstand begaafden werken ZULLEN, naar
dit hun immanent ZÓÓZIJN en niet anders.
De mensch vindt in zijn eigen ‘zóózijn’ den maatstaf tot zijn zelfvoleindiging door
de vrije natuurlijke kennis van zijn soortelijke eigendadigheid en moet door vrije
wilsbepaling zijn metaphysisch ideaal verwezenlijken. Met het grondvesten van den
zedenorm in de menschelijke natuur zelf, heeft Thomas de geestelijke vrijheid van
den Kristenmensch terug hersteld, tegenover het neo-platonische hyperrealismus van
de beïnvloedende ‘informatio’ en weder plaats gemaakt voor de Bijbelsreligieuse
wezensverheffing in het gebeimnis der genade. Thomas onderscheidt op die manier
duidelijk natuur van echte bovennatuurlijkheid en legt ook alzoo den grondslag van
het natuurrecht, wiens ontdekking hem alleen toebehoort. Benevens een natuurlijke
theologie schreef hij dus ook een natuurlijke ethiek, het onmisbaar fundament tot
een geestelijk Kristendom.
Daarin worden door verbinding van de objektief-idealistische Aristoteliaansche
ethiek met de transcendent-idealistische Kristene ethiek, politiek, kultuur en
sociaalphilosopliie tot eenheid gebracht, en de wet aanzien als de vrij scheppende
daad van den Goddelijken en menschelijken geest, naar de wezenheid van hun natuur,
met het doel het algemeen welzijn te bevorderen, want de mensch is slechts deel van
de volmaakte gemeenschap, den Staat. Dit welzijn te bepalen en te regelen komt in
laatste uitstaans toe aan de geheele menigte, het gansche volk of aan zijn
vertegenwoordigers.
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Deze natuurrechtsleer is tot heden nog de beste, die tot grondslag van een
objektieven zedelijkheidsnorm en een idealistisch natuurrecht werd voorgesteld. De
opperste princiepen zijn onder alle menschen en in alle tijden gelijk en onveranderlijk.
Alleen de
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omstandigheden, die de toepassing komen bemoeilijken, maken het uitvaardigen van
een positief recht noodzakelijk. Om dit te doen gelden voor het geweten is het in
acht nemen, noodig van het einddoel, va nhet algemeen welzijn, een evenredige
verdeeling van de lasten en ook het gezag van den wetgever. Recht staat
onvoorwaardelijk hooger dan macht, deze wordt eerst door het eerste verrechtvaardigd.
Daarmede wordt de feudale dienstgedachte in de standsordening op zijde gesteld,
de nieuw verstane antieke staatswijsheid valt samen met de op zich zelf staande
ontwikkeling van de Westersche geschiedenis. De konstitutioneele Monarchie bezit
Thomas' voorkeur, en nog wel de keusmonarchie, de volledige tegenstelling dus van
het absolutisme. De nadruk ligt op het demokratische volksrecht, de derde en de
vierde stand, die van de burgerij en de ambachten worden in de openbare macht
betrokken, en - bezit het volk het kiesrecht, zoo bezit het ook het afstellingsrecht van
zijn overheid.
Hoe geheel anders zou de geschiedenis van den Nieuwen Tijd verloopen zijn,
moest op dat oogenblik de gemeentelijke demokratie de geestelijke
vertegenwoordigers gevonden hebben om hen op de aangewezen baan te geleiden,
en te beletten dat een nieuw aristokratisch absolutism de bovenhand behaald. Doch
de vereeniging va nhet ideaal systeem met de konkrete rijkswerkelijkheid is niet
gelukt. Thomas' leer bleek op dat punt slecht seen geleerde renaissance van de antieke
staatswijsheid te zijn, die besloten bleef in de innerlijke vorming van een enkele
kloosterschool, niet tot de algemeene vorming kwam en den ‘auktor’ en den ‘aktor’
niet vond om ze in de geschiedkundige werkelijkheid door te doen dringen.

III. - De politische renaissance.
De wijsgeerige Renaissancestrijd was vooral in Frankrijk gevoerd geworden en hij
zou daar zijn voortzetting vinden in de politische Renaissance, die op het einde van
de XIIIe eeuw aanvangt. Het Duitsche interregnum heeft het Rijk machteloos gemaakt
en de koninklijke dynastie in Frankrijk heeft van de vrijheid, die de
kerkelijk-keizerlijke strijd haar liet, ruimschoots gebruik gemaakt om haar gezag
over de voornaamste deelen van het landsgebied uit te breiden. Zij vond sterken steun
in de hulp, van de destijds overal in opkomst zijnde klas van geleerde en naar het
Romeinsch recht gevormde juristen. De heerschende geest kwam wonderwel overeen
met dien van de Liberalen rond 1840-1850. Overal ging het gelijk in die jaren over
de betrekkingen tusschen Wetenschap, Staat, Kerk, Persoonlijkheid, Geldzaken. De
wetenschap wordt aanzien als de hoogste kultuurfaktor. De Staat staat hooger dan
de Kerk. Die Staat is de nationalistische Staat of het heerschappijsysteem van recht
geschoolde juristen. Zijn doel is orde te handhaven, het is de een onfaalbaar dynast,
geleid door een raad van naar Romeinsch policiestaat. De persoonlijkheid gaat den
staat te boven. De mensch van dien tijd kent niet meer de oude dientsgedachte, de
gevolgzaamheid in vrije trouw. Hij aanziet zich als een vrij denker, die zich zelf heeft
gevormd. Hij is de zelfzuchtige bezits- en verstandsmensch, die nog verstandelijk
onderdanig zijn kan aan een boven hem staande marcht, maar die, waar hij zelf boven
andere staat, zijn ambt opvat alsof hij een kleine tyrannis ware. De godsdienst staat
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de opesnhaar verplichte positieve Kerk.
De politiek Renaissance beteekent dus den opgang van de auto-
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nome wetenschap en die van den autonomen staat. Zij hebben beide tot bondgenooten
de laïciteit, zijn niet afkomstig uit de gedachte van de heerschers, zooals het bij
Frederik II was, maar uit de denkbeelden van de juristen en publicisten. De
persoonlijkheid wordt als type genomen, die de analogie van de geheele rij instellingen
bepaalt, die tot stand komen. Naar de persoonlijke eigenschappen van den onderdaan
wordt de persoonlijkheid van den koning opgevat, vandaar noodwendigerwijze zijn
absolutisch karater. Het oude genootschapssysteem op trouw gebouwd is omgekeerd
tot heerschappijsysteem, dat enkel nog onderwerping kent. De persoonlijkheid is
niet meer de theorisch voorgestelde enkele volksgenoot of privaat bezitter, maar
veeleer de aristokraat van de geleerdheid, hij die wetenschappelijk kan oordeelen,
die door zijn vorming vrijheid en zelfstandigheid bezit en in het parlement de
raadgever kan zijn van koning en standen, of op de koncilies optreden kan met gezag.
Dat verklaart waarom de demokratie het erbij afleggen moest. Het Rijksbewustzijn
van die menschen was een standsbewustzijn. Tijdsbewustzijn was bij hen afwezig.
Alles ging op in een rechtsbewustzijn, het recht van Aristoteles voor te staan. De
algemeenheid is dus beperkt tot de geleerden. Aan hen komt de staatsleiding toe.
Het kultuurbegrip omvat niet meer de standsdegelijkheid van de verschillende klassen
van de samenleving, het is verengd tot de schoolsche, tot de akademische vorming.
De geleerden weten, dat zij zich zelf meester geworden zijn en uit dit bewustzijn
ontstaat de tegenstelling tusschen geleerden en leeken (ongeletterden), in plaats van
tusschen geestelijken en leeken (wereldlijken). Wie zich met geleerdheidsfierheid
boven de ongeletterden verheft is een Renaissancemensch; hij mag dan door de
eischen van de partij, die hij aankleeft, nog zoo konservatief tegenover de oude
vormen zijn. Bij zulken gelden overal de drie faktoren van den Nieuwen Tijd:
wetenschap, rechtskundige geleerdheid en geldbezit. Uit dat bewustzijn van den
geleerden stand volgde een verhoogde aktiviteit, een sterk geloof in haar kunnen, de
idee van den vooruitgang, niet meer afhankelijk van het Goddelijke, maar van den
mensch alleen. Het theoretisch juiste scheen hen belangrijker toe dan de
praktisch-technische aanwending van de wetenschap. Vandaar het Renaissansche
teruggaan tot de type van het antieke menschenleven en tot de kennis van de ‘juiste’
doode taal.
Omdat het rijksbewustzijn beperkt was tot een bepaalden stand, kon de Nieuwe
Tijd geen eenheidskultuur van Gods- en menschenwerken, van tijd en eeuwigheid
meer tot stand brengen, hoewel zij de religieuse macht en het ongevormde volk als
kultuurloos element van de openbaarheid tot haar eigen zelfverheffing noodig had.
De zoogenoemde liberale strijd gaat van de XIIIe tot de XVIIIe eeuw. Hij heeft
zijn wortel in de heropleving en de receptie van het oude Romeinsche recht in de
XIIe eeuw. In de XIVe en XVe maakt de strijd tusschen de kerkelijke gedachte en de
nieuwe gedachte de eene helft uit van de politieke geschiedenis; de strijd van de
steden, die de Middeleeuwsche orde tot haar natuurlijke ontwikkeling willen laten
komen, tegen de vorsten, die meer en meer de absolute staatsmacht tot zich trekken,
maakt de andere helft uit. De strijd breekt uit, ditmaal niet in het toen vervallen
Duitsche Rijk, doch in Frankrijk-Italië onder Bonifacius VIII en Filip den Schoone.
De paus is een geniaal geld- en machtzuchtig partijhoofd, die niet godsdienstig, doch
enkel kanonistisch denkt. AEgidius Romanus is de leeraar en de theoretische
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orde echter zijn pauzelijk absolutismus niet algemeen aan, waaruit een strijd, die
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den weg openlegt tot Luther. De Duitsche Kurialisten komen voora op tegen Marsilius
van Padua; de Italiaansche zijn vooral bekend door de geweldige diatrieben tegen
hun bekampers gericht.
Het gaat er niet meer, zooals in den Investituurstrijd, om de eenheid van het Rijk
of om de vrijheid van de Kerk, maar het is het begin van den tweekamp, die tot in
de Nieuwste Tijden voortduurt tusschen Kerk en Staat. Wat door deze woorden
bedoeld wordt is, van de eene zijde de volledige autonomie van den nationalistischen
staat, van de andere die van den kerkelijken staat. De betwistingen loopen altijd uit
op tusschen beide machten gesloten volksrechtelijke konkordaten. Tegenover de
Liberale partij, die de staatseischen steunde, staan: de Konservatieven met Dante en
Bebenburg als vertegenwoordigers, die de redding zien in een wereldkeizerrijk naar
Middeleeuwsche traditie, en de Pseudo-Konservatieven of Kurialisten, die zelf de
liberale beginselen hebben opgenomen om de oppermacht aan den Paus te verzekeren,
en die ook een geleerdenpartij uitmaken, hoezeer zij de ‘Guelfismo popolare’ tot
zich trekken. Een dergelijk afgeteekend partijwezen is een zich altijd herhalend
geschiedenisphilosophisch verschijnsel bij elke groote beweging. De
pseudo-Konservatieven zijn het talrijkst, zij hebben het initiatief in den aanval, doch
moeten het afleggen tegenover de koenheid en de konsekwentie van de tegenpartij.
Onder den invloed van het Romeinsche recht waren de Dekretaliën omgewerkt
tot een nieuw kanonisch recht, dat de opperheerschappij van den Paus (2de helft XIIIe
eeuw), ook in tijdelijke zaken, over het aan- en afstellen van den keizer, over de
kristen vorsten, over de Joden en de Heidenen dekreteerde. Paus Bonifacius VIII,
toen hij dit nieuw recht op Frankrijk wilde toepassen, was ten zeerste verrast door
den opsprong van het staats-nationaal zelfbewustzijn aldaar, dat zijn rechtsaanspraken
als nieuwigheden voorstelde. De Middeleeuwsche neveneenschikking van de machten
was er door gebroken, waarmede de legisten, de Franciskanen, Thomas van Aquinen
en de liberale theologieprofessoren geenszins instemden.
De nieuwe organisatieformuul, die door den Nieuwen Tijd tegenover de
verdwijnende Middeleeuwen wordt gesteld, wordt het volledigst uitgedrukt,
waarschijnlijk naar den kanselier Pieter Flotte, in de Memorandums van den legist
Dubois. Het atomismus van de soevereine door Fransche prinsen geleide staten en,
om den oorlog te voorkomen een vereeniging in een volkenbond, de ‘res publica
christicolarum’, in plaats van de oude rijkseenheid, met Frankrijk aan het hoofd, in
een scheidsgerecht van zes rechters.
Indien dit schijnbaar utopisch plan van Dubois geen werkelijkheid geworden is,
dan is dit alleen te wijten aan de onderschatting door de geleerdheids-aristokratie
van de immer stijgende macht van de demokratische gemeenten, van welke de
Vlaamsche het Fransche koningdom fel te kampen gaven, en aan den dynastischen
strijd tusschen Frankrijk en Engeland in den Honderdjarigen oorlog. Alzoo bleef
Europa van de Fransche hegemonie verschoond. De absolutische politieke Renaissance
werd daardoor in haar opkomst vertraagd, zoodat wij ze nog altijd ten onrechte zoeken
in de Italiaansche ‘tyrannis’ en niet in het Fransche staatsnationalisme.
Die hegemoniepoging heeft als tegenhanger een endergeschikt Pausdom noodig,
vandaar de Koncilietheorie, die tegelijkertijd ontstaat. Duranti, bisschop van Mende,
den strijd tegen de bedelorden voortzettende, vordert het bijeenroepen van een
halfjaarlijksch nationaal koncilie op en van een tienjaarlijksch algemeen koncilie,
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allen aangaat, door allen ook gebillijkt moet worden.
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De Parijsche leeraar, Marsilius van Padua, gaat nog verder. Zijn vasthouden aan een
absolute positieve staatsalmacht doet hem de goddelijke positieve institutie
voorhouden van de religieuse staatsinrichting en als gevolg een priesterschap eischen
zonder hiërarchie. Ook erkent hij alleen de Schriftuur en wat er onmiddeillijk uit
volgt, als bron van wat gelooft moet worden. Het generaalkoncilie vervangt de
vergadering van de Apostelen, de Oudsten en de Geloovigen van de eerste Kerk.
Een andere gevolgtrekking is de volkssoevereiniteit, vooral beklemtoond door
Quidort, niet in den zin van het doordringen van het geestesleven, tot de werkelijk
georganizeerde volksbeweging van de gemeentelijke demokratie, maar als een
geleerde konstruktie, aan Aristoteles ontleend, en slechts toepasselijk op de
geleerdheidsaristokratie. Die staatsnationale volkssoevereiniteit is het die de
Bijksgedachte vernietigd heeft, samen met het volksstaatsideaal van de
Middeleeuwsche standen en genootschappen.
Hiermede zijn de schokkende gebeurtenissen van het groote Westersche Schisma
en van de Hervorming aangekondigd.
***

De Konservatieve groep verbindt het vroegere, symbolische Joachitismus met de
leeringen van den Traditionalistischen Franciskanerkring, die zich rond Ockham
gevormd had. Het as dus de spiritualistische reaktie tegen de juristische oververheffing
van het Pausdom. Zij vereenigt zich rond de Ghibellijnsche Colonnapartij, het
Aragoneesche vorstenhuis van Napels-Sicilië. De strijd tegen Frederik II is vergeten,
het keizerschap is de traditioneele macht van dein tegenstand tegen de rijksvijandelijke
pauzen geworden en daarneven wordt het Pausdom oprecht religieus in zijn spiritueele
reinheid gezocht. Deze omkeer wordt ondersteund door de Franciskaansche
vroomheid, die veel aanhangsters vindt bij de vrouwen van de koninkshuizen en die
by de mystisch visionaire Katharina van Sienna en Brigitta van Zweden
wereldgeschiedkundig tot uiting komt.
Het Colonnamanifest van 1297 tegen Bonifacius VIII is als het programma van
de partij te aanzien. Het doet niets anders dan opkomen voor de kerkhervorming in
den ouden spiritualistischen zin, weerstaan aan de verwereldlijking en aan de
verrechtelijking van het pausdom. Voor de opstellers bestaat er slechts een
wereldmonarchie, een idealistisch leidende macht in het belang van het algemeen
welzijn. De Paus is niet soeverein, is nog altijd als minister Gods gedacht, vermag
niets tegen de Goddelijke wet, de kanons en het natuurrecht, kan niet afgezet worden,
noch ontslag nemen, want zijn ambt is publiekrechtelijk. Ten hoogste kan het koncilie
in noodgeval vaststellen of een pauspretendent waarlijk paus is.
Boven al de partijgenooten staat Dante Alighieri † 1321. Die man is als een partij
op zich zelf en is daarom zoo moeilijk te vatten. In de rij van de overige
Konservatieven, Petrus Olivi, Arnold van Villanova, Raymundus Lullius en bij de
Duitschers Luitpold van Bebenhurg vindt men aanknopingspunten met zijn willen,
wiens groote trekken slechts van daaruit vast te stellen zijn. Het is de eenige die rond
1300 nog de symbolische taal spreekt. Zijn poësie verheft zich tot de hoogste
visionaire beschouwingen, echter zonder visioenen. Hij stelt zich tusschen de
spiritualiteit en de nieuwe Aristotelizeerende wetenschap; geniaal bindt hij
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de wet van de wereld en van de menschheid te malven, die alleen
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in de overeenstemming met den Godswil hun leven vinden kunnen. De absolutische,
principieel ongebonden en ondoorgrondbare Godswil wordt alzoo vermeden, en de
‘divinatio’, de navorsching ervan, niet op magische, maar op echt Paulinische,
symbolische wijze, wordt mogelijk gesteld. De onzichtbare Godswil veropenbaart
zich in al het geschapene aan het met verstand begaafde schepsel, evenals de
menschelijke wil enkel kan erkend worden uit teekens. Het recht, de ‘justitia’, is de
uitdruking van den Godswil. Dante verstond alles ideëel, altijd als vertegenwordiger
van zijn tijd en nooit als privaat persoon. Hij minachte de jurisprudentie, vond geen
aantrok in den geestelijken staat, verkoos de poësie en de politiek, die den levensvorm
van de burgerij uit de toenmalige steden geworden waren. Hij stond in betrekking
met de ‘guelfismo popolare’, doch vatte dit alleen ideëel op. Daarom zou de
partij-drijverij hem, den man van karakter, verbannen. Dan bleek het hem, dat de
keizerlijke macht alleen hulp kon brengen aan het Rijk, zooals den Godsgezonden
leidsman aan de Kerk. Hij werd ideëel Ghibelijn. Die Keizer zou vrij en onpartijdig,
met sterke hand heerschen, in zich zelf onmiskenbaar de philosophische wijding
dragen, door het oude recht en innerlijk persoonlijken adel een ambt, een
onzelfzuchtigen dienst uitoefenen tot het algemeen welzijn. De konkrete
eigendommelijkheden van natiën, landen en steden moesten in overeenkomst met
de bijzondere verhoudingen, waarin zij zich bevinden, geordend worden door
bijzondere vorsten, die voor alles wat het menschdom gemeen is, de direktieven van
den Keizer zouden ontvangen. Hij ziet dus het Rijk van een Italiaansch standpunt
uit, nationaal en vredelievend, niet imperialistisch.
De ontzaglijke vernieuwing bij hem bestaat in het koen ondernemen de
geheimleeren van de spiritualisten door een in de volkstaal gesteld boek voor al de
Italianen toegankelijk te maken en door de macht van zijn dichten de gezagvoerder
van de Italiaansche openbaarheid te worden. Hij toont hierin den verloop van zijn
levensweg, van het Franciskanismus tot het Thomismus, over de aktieve politiek en
de keizershoop tot de rust van het beschouwend leven. Dit gaat niet meer uit van een
werkelijke menschen- en samenlevingsvoorstelling, zooals bij Thomas, of niet van
verzuchting naar een hoogere kloosterlijke geestelijkheid, als bij het Joachitismus;
zij is de vrucht van de eerste volrijpe strijdende persoonlijkheid van den Nieuwen
Tijd, die den eigenlijken vrede vindt in de heerlijkheid van het Kristen Middeleeuwsch
Wereldrijk, en die waagt recht te spreken over zijn tijd in het bewustzijn van zijn
dichterszending en van zijn Franciskaansche spiritualiteit. Zijn apokalyptische haat
tegen de politieke pauzen en tegen de Fransche hegemonie overtreft die van de
spiritualisten, daar hij niet alleen spruit uit de liefde tot de ideëele Kerk, maar nog
versterkt wordt door liefde tot het Rijksideaal. Rijksschennis is ja de schrikwekkendste
zonde.
Met het in acht nemen van deze houding wordt de Divina Commedia klaar verstaan;
er volgt dan ook een prachtige ontleding van.
Een ander Konservatief is Petrarcha, die in tegenstelling met Dante privaat denkt
en niet rijksrechtelijk; wiens liefdeleven persoonlijk litterarisch en niet meer
apokalytisch-symbolisch is voorgesteld. Met Petrarcha is de philosophische
Renaissance een philologische geworden, een woordkunst van litteraten en publicisten
om een openbare meening, en niet meer enkel de openbaarheid, te beinvloeden. De
boekdrukkunst gaat verschijnen. De geschiedenis, als de verzameling van de heroïsche
daden van de enkelingen,
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brengt de lofspraak in zwang. De Renaissansche philoloog ziet het verleden veel
meer zooals het was en om zich zelf en niet meer als symbool. Hij wordt klassieker,
kenner en verpleger van een verleden, vooral dit van eigen natie, dat typisch wordt
voor het heden. Bij den Italiaan wordt het Romeinsche Rijk weder, wat het tijdens
de Middeleeuwen nooit geweest was, de ‘res publica romanorum’, het Werk van de
Romeinen, en bleef niet langer het laatste wereldrijk. De Romeinsche ‘virtus’ komt
weder voor den dag, de deugd als macht, on-metaphysisch, on-theologisch, op haar
eigen berustend en niet meer door de Goddelijke deugd gesteund. De soevereiniteit
van het Romeinsche volk wordt een op haar eigen berustende zelfstandigheid, een
alleen staande soort, onze soort, de Italiaansche. Alle andere eigen aarden zijn
onbeschaafd, barbaarsch. De natie wordt voor de eerste maal nationalistisch verstaan,
naar de analogie van het individualistische menschenbeeld. De natie staat niet meer
in de taalgemeenschep van de levende latijnsche kristentaal, de Italiaansche natie is
erfgename geworden van de historische en voor altijd, voorbeeld geworden, Latijnsche
taal van den Romeinschen bloeitijd. De oude ‘majestas romana’ wordt de grond van
de staatsopvatting, pausdom en keizerdom zijn er de attributen van, republiek en
monarchie wisselende vormen van krachtontplooiing, vreemde keizers zijn
usurpatoren en de ‘translatio’ is een gewelddaad. Willen paus- en keizerdom recht
en beteekenis hebben dan zijn zij aan Rome gebonden. Vandaar Petrarcha's verwijt
aan de Kurie, te Avignon gevestigd door den Gallenhaat tegen de Romeinen; de
vloek over de barbaren staat reeds klassisch vast. De eenheid van Italië wordt
noodwendig om de overheersching van de barbaren af te schudden. Maar nu komt
het verderfvolle, dat die ideologie inhoudt, zich wreken. Wanneer Petrarcha aan de
vraag komt, hoe die te verwezenlijken, vervalt hij in zijn geestdrijverij voor de kleine
‘tyrannis’. Het klassisch staatsnationalisme vervalt in het absolutisme van de kleine
staatstyrannen en territoriaalheeren. Dat beteekent het verliezen van een echte
gemeenschapsleer en geschiedenisphilosophie ten gunste van de naturalistische leer
van de staatsreden en de nationalistische historie.
Daarentegen, de ware weg lot de eenheid ligt in de gedachte van het Vaderland,
met dezelfde taal en dezelfde zeden en wetten. Deze eisch van den echten volksstaat
spreekt de noodwendigheid niet tegen van een opperheerschappij om wille van het
volkenrecht. Voorzeker moet het positieve recht van de volken naar plaats en tijd
verschillend zijn, maar dit zegt niets tegen de gemeenschappelijkheid van het
natuurrecht.
Het doel van de geleerdenaristokratie viel geheel verkeerd uit: de volkssoevereiniteit
liep uit in een oligarchie, en in de centralistische niveleering van de absolutische
staten. Het particularism spaarde Duitschland daarvan, doch dit bracht hem als
tegenhanger den bedrijfsondergang, den boerenopstand en de godsdienstoorlogen.
***

De Franciskanen langs de zijde van den Keizer Lodewijk den Beier, en van den
spiritualistischen tegenpaus, Petrus van Corvara geschaard, namen ten gevolge van
den strijd om het armoedeideaal een eigen metaphysische en sociaalphilosophische
stelling in.
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De Franciskanergeneraal, Michaël van Caezena, opende den strijd in 1331 met
een rondschrijven tegen den paus van Avignon, Johannes XXII, gericht. Duns Scotus
en vooral Willem van Ockham † 1349, zijn de grondleggers van de theorie van de
Traditionalisten, die ook weder niets dan een theologantenpartij konden zijn.
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Hun uitgangspunt is een voluntatieve opvatting van God, de absolute, zelfs niet door
zich zelf gebonden almacht, die werelden scheppen kon, doch er slechts een tot stand
bracht; die een oneindigheid van mogelijkheden in elk ding heeft gelegd, waarvan
hij dan vrij, een laat ontwikkelen. Door zijn ‘ordenenden wil’ heeft Hij een orde in
de wereld gelegd, die ook een heel andere had kunnen zijn en die Hij dan ook door
zijn ‘absoluten wil’, bij het wonder, kan doen doorbreken tot openbaringsbewijs.
Voor ons zijn de zelfstandigheden door niets anders dan door hun accidenten te
kennen. De algemeene natuurkausaliteit, bepaald door de Goddelijke macht, is niet
te loochenen, maar zij is niet denknoodwendig. Deze opvordering van een Kriticismus,
dat aan Kant, ook Scot van afkomst doet denken, heeft onomwonden tot doel een
aanval op het naturalistisch determinismus van Zeger van Brabant en op het Realismus
van Thomas, dat deze Franciskaan als een kompromis met de leekenwetenschap
toescheen. Dit Kriticismus, dat het geheele theologische gebied irrationneel daarstelt,
voert er een bijzondere logiek, die van het fideïsmus, de supernaturalistische
geloofstheorie in. Het kent ook geen rationneele ethiek naar algemeene regels meer,
dus ook geen natuurrecht. Gods wil is de ethische norm, en de abstrakte inhoud van
Dekaloog en Bijbel, de natuurwet. In het konflikt tusschen gelooven en kennen stelt
het kriticismus zich op zijde van het gelooven en erkent ten volle het gezag van Bijbel
en van Kerk.
Bij het licht van dit theologismus kan men reeds de kerkelijk- en
sociaalphilosophische gevolgtrekkingen vooruitzien. Van de alomheerschende
kanonicistische verwereldlijking kan alleen de beoefening van het armoedeideaal
helpen, dat van een vrijwililg aangenomen levensideaal tot een kommunistisch
rechtsysteem voor apostelen en predikers wordt gemaakt. In plaats van het vrij,
voorbeeldelijk sociaal pacifismus van den H. Franciskus komt een kommunismus
van den klerus. De wereldlijke eigendoms- en rechtsordening wordt opgevat als de
bijna volledige autonomie van bedrijfs- en van rechtswezen. Godsdienstig kommunism
voor het priesterdom en rechtspositivism voor de wereldlijken staan onverzoenlijk
tegenover elkander. Dit leidt tot een autonome politiek van zuiver menschelijk recht
en tot een kerkinrichting meer naar het voorbeeld van die van de eerste tijden. Het
princiep van de volkssoevereiniteit wordt op de Kerk overgedragen, de onfaalbaarheid
aan de speciale kerklichamen ontkend, het geestelijk primaatschap van den paus
aangenomen. Zijn heerschappij is niet heerschend, maar beheerend. Hij moet overleg
plegen met den raad van zijn wijssten en onomkoopbaarsten. Hij bezit geen
translatierecht van het Rijk, kan de burchten en steden in Italië niet afnemen, heeft
geen recht over den Keizer of over den koning van Frankrijk.
Het Keizerrijk strekt zich in rechte uit over het geheele Romeinsche rijk, alhoewel
alle natiën er niet feitelijk onder staan. Ook Innocentius III heeft dit erkend, wanneer
hij zegde, dat de Fransche koning niemand boven zich erkende, wat niet beteekende
dat er niemand boven hem was. De Keizer staat boven de positieve wet, doch niet
boven de natuurlijke billijkheid, de natuurwet van de 10 Geboden en het algemeen
welzijn. Zijn rechtspraak strekt zich alleen uit over de sfeer van het openbare, niet
over het private. Hij kan burchten noch steden vervreemden. De monarchie is beperkt
door de vrijheid van de goede onderdanen en door het algemeen welzijn. De Kerk
kan geen staat in den staat zijn. Het Kristendom beroofd niemand van zijn recht, dus
ook den Keizer niet van zijn majesteit. Paus en geestelijken zijn aan deze
onderwerpen. Alle overtredingen en intrigen van Avignon komen hieruit
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voort, dat het nut, de volkomenheid en den voorrang van de armoede bolofte
geloochend worden. Alzoo eindigt het levenswerk van Ockham in zijn testament
met hetzelfde, waarvan het is uitgegaan, de navolging van den H. Franciskus.
Ockhams leer heeft gedurende honderd jaar de geheele wetenschap beheerscht,
gedurende de gansche politieke Reformatieeeuw werd geen gedachte uitgesprokçn,
die niet door hem voorbereid was. Alzoo is hij de stille held van dit bewogen tijdvak
van de kerkgeschiedenis. Men vindt het best den zin van den Nieuwen Tijd bij zijn
eersten en besten wijsgeer, Ockham.
***
Van 1350 tot 1450 hebben wij de eeuw van het groote Westersche schisma, van de
Reformatiekoncilies van Konstanz en Bazel, van eden 100-jarigen oorlog, van den
bloei van de Italiaansche en van de Vlaamsche steden, van de Duitsche Hanza, van
den eersten boerenopstand in Duitschland, de eerste eeuw van de officieel erkende
Renaissance, een eeuw vol tegenstellingen. machten en krachten van den Nieuwen
Tijd, doch die nog Middeleeuwsche kleederen dragen. Alleen de nieuw opgekomen
macht van de steden zal in de geweldige drukking ten onder gaan.
Een slagwoord vat alles samen: ‘reformatio’, niet meer Middeleeuwsch idealistisch
opgevat, oog nog niet religieus-individualistisch als in de XVIe eeuw maar zuiver
politisch en juristisch in het kerkelijke en staatkundige: de nawerking van de
Middeleeuwsche toestanden en hun afsluiting.
De Reformatie gaat tegen het politieke pausdom, dat door zijn gecentralizeerd
beheer over de grootste finantieele hulpmiddelen kon beschikken, uit al de Westersche
landen afkomstig, terwijl de koningen arm waren en oorlog voerden om hun inkomsten
door krijgsschattingen en gelduitvoerverbod te verstevigen.
De tegenstrevers van de Kuriepolitiek zijn de staatsnationale partijen van den
landskerkelijken klerus en de parlementen, die de taaie territoriaal- en
huismachtpolitiek van de vorsten ondersteunden. Zij willen het geld in het land
houden en streven om het pausdom aan hun eigen land te binden. Gaat dit niet, dan
zijn zij bereid den landsheer de groote rol in de kerkpolitiek toe te staan. Dit leidt
naar het beklemtonen van de staatskerkelijk onderscheiden in de algemeene Kerk:
het Anglikanismus en het Gallikanismus.
Van in 1407 was in Engeland niet de paus, doch de Koning in werkelijkheid heer
over het lijdelijke in de Kerk. Wicleff kon er de theorie van opstellen en Hendrik
VIII zou slechts deze theorie van een jaren lange praktijk bevestigen door de
afscheuring van de algemeene Kerk.
Indien zoo iets in Frankrijk niet is gebeurd, dan is het omdat men daar den strijd
vroeger inzette en radikaler doordreef, alles voor alles speelde, door het pausdom
tot zich te trekken en na den terugkeer van Urbanus VI naar Rome, Klemens III op
den pauzenstoel van Avignon verhief. Eerst in 1407 werd aldaar een staatskerkelijke
beweging zichtbaar.
Er ontstond geen Germanikanismus. De Germaan heeft te weinig zin voor den
rechtsvorm van den godsdienst, veel meer voor de verdieping en voor het
belevendigen van de vroomheid: in de XIIe eeuw ontstaat er het Symbolismus, in de
XIIIe eeuw de Mystiek van Albrecht den Groote, in de XIVe die van Meester
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Eckehardt 1327 en zijn school, Tauler † 1361, Seuse † 1365, Ruisbroek † 1381,
Geert Groote 1384, de H. Brigitta 1373. Het lange interuikt onder Lodewijk den
Beier maakte er het volk gewoon aan de
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diepdoordachte volksprediking zonder priesters en verwekte er een opgejaagde
vroomheid en çen wereldangst, die zich legen de priesters keerde. Daaruit de nationale
beweging van het Hussittendom in Boheme, met de praktijk van de dagelijksche
Kommunie en den leekenkelk, de sekularisatie van de kerkgoederen ten voordeele
van adel en volk. Te Konstanz veroordeeld, bestegen de voormannen, Jan Huss en
Hiëronymus van Praag, den brandstapel, dien zij vormlijk hadden gezocht.
Al de tegenstrevers van de Kuriepolitiek wilden hun hervorming doen bekrachtigen
door het bijeenroepen van een algemeen koncilie, dit beteekent eigenlijk de Kerk
parlementarisch inrichten. Dit was vooral de eisch van de Universiteiten, die op die
manier meenden de scheidsrechterlijke macht van hun doktoren aan de Kerk op te
dringen. De verwarring was weldra zoo algemeen geworden, dat het koncilie nog
den eenigen uitweg bood. Het kwam bijeen te Konstanz door den Keizer opgevorder,d,
als vertegenwoordiger van de volkssoevereiniteit, in werkelijkheid was hij de
Koningsfiguur op het schaakbord van de geleerdheidsaristokratie. De opdracht van
de kerkvergadering was: het ontslag van de drie pauzen te bekomen, de bureaukratie
en het finantieel beheer van de Kurie onder een gemengd beheer, geestelijk en
wereldlijk te stellen. Op de vijfde zitting werd de macht van het Koncilie boven die
van den paus aangenomen. Op de 39e zitting werd zooveel als de konstitutioneele
inrichting van de Kerk bereikt, hetgeen door Eugenius IV werd gesanctionneerd.
Doch dat alles hield zeer weinig bestendigs in. Niemand kon een standpunt innemen,
dat boven alle partijen verheven was, zelfs Gerson niet, die het nochtans met alle
wilskracht zocht.
Na het Bazelsche koncilie gaan veel konciliarische parlementariërs tot de kerkelijke
monarchiegedachte over, onder invloed van den Hussittenoorlog, die een kerkelijke
revolutie over geheel Duitschland schijnt te brengen: Cesarini, AEneas Silvius,
Nikolaas van Cues.
Deze laatste vooral is de leider van zijn tijd. Vóór hem klaart de spiritualiteit van
de Middeleeuwen weer op. Hij wil beletten dat het neo-platonische hyperrealismus
zou zegevieren, want het zou de wereld tot het pantheismus brengen. Van de
Drievuldigheidsgedachte uitgaande geeft hij zich op Augustiniaansche wijze
rekenschap van een hiërarchische ordening van Kerk en ziel, hij wil een konkordantie
tot stand brengen tusschen de gematigde monarchie en de vrije persoonlijkheid in
een Konstitutionalismus, dat dan van de Kerk op het Rijk zoude worden overgezet.
Op geniale wijze werpt hij het pseudo-konservatief Kurialismus om, door de
‘Constitutio Constantini’ als een geschiedkundige vervalsching te bewijzen en de
‘translatio’ van het Rijk aan Karel den Groote van de hand af te zetten.
Naar het beginsel van de volkssoevereiniteit stelt hij een reorganisatie van
Duitschland vóór, die als spil zou hebben de jaarlijksche standenvereeniging op een
rijksdag te Francfort, één wetgeving en één beheer, één gerechtshof, één financiewezen
op den tol gesteund çn één staande rijksleger. Deze hervorming zou Duitschland
afgehouden hebben van den doolweg, waarop het 400 jaar heeft gedwaald. Met
scherpen blik erkent hij zeer juist, dat het de overblijfselen zijn van het feudalismus
met het partikularismus, die den toen reeds geidelizeerden volksstaat van de
Middeleeuwen vernietigd hebben.
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Aan den vooravond van de kerkelijke Reformatie betracht hij ook de eenheid van
de Kerken en doet hij door zijn geheelen arbeid aan Leibnitz denken, terwijl een
reaktionnare partij het absolute
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pausdom invoert, Giordano Bruno een pantheismus verkondigt en de
godsdiensthervorming het radikaal religieus individualismus met de absolutische
territoriaalvorstendommen gaat verbinden.
***
Op den dag van heden is het wereldtijdperk, de aeon, van den Nieuwen Tijd
afgeloopen, is reeds het politisch individualismus van den burgerlijken rechtsstaat
en het bedrijfsindividualismus van het kapitalistische rechtssysteem, ten minste in
den geest dood. De leidende mannen behooren reeds tot den Nieuwsten Tijd en
zoeken in de openbaarheid naar een gezamenlijkem arbeid van het volk. Weldra zal
ook de openbare eenheid tusschen de kerken moeten gezocht worden. Dit werk, dat
in den Nieuwen Tijd te vergeefs geschiedde, is nu maar alleen in schijn meer hopeloos.
Zij zal zijn: de ‘unio ecclesiae’ onder den Koning Kristus.
***
Dit is de al te onvolledige samenvatting van den grootschen wereldfilm die ons wordt
ontrold in het 550 bladz. dikke boek van Dempf. Het vangt aan bij het tafereel van
Paulus, die zijn optreden als een wereldgeschiedkundige gebeurtenis verrechtvaardigd
vóór den Romeinschen landvoogd Festus en den Joodschen Koning Agrippa, en dat
besluit bij de mislukte vereffenispogingen van de kerkvergaderingen te Konstanz en
te Bazel. Het is merkwaardig door de menigte substantiëele overzichten van de
sociaal- en geschiedenisphilosophiën, die van dat lange tijdperk tot ons zijn
overgekomen: vooral den gedachtengang uit den Brief aan de Hebreeuwen en van
het werk van Augustinus, Kardinaal Humbert, Geeraard van York, Bernard van
Clairvaux, Hildegarde van Bingen, Joachim van Floris, Franciskus van Assisië,
Frederik II, Bonaventura, Thomas van Aquinen, Dante, Petrarcha, Ockham Nikolaas
van Cues is met vaste hand weergegeven.
Dat is dan een kerkgeschiedeins zult ge zeggen? In geenen deele, het is de
geschiedenis van de gedachtenbeweging, die de betrekkingen tusschen Kerk en Staat
heeft beheerscht. Maar rond hen beweegt zich ook bijna het totaal van het geestesleven
en zij grijpen allerdiepst in het volksleven, waaruit zij in hun oorspronkelijsten vorm
afkomstig zijn. Men staat verwonderd over den hoogen ouderdom van de denkbeelden,
die wij als de nieuwe beschouwen, over de diepe wortelen, die de gebeurtenissen
altijd bzitten, over de bedwelmende projekten, die in de hoofden van die onpersoonlijk
(!?) geheeten Middeleeuwers opkomen, over de haast eeuwige gelijkenissen, niet
terugkeeren, die de geschiedenis oplevert. In de XXe eeuw zijn de Middeleeuwen
veel dichter tot ons toe getreden, dan tot de tijdgenooten van de XIXe.
Ik heb geen werk ontmoet, dat die oude tijden in zulk heerlijk licht komt stellen.
Wel hadden wij in den loop van onze studiën een samenhang vastgesteld in de groote
gebeurtenissen, samenhang die van de kontinuiteit in de inzichten getuigde, die als
het meest karakteristische van dat tijdperk te aanzien is; doch zulk een gesloten
eenheid als er ons hier een wordt voorgesteld bleef geheel onvermoed. Wie dien tijd
bestudeeren moet, heeft voortaan met het werk van Dempf rekening t houden.
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Men gevoelt het op zooveel bladzijden, dat de schrijver, sterk door zijn eigen
nationaal bewustzijn, niet enkel andere volken aanpakt om ze te leeren kennen, maar
dat het hem gelukt tot in hun intieme gesteltenis door te dringen en er zich zoo kan
indenken, dat hij er zich zonder belemmering in beweegt.
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Dit boek is niet enkel te doorlezen, dat gaat zoo maar niet; het valt in den beginne
wel wat moeilijk, maar het is loonende moeite. Wanneer men er eens ten volle in is,
zal het wel klaar komen, waarom de schrijver b.v. zeggen durft, dat de
wereldgeschiedenis eerst met Kristus begint, mits een dubbel voorspel, waarom de
Middeleeuwers en Bijbelsche verhalen tot geschiedenistijdperken terugbrengen.
Inderdaad; wat leeft er in onzen Germaansch- of Romaansch-Kristengestelden
Westerschen geest? Een erf van het Jodendom, van het Hellenendom van het
Romeinendom. Wat gelden rechtstreeks voor ons, West-Europeëers, de Chineezen,
Indiërs, Chaldeeuwen, Perzen, Egyptenaren? Niets. Wat sluit er nu voor ons
Jodendom, Hellenendom, Romeinendom aaneen, tenzij den persoon van Kristus?
Dan verstaan wij ook, waarom de tijd van Kristus af, door al de Middeleeuwers, zoo
nadrukkelijk, als het Nieuwe, het Derde Rijk wordt beschouwd, dat niet meer vergaan
zal vóór de voltrekking der eeuwen. Er is immers een levensvorm uit gegroeid, die
over de geheele wereld werd rondgedragen en met den tijd nog dieper in zal gaan,
bij alle rassen en bij alle volken, levensvorm, die hoewel aan wijzigingen onderhevig,
zooals destijds de Byzantynsch-Kristene, de Latynsch-Kristene, de
Germaansch-Kristene, niet meer verdwijnen zal. Trots de Babelsche verwarring, die
er elken stap wordt in beschreven, spreekt Dempf's schoon werk tot ons op den toon
van een levenwekkend optimisme.
K.D.V.

Sociologie en staatkunde
Idealisme en Politiek
Het is onbetwistbaar het idealisme heeft een groote rol gespeeld in den Vlaamschen
strijd. Ten goede! We zijn er van overtuigd. Zonder het verheven idealisme van
zoovele generaties, de onbaatzuchtige roekeloosheid van zoovele studentengeslachten
het heroïsch verzet van 't geslacht uit den oorlog, was de Vlaamsche strijd lang
gestrand op de klippen der burgerlijke aanpassing. Het idealisme is 't heerlijke land
der verbanning geweest waar de Vlaamsche droomer zich na den uittocht weer in
terugtrekken kon, zonder vrees voor plundering. De Vlaamsche ‘lijders’ en ook
verschillende onzer ‘leiders’ hebben getoond dat de tijd geen toegang had tot dit
cenakel. Zij zijn Gral, - ridders gebleven.
Men kan niet zegen dat de verhoudingen van de Vlaamsche idealisten tot
Vlaamsche politiekers steeds zeer vriendschappelijk geweest zijn. De idealisten
hebben de politiekers gescholden voor ‘verraders’ der beweging; de politiekers
hebben de idealisten aangewreven dat ze een handicap zijn voor een vruchtbare,
progressieve werking. De oorlog heeft deze dualiteit nog verscherpt; zoodanig dat
uit de houding der ‘idealisten’, in den zin van ‘ideologen’, een nieuwe politieke
streving zich tegen de heerschende real-politiek heeft gericht.
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Wie nu een onderzoek zou instellen naar het idealisme in onze hedendaagsche
Vlaamsche politiek, zou moeten beginnen met te onderscheiden tusschen idealisme
als belanglooze werking ten bate van Vlaanderen's welzijn; en idealisme als het
onveranderlijk voorstaan van bepaalde sociaal-economische of politieke ideeën in
de dagelijksche politieke bedrijvigheid. De eerst aangegeven houding is de primaire
voorwaarde tot elke politieke daad van beteekenis. Een politieker die zich zelf zoekt
in plaats van de zaak die hij voorwendt te dienen keldert ten slotte zich zelf. Zijn
grootste politieke successen worden onzichtbaar ondermijnd door zijn
kleinmenschelijkheid, juist omdat in de politiek alleen de dienst aan de ‘zaak’
standhoudt. De politieke strijd is er een van grooter afmetingen dan dat ikzucht of
ijdelheid er ongestraft zouden in kunnen optreden. Een echt politieker heeft Max
Weber ergens gezegd, wordt voortgestuwd door den demon of den God van de ‘zaak’
die de zijne is. Deze dienst aan de zaak is het die zijn optreden vervult met innerlijke
waarachtigheid, en hem afkeert van allen schitterenden ‘schijn’ van macht.
Wij willen echter vooral de verhouding van idealisme en politiek, in den laatst
aangegeven zin onder oogen nemen. Vertrekpunt is ons hier de slotbeschouwing van
Max Weber's beroemde rede voor de Müchener studenten ‘Politik als Beruf’. ‘Politiek
is het sterk en langzaam doorboren van harde planken, tegelijkertijd met passie en
met berekening. Het is immers juist en alle historische ervaring bevestigt het, dat
men het mogelijke niet zou bereiken als in de wereld niet steeds opnieuw werd
gegrepen naar het onmogelijke. Wie dit doen wil moet echter een leider zijn; en niet
enkel dit, hij moet ook een held zijn. En ook deze, die geen van beide zijn, moeten
zich wapenen met die beslistheid des harten, die weerstaat aan het ineenstorten van
alle verwachtingen, nu reeds, want anders zullen ze niet in staat zijn, ook maar dit
te verwezenlijken wat vandaag mogelijk is. Alleen hij die zeker is dat hij niet begeeft
als de wereld, van zijn standpunt uit gezien, te dom of te laag is voor wat hij haar
aanbieden wil; dat hij tegenover alles stand houden kan, alleen hij is werkelijk
“geroepen” tot de politiek’.
Politiek leeft dus van de spanning tusschen ideale doelstelling en practische
mogelijkheid. De politieker moet, vasthoudend aan een abstract betere wereld, al
zijn krachten inspannen om uit de gegeven omstandigheden het beste te halen. Op
grondslag van vaststaande ideeën, bouwt hij aan de verwezenlijking van practische
mogelijkheden. Hij is er echter van overtuigd dat de zuivere politieke idee, het
ideaalbeeld van de gemeenschap, zich niet in de werkelijkheid laat omzetten. Wie
denkt er nog van politiek te voeren in den zin van Plato? Het idealistisch denken en
de politieke bedrijvigheid geschieden op een verschillend plan. Het is iets anders de
onveranderlijke eenheid van een gemeenschap theoretisch te ontwikkelen; en er in
de politiek naar te streven opdat de tegenstellingen in de bestaande gemeenschap,
haar niet zouden uiteen doen vallen. Wie in de politiek steeds de eischen eener ideale
gemeenschap voorhoudt, is als iemand die de schoonheid van 't leven bezingt als de
drenkeling om een redboei schreeuwt. De feitelijke gemeenschaps- ‘vorming’ gaat
aan zijn geprêek voorbij en voltrekt zich buiten de ideale eischen om. De gemeenschap
vormt zich, gewoon-weg gelijk ze in en met de krachten die ‘in’ haar leven. Zoo is
deze houding der idealisten de schuld van een tweespalt tusschen de geestelijke en
politieke activiteit. De eischen van den geest dringen niet door in de vormen der
politiek, omdat de idealisten verschanst zitten, in plaats van het dagwerk zijn taak
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voor te schrijven - een taak die in de mogelijkheid van dit dagwerk ligt(1). De politiek
is zoo aan zich zelf overgelaten en verworden tot een zinlooze machtspolitiek. Zij
heeft nog slechts een doel: te heerschen door de vernietiging van haar tegenstaander.
Zij strijdt niet meer om haar idealen te doen doordringen in de werkelijkheid, doch
om de heerschappij te hebben. Het succes, met de hierbij behoorende dictatuur der
partij is schering en inslag van haar optreden. De techniek en de strategie van den
strijd zijn haar eenige bekommernissen. Vandaar de fatale ontwikkeling der heden
daagsche politiek tot machtspolitiek en imperialisme; met als eenigen tegenhanger
een a-politiek pacifisme dat er niet in gelukt deze brutale werkelijkheid te verdringen,
dat de levenskrachten niet in zijn dienst kan organiseeren.
Hierdoor is de huidige politiek ook volop individualistisch geworden. De partijen
bestrijden mekaar, niet als leden eener gemeenschap, als verdedigers van een
gemeenschappelijk belang, doch als vreemden. De gemeenschaps-band tusschen hen
is verscheurd. Waar ziet men in den kiesstrijd dat de partijen groepen van éénzelfde
volk zijn? Is het ‘volk’ zelf geen partijzaak geworden, in plaats van de drager van
een gemeenschappelijk karakter te zijn?
Aan deze tragische toestand is nog niet verholpen als de dragers van 't geestelijk
leven, van de idealen, tot de partijen gaan en ze wijzen op haar verplichtingen aan
volk en waarheid. Zij moeten in de concrete omstandigheden ingrijpen om hieruit
die gemeenschap te vormen die mogelijk is. Eerst op deze voorwaarde is een intrede
der idealen in de politiek mogelijk. Met banbloeken der volmaaktheid en ideale
constructies leveren we de politiek verder over aan de drieste vertegenwoordigers
der ‘real-politiek’ en der ploutocratie en komen we nooit tot een samenwerking van
hoofd en hand.
Hermann Herrigel heeft in zijn aangehaald werk onze taak goed omlijnd: ‘Politiek
en geest vervullen slechst hun zin in wederzijdsche betrekking en wederzijdsche
afgrenzing van hun gebied. Het is de taak der politiek haar middelen in den dienst
te stellen van de idealen die de geest ter verwezenlijking voorschrijft. Daartegenover
is 't de taak van den geest aan de politiek in 't bijzonder en aan de levenswil van
enkeling en volk over 't algemeen, te toonen wat hun doel is. Alleen de abstracte wil
houdt 't oog gericht op 't oneindige; de levende wil echter, die iets wil, wil iets
eindelijks. De geest mag dezen wil zijn voorwerp niet ontfutselen en hem op de
wegen van 't oneindige jagen, zooals de kategorische imperatief doet. Het is zijn taak
den wil 't voorwerp te geven wat hij noodig heeft. Als de geest en de politiek zich
in 't oneindige vastankeren verloochenen ze hun eigen karakter; zoo sluiten idealisme
en politiek zich wederzijds uit. Alleen in de gemeenschap bevorderen ze mekaar,
zijn bewust over hun grenzen en worden één.’(1).
VICTOR LEEMANS.

(1) Zie Hermann Herrigel, ‘Das Neue Denken’, blz. 70 e.v.
(1) Op cit., blz. 81.
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Muziek
Quasi una fantasia
Hebt ge u al eens afgevraagd, wat ‘muziek’ eigenlijk is? Zoek niet naar een bepaling,
want ge zoudt er een vinden, maar uw vriend zou u dadelijk bewijzen dat ge mis zijt,
en u er een andere geven, die gij even gemakkelik neerhalen kunt. En ge kunt er een
heele boel schrijvers, klassieke en romantische, bijhalen, die u allen een bepaling
geven zullen. Allemaal antwoorden op die eenvoudige vraag: ‘Wat is muziek?’,
allemaal verschillende antwoorden, die soms lijnrecht tegen elkaar ingaan. En ge
zult tenslotte moeten inzien dat de essencie der muziek iets heel en al onvatbaar is,
dat die essencie slechts levend wordt in ons zelf, dat het onze fantazij is die ze in ons
wekt en ze finaal slechts dat leven schenkt in de vorm zooals onze psycologise aanleg
die instinctmatig verlangt.
Vandaar dat groot aantal uiteenlopende bepalingen. Het is of twee mensen
discuteren over de vorm van het water, terwijl de eene de vloeistof in een bierglas
houdt en de andere een balkvormig akwarium vóór zich ziet.
Juist dit karakter van onvatbaarheid, dit schuilgaan in een wereld van
onwezenlikheid, verzekert volgens ons het bestaansrecht der muziek. Dat een kunst
er louter terwille van zich zelf zijn zou wil er bij ons niet in. Ze voorziet in een
behoefte, zo niet is het niet meer te verklaren dat een ononderbroken keten de vroegste
kunstuitingen met de hedendaagse verbindt, (een zaak die gemist kán worden moet
noodzakelikerwijze generaties vinden die haar over boord werpen), indien de muziek
niet aan een behoefte beantwoordt is het evenmin te verklaren, dat alle volkeren, tot
de meest primitieve toe haar onder een of ander vorm behoefenen.
Natuurlijk is het heel wat gemakkeliker uit te gaan van de stelling ‘l'art pour l'art’
dan van zich voor het probleem der doelmatigheid te plaatsen, met de verplichting
het op te lossen.
Dat zal ook wel de mening geweest zijn van Hugo Riemann, de Duitsche
musicoloog, die een vraag naar een doel eenvoudig overbodig vindt en meent dat
‘zoals de vogel zingt, die in de twijgen huist, zo musiceert de mens uit innerlike
noodwendigheid.’
(‘Grundlinien der Musik-Aesthetik’, bl. 3) een vergelijking, die, nu we allen weten
dat de vogel bepaald niet zingt voor 't plezier van poëten, die onder zijn nest naar
inspiratie zoeken, tamelijk ongelukkig uitvalt.
Ook de Weense professor Ed. Hanslick, in een boek dat destijds opgang maakte,
‘Over het begrip van schoon in de muziek’ (1854) drukt een gelijkgerichte stelling
uit: ‘Het schone heeft nu eenmaal geen doel, want het is de blote vorm, die, wel is
waar, al naarmate de inhoud waarmede hij gevuld is, tot de meest verschillende
doeleinden kan worden gebezigd, doch zelf geen ander loel heeft dan zich zelf’
(Nederl. bewerking, bl. 5).
Hiertegen dient opgemerkt dat een inhoudloze vorm ofwel methaphysiese onzin
is, ofwel hoogstens een shema zijn kan, dat eerst levend, en dus ook eerst tot artistiek
verschijnsel, worden
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kan door zijn inhoud. Daar Hanslick die inhoud als doelhebbend erkent vervalt ten
slotte zijn eerste stelling als vanzelf.
We voelen heel goed waar het schoentje nijpt: men vreest dat zodra de muziek
een doel aangewezen is, de komponist niet meer scheppen kan zonder dat doel voor
ogen te houden. En hier komen we op het terrein der artistieke vrijheid. O die vrijheid!
‘Zodra hij (d.i. de kunstenaar) voor een bepaald doel schept, is reeds een deel van
de ideale kunstenaars vrijheid verloren.’ (Riemann, ibid.)
De beperking der ‘ideale’ vrijheid is ook het hoofdargument waarmede Paul
Bekker, de meest onderlegde voorkamper der moderne Duitse muziek, alle
doelbepaling van de muziek weert. ‘De muziek héeft een opgave, zegt hij, die van
muziek te zijn..... Overschatten we de “opgaven” der muziek niet, opdat we de kunst
der muziek niet onderschatten...... Laten wij het het avondland of de mensheid over,
hun krisissen naar wens der kultuur-filosofen te doorworstelen, maar verzoeken we,
dat de muziek niet in de rij der medikamenten opgenomen worde. Ze kon daardoor
misschien een goed heelmiddel - want wat zou de muziek niet kunnen? - maar zeer
zeker een slechte muziek worden. (Die “Aufgaben” der Musik, Aprilnummer 1925
der Musikblätten des Anbruch). De vrees voor de beperking der kunstenaars vrijheid
en voor de reductie tot wonderpleister spruit duidelik voort uit de opvatting dat kunst,
die een rol vervult noodzakelik tendenskunst wordt, d.i. kunst die de
onomstootbaarheid van een princiepe of de zwakheid van een andere stelling bewijzen
wil; maar zelf de schijn van een beperking valt weg, wanneer men met Ernest Bloch
(“Carnaval est mort”) aanneemt dat de kunst, dus ook de muziek, voor doel heeft de
mens meer mens te maken; wat wij omschrijven als: de muziek dient te vormen een
brug tussen de menselike werkelijkheid en het bovenmenselike, het goddelike ideaal.
Een aldus opgevatte muziek zal ons niet redden uit de chaos waarin we op 't
ogenblik ronddwalen, ze zal niet een oplossing brengen aan de huidige crisis, ze zal
geen filosofiese pretenties hebben, want dan zou ze ons een schrikbeeld zijn te zelfde
tietel als aan Paul Bekker, maar ze zal een welkome steun zijn voor wie de blik naar
hoger richt, en ze zal een rechtstreekse ombeelding zijn der universele wetten, wier
krachten we in ons werken voelen.
Beethoven heeft zich reeds in die zin uitgedrukt: Er is niets schoner dan het
goddelike te naderen en de stralen ervan te verspreiden over het menselik geslacht’
(cit R. Rolland: ‘Het leven van Beethoven’). Goethe komt ons nog nader, waar hij
zegt: ‘De muziek geeft ons het vermoeden van een meer volkomen wereld, waarvan
we in tonen stamelen. Het leven is “muziek” der ziel’ en God de grond en toeverlaat
onzer mensenziel. (Propos inédits de Goethe sur la musique, La revue musicale, Mei
1925.)
Dit mystieke element in de muziek vinden we weer tot in de meest vervagende
geschiedkundige herinneringen. Het schuilt in de muzikale filosofie der oude
Chinezen, het komt onder de vorm der magie voor bij de meest primitieve volkeren.
Een Richard Wagner zal er ewen later aan herinneren: De kracht van de komponist
is geen ander dan die van de tovenaar. Paul Bekker in zijn ‘Musikgeschichte als
Geschichte der musikalischen Formwandlungen’ bl. 17), wijst er op dat heel de
evolusie der muziek zweeft tussen twee polen: de wereldlike en de godsdienstige.
Stadia die dichtst bij de eerste pool staan zijn ogenblikken van krachtverzameling,
perioden in dienst van de twede leveren de grootste meesterwerken.
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dienst is een heilige muziek, die de menselike daden begeleid en de muziek is een
godsdienst (Scheiermacher).’ Alle kunstuiting getuigt van godsdienst, en dus van de
beschouwing der verhouding van de mens tot dit Hoogste Wezen, dat geloof en
fantaisie zich slechts ergens voorstellen kan. (Eugen Segnitz: ‘Die Anfäge der Musik
im Christlichen Altertum Neue Zeitschrift für Musik 1921, nr 4).
Combarieu, zakeliker, stelt eenvoudig vast: Godsdienst en gesproken taal zijn de
sociologiese verschijnselen bij uitnemendheid, en de muziek is er in de eerste plaats
onafscheidbaar van (La musique, ses lois, son évolution, bl.15).
Een reeds meer moderne omschrijving van de vorige stellingen vinden we in een
opstel van W.O. Döring: ‘Hare opvage (d.i. van de Kunst) bestaat daarin, door het
opheffen van alle innerlike persoonlike krachten de menscheid en de Godheid als
levend voor te stellen. Philosophie der Kunst - Neue Zeitschrift für Musik 1922, nr
6).
Hiermede betreden we het terrein der moderne mystiek, want weer gaan we een
overwegend mystieke periode tegemoet: opgang van het individu in de gemeenschap.
We vinden het duidelik uitgedrukt door H. Stückensmidt: De hypertrophie van het
individualisme, die ons de narkotiese ideologie van de alleen-zaligmakende, grote
persoonlikheid bezorgde, wijkt op onze dagen meer en meer voor haar tegenpool.
(Mechanisierung-Musikblätter des Ambruchs 1926. Heft 8-9). En Piet Mondriaan
gaat dezelfde weg uit: ‘De muziek kan zich niet ontwikkelen door verrijking aan
tonen, of door verfijning, noch door versterking der tonen, maar wel door het opheffen
van de dualiteit tussen het individuele en het universele, tussen het natuurlike en het
geestelike,’ (Neue Gestaltung-Bauhausbücher Band 5).
Het is ten slotte het antwoord van de muziek op de open vraag der hedendaagse
psycologie, waarvan Maeterlinck zegt: ‘Zij, (de moderne metapsychisten) komen er
aldus stilaan toe, om ons zoniet te bewijzen, dan altans ons dichter te brengen bij het
bewijs, dat er in de mens, die men beschouwen kan als een soort résumé van het
heelal, een geestelike kracht aanwezig is, anders dan die welke uitgaat van zijn
organen of van zijn materiele en bewustwerkende hersenen en die niet enkel afhangt
van het bestaan van zijn lichaam.’ (Le grand secret, bl. 260).
Beschouwen we nu nuchter een muziekstuk dan bevinden we ons voor een reeks
mathematiese en physiese verschijnselen. Huist daarin die wonderbare kracht? We
kunnen ze er moeilik in ontdekken. Maar niemand zal in deze wetenschappelike
elementen dan ook de eigenlijke muziek zien. De ziel der muziek zelf zit er, onvatbaar
achter verscholen. Ze is niet bloot trillende lucht, ze wordt eerst wakker in ons. En
hier krijgen we dunkt ons de verklaring van het verschijnsel. Deze wetenschappelike,
bloot formalistiese elementen richten zich in de eerste plaats tot dit nog
wetenschappelik onverkende terrein in ons, dat Maeterlinck reeds als een
wetenschappelik voorgevoel aanduidt, en ze maken daar het grote bovenmenselike
ideaal dat we allen in ons dragen, voor een ogenblik wakker en levend. Dat is haar
grootste verdienste.
Die beide functies, het opnemen der muziek en het doorleven gedurende die enkele
ogenblikken van het ideaal dat we, misschien onbewust in ons dragen, zijn zo nauw
saamgebonden dat we ze als éen enkel verschijnsel waarnemen.
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aantal bepalingen die elkaar lijnrecht tegenspreken en die niemand bepaald voldoening
geven.
De muziek is als een Vestaalse maagd, die binnen in ons het heilige vuur van ons
bovenmenselijke ideaal, onderhoudt. Dat is voor ons de grote bestaansgeldigheid
onzer kunst. Dit is haar waarachtig en uiteindelik doel.
Paul Bekker weze gerust. Een roeping als die welke we hier aangeven beperkt de
vrijheid van de kunstenaar geenszins, omdat ze niet is een voorop gestelde opgave,
maar een bestatiging van het eindresultaat. Dat ze produkten uitsluit wijst er op, dat
die werken slecht zijn (uitsluiten zal men toch altijd doen moeten, zolang men een
criterium voor goed en slecht aanneemt) maar dat aan de eisen dier roeping
komposieties beantwoorden van toondichters, die dit eindpunt niet duidelik
geformuleerd voor ogen hadden, bewijst dat onze opvatting de fantazij van de
kunstenaar niet aan banden legt. De ware kunstenaar voelt haar instinktief, en ieder
meesterwerk beantwoordt er aan.
‘Zo rust in de mystiek ons aller kracht en mensheidzending’ (Goethe - ibid.).
KAREL ALBERT.

Taalkunde
Eenige greepjes uit het Brusselsch Fransch
Het Brusselsch Fransch is een levend voorbeeld van taalvermenging. Dit verschijnsel
doet zich vooral voor bij de kleine burgerij, bij de menschen die hun Brusselsch
Vlaamsch dialect nog wel kennen en het ook vaak spreken doch die zich in den
omgang meestal van het Fransch bedienen. Die menschen gingen in hun jeugd naar
scholen met het Fransch als voertaal en lezen nu nog enkel Fransche boeken en
kranten. Hun Fransch is in hun oogen de beschaafde vórm van hun Vlaamsch dialect.
In die Fransche omgangstaal nu zijn een gansche reeks Vlaamsche woorden en
wendingen doorgedrongen en sedert jaren ingeburgerd. Het zijn meestal zuiver
Brabantsche woorden die zoo goed als algemeen gebruikelijk zijn in het Fransch van
Brussel en voorsteden. Een Brusselaar die zich respecteert, zal wel eventjes glimlachen
als hij den draak hoort steken met zijn eigenaardig Fransch en beweren dat hij zoo
niet spreekt, dat zijn Fransch met dat Beulemanstaaltje niets gemeens heeft, doch in
de werkelijkheid behooren die woorden en wendingen tot den dagelijkschen
woordenschat van negen op de tien ‘Bruxellois d'expression française’.
Wat ons op de eerste plaats treft in het Brusselsch Fransch zijn de Vlaamsche
werkwoorden die een Franschen vorm hebben aangenomçn. Zoo hebben wij het
werkwoord ‘stoffen’ (pochen, bluffen) dat in het Brabantsch ‘stoefen’ luidt en in
dien vorm verfranscht is als ‘stoefer’ en voorkomt in een zin als: ‘Allons, ne viens
pas stoefer ici!’. Van dat werkwoord is afgeleid de uitdrukking: ‘faire de son stoef
= van zijn neus maken. Het substantief
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‘stoefer’ wordt heel dikwijls gebruikt in een zin als ‘Est-ce que ça est un stoefer,
celui-là!’. Het Nl. stappen luidt in het Brusselsch Fransch ‘stepper’ als b.v.: ‘Il faudra
stepper, si nous voulons arriver à l'heure’. Het Nl. sukkelen luidt in het Brusselsch
Vlaamsch: soekelen, en in het Brusselsch Fransch: ‘soekeler’. Iemand die twee
maanden met zijn been gesukkeld heeft, zal dat uitdrukken als volgt: ‘J'ai soekelé
deux mois avec ma jambe’. Het Brusselsch broebelen stemt overeen met het Nl.
brabbelen (onverstaanbaar sprekend) en is geworden in het Brusselsch Fransch het
Brusselsch Fransch ‘broebeler’ dat er vervoegd wordt in alle tijden en wijzen. Van
broebelen is in het Vlaamsch en in het Fransch het substantief ‘broebeleer’ afgeleid,
b.v.: ‘Tais-toi, broebeleer!’
Het in Vlaamsch-België zoo vaak gebruikte zeeveren = kwijlen, zaniken behoort
eveneens als werkwoord tot den Brusselsch-Franschen woordenschat in den vorm
van ‘zieverer’, b.v.: ‘Il est venu zieverer ici pendant une heure’. Doch veel
gebruikelijker zijn de afleidingen welke luiden: ‘un zievereer’ = een zaniker, ‘une
zieveres’ = een zanikster en ten slotte: ‘de la zieverderâ.’ = het gezanik of het product
van het zieveren. Een echte ‘Bruxellois de culture latine’ kan onmogelijk zijn
gedachten en gevoelens fatsoenlijk uiten zonder de hulp dier Germaansche indringers
in te roepen.
Het substantief zwans (grap) is verlatijnscht als ‘une zwanze’ en vandaar het
werkwoord ‘zwanzer’ = zwanzen (jokken) waarvan op zijn beurt is afgeleid het zelfst.
naamwoord ‘zwanzeur’ = zwanzer (jokker).
De werkwoorden plekken (plakken) en blinken worden ook gehoord doch in
speciale vormen zoo b.v. ‘ça plekke’ = dat plakt, ‘ça est plekkant’, ‘ça blinke’ = dat
blinkt, ‘ça est blinkant’. Daar zijn nu wel Brusselaars die weten dat ‘plekker’ en
‘blinker’ geen academisch Fransch zijn en deze werkwoorden dan ook meestal
jokkend gebruiken doch ik kan u de verzekering geven dat honderden inwoners der
Brusselsche agglomeratie er heilig van overtuigd zijn dat zij met zuiver Fransche
werkwoorden te doen hebben, wanneer zij beide bovengenoemde termen gebruiken.
Het in het Brusselsch Fransch zoo populaire ‘drache’ = slagregen, regenvlaag, is
toch niets anders dan het Vlaamsche drets of drats. Welke verfranschte Brusselaar
zou nog iets Germaansch voelen in de vaak gebezigde uitdrukking: ‘la drache
nationale’ d.i. de regenvlaag welke gewoonlijk de officieele plechtigheden komt
storen. Het substantief ‘drache’ houdt verband met het werkwoord ‘dracher’ =
stortregenen, dat de verfransching is van het Vlaamsche werkwoord dratsen, dretsen
of dressen (spatten, sprenkelen).
Het getal Vlaamsche zelfstandige naamwoorden die in het Brusselsch Fransch
zijn opgenomen, is natuurlijk veel grooter dan dat der werkwoorden. Daaraan alleen
zou men een lange studie kunnen wijden. Zeer interessant zijn b.v. de vervormingen
van het Brusselsch dialectwoord ‘ketje’: straatjongen. Bij de meeste
Fransch-sprekende Brusselaars klinkt het nog zuiver Vlaamsch, bij anderen wordt
het reeds ‘ketsj’ en bij sommigen wordt het gewoonweg gedediminutiveerd in een
aanspreekvorm als: ‘Bonjour, ket!’. Hetzelfde doet zich voor met het substantief
‘krotje’: meisje. Het verliest eveneens zijn verkleiningsuitgang wanneer een smachtend
verliefde in het oor van een Brusselsche schoone fluistert: ‘Ma krotje, ma krotje de
beurre, ma krot sucrée!’. Dat zijn zeer gezochte krachttermen die nooit hun effect
missen.
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De substantieven ‘krabber’: iemand die slecht werk verricht, ‘krotter’: een
beslagmaker zonder geld, zijn zoo mondgemeen bij
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de Franschsprekende Brusselaars dat zelfs de Walen na een verblijf van enkele
maanden in Brussel, die woorden overnemen.
Telkens wanneer een Nederlandsch woord een bijzondere beteekenis heeft in het
Brabantsch, moogt ge zeker zijn dat het overgenomen wordt in het Brusselsch Fransch.
Zoo b.v. beteekent ‘een heimelijke’ een gluiperd in het Zuidnederlandsch. Het woord
werd ingeburgerd en thans kunt ge het honderden keeren hooren in zinnen als: ‘Ce
Jef, ça est un hamelake!’ Hetzelfde zien wij gebeuren met het bijwoord ‘stommelings’,
dat vaak gebruikt wordt in Zuidnederlandsche dialecten en dan beteekent: zonder te
spreken, geniepig. In zijn ‘Etymologicum teutonicae linguae’ (uitgave van 1605)
schrijft Kiliaan dit woord ‘stommelick’ en vertaalt het door ‘tacite’. Franciscus Pomey
schrijft ‘stommelijk: tacite’ in zijn ‘Novum Dictionarium belgico-latinum’ (uitgave
van 1769). In Brussel ging het woord met beide bovengenoemde beteekenissen over
in het Fransch in zinnen als: ‘Il venait déposer cette pièce en stoemeling’ of ‘Il agit
toujours en stoemeling’.
Een eigenaardig verloop heeft het adjectief ‘zwak’ gehad. In verschillende
Zuidnederlandsche dialecten beteekent dit hoedanigheidswoord: vlug, lenig, behendig,
rap, fel, zoo b.v.: een zwakke kerel, een zwak meisje. Ook in Brabant heeft zwak
deze beteekenis. Het is echter niet als adjectief doch als bijwoord overgegaan in het
Brusselsch Fransch ‘zwakkement’: vlug, snel, in zinnen als b.v.: ‘Allons, faites ça
immédiatement et zwakkement, s'il vous plaît!’
Een ander bijwoord van denzelfden aard is ‘dikkement’ dat bij sommigen eerder
ironisch wordt gebruikt in zinnen als: ‘Je l'ai payé dikkement’ of ‘Vous l'avez mérité,
et dikkement’.
Veel gebezigde en letterlijk vertaalde uitdrukkingen zijn ‘jouer schampavie’:
schampavie spelen, vertrekken, vluchten, ‘tenir le fou avec quelqu'un’: iemand voor
den zot houden, ‘jouer sur sa patte’: op zijn poot spelen, enz.
Uitdrukkingen welke zoowel in het Walenland als in Brussel gebruikt worden,
zijn: ‘j'ai vu mon père’: ik heb mijnen peere gezien (ik heb het hard te verduren
gehad), ‘vous allez attraper des ruses’: gij zult ruzie krijgen, ‘nous avons eu des
ruses’: wij hebben ruzie gehad.
Vlaamsche voornamen die soortnamen zijn geworden treffen we aan in: ‘faire de
son Jan’: van zijn Jan maken, van zijn neus maken, ‘tomber de son Sus’: van zijn
Sus vallen, in bezwijming vallen, ‘ça est un Charel’: dat is een Charel, een kerel, een
heele Piet.
Om den schrik, het bang zijn aan te duiden, bestaan er in het Brusselsch Vlaamsch
wel een heel dozijn uitdrukkingen, als: Hij heeft de poepers, hij klopt ze, hij zit er
mee, hij doet ze bijeen, zijn tong slaa(g)t kadul, enz. Het Brusselsch Fransch neemt
die uitdrukkingen ofwel letterlijk ofwel vertaald over en zoo krijgen we dan: ‘Il a
les poepers’, ‘il les kloppe’, ‘c'est un kloppeur!’.
Heel specifiek is de wijze waarop in Brussel naar iemands gezondheid wordt
gevraagd. In 't Brusselsch Vlaamsch luidt het: oe goeget meeja? (Hoe gaat het met
u?). Daarop wordt dan o.m. geantwoord: op z'n maskes. In het Brusselsch Fransch
nu worden deze uitdrukkingen weergegeven als volgt: Comment ça va? Antwoord:
‘A la bustel’ of ‘A la fledder’. Een ‘fledder’ is in het Brabantsch een stofborstel en
ook een keerborstel. Van dit laatste woord werd dan afgeleid: ‘Comment ça fledder?’
Antwoord: ‘A la bustel!’ Nu mogen de lezers gerust gelooven dat die uitdrukkingen
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Bovenstaande woorden en uitdrukkingen zijn eenige greepjes uit den zoo rijken
Brusselschen woordenschat. Wij zouden ze met tientallen kunnen vermeerderen,
konden we over de noodige ruimte beschikken. Ze toonen klaar en duidelijk aan hoe
de twee talen Fransch en Nederlandsch op elkander inwerken, en een mengtaal hebben
tot stand gebracht welke onvermijdelijk algemeen Belgisch zou geworden zijn moest
men de Brusselsche stelselmatige verfransching over gansch Vlaamsch-België hebben
doorgevoerd.
JAN GRAULS.

Bouwkunst
Antwerpen-Tentoonstelling 1930
De wereldtentoonsteling, gedurende anno 1930 vereenvelvigd met Antwerpen, is
niet meer. De zomerregens ontsierden wel haar uitzicht, doch tastten haar succes niet
aan. Toch kwam het einde, en in stormige en natte October- en Novemberdagen
werden de verrotte plaastermuren neergeslagen en werden de balkenconstructie's
terug zichtbaar, zooals ze het in die koortsige werkdagen van het begin van 't jaar
waren. ‘Das Lied ist aus!’
Past het nog wel terug te komen op een geval, dat zóó absoluut uit de wereld is
als onze Wereldtentoonstelling, waarvan de uiterlijke verschijnning weldra geheel
tot het verleden zal behooren?
Ik meen, dat er over de Antwerpsche Tentoonstelling op een veelal te scherpe
wijze werd geoordeeld - of al te luid de loftrompet werd gestoken. De Tentoonstelling
was veel beter, dan sommige vreemde en een paar binnenlandsche architecten haar
zagen, en, wel wat minder goed dan de groote menigte en met haar de journalisten
haar bezongen.
Het is vijf jaar geleden, dat ik te dezer plaatse eenige bladzijden wijdde aan de
Tentoonstelling van Decoratieve Kunst te Parijs. Dáár lag de Tentoonstelling midden
in de stad, langsheen bestaande wegen, en moesten de oprichters, met boomen en
bestaande gebouwen rekening houden. Toch was er, op een paar plaatsen, niet zonder
welgelukken, een zekere aanleg en samenhang van gebouwen zichtbaar.
Keulen zag in 1928 de ‘Pressa’-tentoonstelling, niet zoo uitgebreid als Parijs of
Antwerpen nu, noch met zoo talrijke afzonderderlijke pavilioenen, maar met groote
eenheid in de architecturale samenstelling.
Dat Antwerpen, naast deze twee wereldtentoonstellingen, en volgens het oordeel
van bevoegden, ook naast Wembley, met zijn aanleg aanspraak mag maken op een
zeer vooraanstaande plaats, staal vast. Het beschikbaar terrein te Antwerpen was een
oud landgoed, waar in de toekomst een nieuwe woonwijk moet ontstaan. Reeds waren
eenige straten getrokken, waarmede de Tentoonstelling voordeel kon doen, maar die
het den hoofdarchitect, ontwerper van het algemeen plan, toch niet gemakkelijker
maakten. Dit feit was, vrees
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ik, oorzaak van een betreurenswaardige vergissing, des te betreustemd: de kerk en
de school. De ligging van deze twee gebouwen in duurzame materialen opgetrokken,
en voor blijvend gebruik bested: de kerk en de school. De ligging van deze twee
gebouwen tegenover elkaar is, stedenbouwkundig gesproken, minstens onbegrijpelijk.
Waar het aanleggingsplan van de Tentoonstelling een zoo beheerscht gebruik van
axiale samenstelling toont, is er hier, waar er werkelijk voor de toekomst, ja voor
eeuwen, en in een nieuw stadskwartier gewerkt werd, op niet te verantwoorden wijze
van afgezien. Het is of reine willekeur plaats en ligging hebben bepaald. Ik vermoed,
dat hoofdarchitect J. Smolderen, toen hij voor dit feit stond, getracht heeft een andere
oplossing op te dringen, doch, dat de haast waarmede alles moest worden aangevat,
niet toeliet administratieven sleur te breken. En, dat is zeer jammer.
Afgezien hiervan, acht ik het plan der tentoonstelling voortreffelijk. Reeds bij het
binnentreden naast den monumentalen triomfboog der drie koningen, voelde men,
dat er een knap kunstenaar aan het werk was. Van onderdeelen, in de
versieringsmotieven voornamelijk, afgezien, was het gebouwcomplex, dat hier stond
goed aan de situatie aangepast, en omsloot op aantrekkelijkewijze de samenstelling
van pleinen.
Van hieruit vertrokken een paar lanen, die dan heel het verder verband van lanen
en wegen opnamen - en dit geheel, mooi berekend op architectonische effecten,
verdiende volle waardeering.
Hoe weinig de architectuur van het Belgisch pavilioen ook moge geweest zijn,
alleen zijn bouwmeester schijnt er met vol bewust zijn rekening van te hebben
gehouden bij de samenstelling van zijn ontwerp. Congo, Brazilië waren toevallig
aangepast aan de ligging, terwijl Frankrijk niets deed om eenig karakter van de plaats
die het innam te doen uitschijnen. Het moet echter erkend, dat die plaats een der
minst gelukkige was. Daardoor had de bouwmeester echter een dubbele gelegenheid
zijn kracht te toonen. Dat hij het niet deed, pleit niet voor hem. Ook de plaats door
Nederland ingenomen was niet bizonder gunstig, architectonisch misschien nog
minder dan Frankrijk, door de aanwezigheid van een rijk boombestand. Maar hier
heeft de architect Wijdeveld de situatie begrepen en zijn samenstelling zóó aangepast,
dat niemand het zoo ongunstig terrein nog kon vermoeden.
Hiermede is de kwestie van den boomwas op het terrein der tentoonstelling
aangeraakt. Er zijn natuurlijk principieele tegenstanders, en er is veel voor hun
opvatting te zeggen, maar een rijk boombestand zelfs zeer onsysymetrisch verdeeld,
mits er genoegzaam ruimte blijft, is van zulkdanige beteekenis, ook voor de
architecturale schoonheden, dat er niet genoeg prijs kan aan gehecht worden. De
bouwmeester heeft ook hier zich aan het bestaand milieu aan te passen, al mag wel
eens een minder mooi exemplaar of een zware tak plaats ruimen, zonder dat er te
veel om schennis hoeft te worden geroepen. Een gezond natuurgevoel zal den
bouwmeester leiden, en dan is er niets dan voordeel. Daarvan zijn de menigvuldige
uitzichten, die het tentoonstellingsterrein bood schitterende bewijzen.
Nu de eigenlijke architectuur der gebouwen. Hier moeten al dadelijk, als niet meer
tot onzen tijd behoorend, of tot nuttelooze kopij te herleiden, volgende gebouwen
uitgeschakeld worden, Congo, Liebig, Sunlight, Paleis der Brouwerij, Italië, Perzië,
Brazilië, Spanje en Oud-België. In een ander verband zou over dit laatste misschien
nog wel een en ander te vertellen zijn. Daar gaat het hier niet om.
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Tot het niet bepaald moderne, doch wel ernstig bouwkundig werk reken ik de
gebouwen der modelhoeve, die evenwel iets te veel tentoonstelling, en te weinig
hoeve waren. Niet het minst goede eraan was het Melkhuis, dat hopenlijk voor
dergelijke gebouwen een vingerwijzing moge zijn.
Onder de vier Skandinaafsche landen blonk Finland uit, door het bewust moderne
van zijn pavilioen. De gele, glanzende tint van de eenvoudige, bijna strenge,
constructie was van een ongemeene rijnheid, terwijl Noorwegen met zijn geweldigen
toren, rood en aluminium een opdringerige aandacht vroeg, Denemarken, een
opvallend rustige architectuur, niet modern en niet ouderwetsch, liet gelden, en
Zweden bescheiden verdoken, een hoek der Belgische sectie innam.
Dat de officieele gebouwen der Tentoonstelling: Rerum Novarum, Soda-Nitraat,
en vooral Frankrijk en de stad Parijs duidelijk in het teeken van een vereenvoudigden
stijl Arts décoratif 1925 stonden, viel op. Goed waren in hun meer geavanceerde
vormen de paviljoenen van Gevaert Photo-Producten, De Beuckelaers Biscuits,
Borgerhout, Oostende, Polen, Danzig, Electrolux, en, in denzelfden zin, maar minder
voortreffelijk Bitterpeeën De Beukelaer en chasse Royale vertegenwoordigd.
Nu komen we tot de architectonische hoogtepunten - en die zijn er te Antwerpen
geweest. Het waren, het zeer voorname en waardige gebouw der Stad Antwerpen,
dat op iedere Tentoonstelling in gelijk welk kultuurland een vooraanstaande plaats
zou kunnen innemen: het vooruitstrevend moderne gebouw der Decoratieve Kunsten,
waarvan de gedurfde samenstelling kans heeft eenige beteekenis te krijgen op de
ontwikkeling der architectuur ten onzent, en net van kracht en geest getuigedde
Deutsche Hanse Haus.
In het interieur der Belgische Hallen, onder den troosteloozen rommel van
tentoongestelde goederen van allen aard en soort, vielen enkele kamerinrichtingen
op, waarvan de bespreking hier buiten ons bestek valt, en de eenige stand, waar hooge
kunde aan het woord geweest was namelijk die der Sociale Werken van de Federatie
der Vakbonden
Trots een goed algemeen aanlegingsplan, trots eenige zeer goede paviljoenen, is,
van zuiver architectonisch standpunt beschouwd de tentoonstelling in haar geheel
geen hoogtepunt geweest. Daaraan hebben de eenheid van den aanleg noch het
stedenbouwkundig goede opzet van het eereplein iets kunnen verhelpen. Dát te kort
is niet aan den architect onzer Worlds'Fair te wijten, maar aan het wezen zelf eener
paviljoenententoonstelling. Alleen een tentoonstelling ondergebracht in één complex
van gebouwen, opgericht in één geest en onder een enkele leiding had méér kunnen
bereiken.
EDWARD LEONARD.
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J. de Croos: Dertig Sonnetten van Shakespeare, vertaald met inleiding en
aanteekeningen. (Uitgave De Sikkel, Antwerpen, 1927.)
Dr. J. de Croos heeft dertig Sonnetten van Shakespeare uitgekozen zóo dat de lezer
zich een denkbeeld kan vormen van de heele reeks zooals die voor het eerst verscheen
in ‘The Passionate Pilgrim’ van 1599 en in ‘Shakespeares sonnets never before
imprinted’ van 1609. Zij werden geschreven voor een adellijken blonden jongeling,
‘the fair youth’, waarschijnlijk Henry Wriothesley, Earl of Southampton,
Shakespeare's beschermer, en voor ‘the dark lady’, die onbekend is gebleven. Deze
sonnetten laten den innerlijken mensch kennen die anders achter zijn drama's schuil
gaat. De inleiding die deze Nederlandsche vertaling voorafgaat en de aanteekeningen
aan het einde lichten den lezer over alles in van wat hij weten moet om de beteekenis
dezer verzen te begrijpen en den duisteren zin er soms van op te klaren. Maar de
Nederlandsche vertaling is op zichzelf voldoende om al de schoonheden van den
oorspronkelijken tekst te veropenbaren. Dr. J. de Croos is een Shakespeare-kenner
zooals het blijkt uit een andere uitgave: Rondom Shakespeare, ook bij ‘De Sikkel’
verschenen.
Deze ‘Dertig Sonnetten’ werden op een den auteur en zijn vertaler waardige wijze
gedrukt op handpapier van Auvergne in een oplage van 250 genummerde exemplaren.
J.M.

C.J.M. van den Oever: Collega en ik. (Uitgave De Sikkel, Antwerpen,
1930.)
‘Prentjes en dialogen van vroeger en nu’ noemt de schrijver zijn boek, dat eigenlijk
de bundeling is van korte notities genomen tijdens een reis door Frankrijk met een
collega die evenals de schrijver almoezenier was aan het Belgisch front in den grooten
oorlog. Al reizende worden de herinneringen van vroeger weer opgeroepen. De tocht
gaat over Parijs, Puy de Dôme, Royat, Chartres, Le Mans, Saumur, Avoise-sur-Sarth,
Tiffanges, Beaupréau, de Vendée, Bellefontaine, Tours, Chinon, Nantes, Lourdes,
Cauterets, Saint Savrin, Bordeaux, Angers eindelijk, waar de schrijver een heelen
tijd almoezenier was van de Vlaamsche vluchtelingen uit het land van Yper. De
terugreis gebeurt over Brugge, Steenkerke, Nieuwcapelle, Nieuwpoort, waar de
oorlogsvizioenen weer opdoemen.
Le Eerw. Heer Van den Oever heeft het land aan ‘litteraire’ ontboezemingen.
Sober en direct is steeds de weergave van indrukken en overwegingen. Bladzij na
bladzij getuigt van een nieuwe, eigenaardige, zeer persoonlijke wijze van zien en
van zeggen. Er
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klinkt door het boek een toon, die haast familiaal zou kunnen worden genoemd, zeer
sterk aan den schrijverstrant en den gedachtengang van Karel van den Oever uit zijn
laatste periode herinnert. De traditie van het huis wordt voortgezet en op gelukkige
wijze. Er is mildheid, gelijkmoedigheid bij gekomen die Karel soms miste. Er is een
dieper begrijpen en aanvaarden van het leven zooals het is, met de humoristiek van
een hooger ontwikkeld, literair-onderlegd mensch, die de dingen beheerscht zonder
er zich boos over te maken.
Zonder ons in een hooge ideeën-wereld te voeren of verrassende opvattingen aan
het licht te brengen is dit boek aldoor boeiend bij de lezing. Wat ons het meest aantrekt
is wel dat het, buiten alle litteraire bekommernis, ontstond uit een natuurlijke aandrift
tot schrijven, tot verwoorden van wat gezien, gedacht en gezegd werd.
Het is te hopen dat. Eerw. Heer van den Oever het bij dit boek niet zal laten.

Leo Tolstoy: Gadzji Moerat de Witte Duivel. (Uitg. De Spieghel, Amsterdam,
Het Kompas, Mechelen, 1930. Fr. 32.50.)
Wie zoo'n roman van Tolstoy herleest komt tot de overtuiging dat hij in niets
verouderd is. Het teeken van waarachtige kunst. Zij is aldoor levend en aan geen tijd
of geen mode gebonden. Het tijdelijke en vergankelijke dat ook in dezen roman de
stof geleverd heeft van het verhaal is tot de hoogte van het eeuwig-menschelijke
opgevoerd. De kracht van Tolstoy bij de voorstelling van het leven is zijn ubiquiteit.
Hij ziet te gelijk alles wat er gebeurt in betrekking tot een drama. Niet alleen wat er
voorvalt op zichtbare wijze in de huizen, in de kamers, op het land, in de natuur,
maar ook wat er omgaat in de geesten en de harten der menschen. Met een al ziend
en al-doordringend oog dat van uit de hoogte op de aarde en het menschelijk bedrijf
zou nederblikken heeft hij den samenhang gevat en speurt hij de geheime draden die
over ruimte en tijd onzichtbaar door het fatum gesponnen worden van ziel tot ziel.
Om dat gezicht op de wereld en op het leven tot den lezer te brengen werkt Tolstoy
met korte elkaar opvolgende tooneelen die den lezer snel van het eene millieu naar
het andere verplaatsen. De hoofdhandeling van Gadzji Moerat b.v. speelt zich af in
het gebergte van den Kaukasus. Evenals ‘de Kozakken’ werd deze roman geinspireerd
door de militaire actie van het Tsaristisch Rusland tot verovering van den Kaukasus.
Maar wij zijn als het ware te gelijk aanwezig hij de wachtvuren van de
vooruitgeschoven posten in het bergland, op het bal van Prins Vorontzoff in zijn
paleis te Tiflis, in het kabinet van den Tsaar te Petersburg. Terwijl de kogels flitsen
bij den opmarsch door het vijandelijk land en een soldaat wordt gedood, is de moeder
op den akker op mijlen afstand aan 't zinnen hoe ze aan haar jongen die sterft wat
geld zal opzenden.
De schrijver is nooit aanwezig in het boek, wij staan altijd rechtstreeks voor de
menschen en de dingen en wij zien als het ware alles met onze eigen oogen. Wanneer
het noodzakelijk is om den held van het verhaal volledig te schetsen in zijn karakter,
zijn afkomst, zijn verleden, dan gebeurt dat niet door den mond van den schrijver
zooals dat bij Balzac steeds het geval is, maar dan wordt de held ondervraagd door
een nieuwsgierigen en sympathiseerenden vriend, wij krijgen een rechtstreeksch
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beschrijving gedaan wordt, voelen wij aldoor de aanwezigheid van het grandiose
bergland en ook weer door kleine en als achtelooze notities zooals die nachtegalen
die zingen in de struiken bij het tragisch einde van Gadzji Moerat.
De vertaling is van Dr. Anna Kosloff. Zij is uitstekend en laat zich lezen als een
oorspronkelijk werk.
J.M.

Julien Kuypers: Jacob Kats agitator. (Uitgave De Wilde Roos, Brussel,
1930.)
Dit is een zeer boeiende, bijna als een roman-geschreven monographie over Jacob
Kats, een voorlooper en baanbreker van de arbeidersbeweging in ons land die het
van wever tot onderwijzer bracht, afgedankt werd na de Belgische omwenteling en
als agitator, tooneelschrijver, journalist, volksredenaar verder een bewogen leven
had dat hem herhaaldelijk op politieke gronden in aanraking bracht met het gerecht.
Dit boek is merkwaardig omdat het een bijzonder licht werpt op minder bekende
toestanden wanneer, nu honderd jaar geleden, de sociale strijd hier werd ingezet.
Jacob Kats was een aanhanger van Charles Fourier en Lamennais en kwam in
aanraking met figuren als de Potter, Jottrand, Gendebien en Bartels. Hij is ook de
eerste Vlaamsche Schouwburgdirecteur te Brussel geweest en in samenwerking met
Peter Benoit liet hij in 1856, hij het zilveren jubileum van 's lands onafhankelijkheid,
en gelegenheidsstuk opvoeren: De Belgische Natie. De oud-agitator was getemd. De
belangrijke aanteekeningen aan het eind van het boek verhoogen ervan de historische
waarde.
J.M.

Just Havelaar: Joris Minne. (Uitgave Het Kompas, Mechelen, De Spiegel,
Amsterdam.)
De schrijver van dit mooi-uitgegeven album noemt in een adem: Masereel, Minne,
Jozef en Jan Cantré en Van Straten als zijnde de Vlaamsche kunstenaars die de
houtsneê in absolute gedaante en grooten stijl hebben doen herleven. Hij meent ook
dat het zwaartepunt der moderne xylographie thans in Vlaanderen ligt. Joris Minne
neemt daar zijn afzonderlijke plaats in wanneer hij de houtsnede weer opvat als
verluchting.
Het boekje bevat vijftien van de mooiste houtsneden van Minne, benevens zijn
portret.
J.M.
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Panaït Istrati: De Sponzenvisser. (Uitgave N.V. Van Loghum Slaterus
Uitg. Mij. Arnhem, 1930.)
Dit uit het Fransch door A.M. de Jong vertaald verhaal voert ons, zooals overigens
al wat van dezen schrijver komt, in onverwachte en onvermoede diepten van
menschelijke misère. ‘Ik weet niet, hoe ze tegenwoordig sponsen vissen, maar twintig
jaar geleden kleefde aan iedere spons, die aan de zee ontrukt werd, een druppel bloed
van den visser.’ Het is vervuld van een donker pessimisme en een verbitterde
opstandigheid die God aanklaagt als een onverschillig
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onvermurwbaar noodlot. Maar het verhaal is rechtstreeks aangrijpend. Men hoort de
stem van een mensch uit de donkere diepten.
J.M.

Léon Bloy: Het Heil der Joden. (Uitgave Steenlandt, Kortrijk, 1930.)
Leo de Roover heeft het aangedurfd een Nederlandsche vertaling te maken van dit
werd van Léon Bloy waar zijn stijlhoedanigheden op de meest koninklijke wijze aan
het licht komen en waar zijn verbazende schriftuurkennis aanleiding wordt tot
duizelingwekkende mystieke bespiegelingen. ‘L'hyperbolique et granidose Léon
Bloy, le génie le plus classiquement latin des lettres françaises depuis trois siècles’,
zooals Lemonnier hem noemt, zal men in deze vertaling niet terug vinden. Het idee
zelf van het boek gaat van zijn draagkracht inboeten nu het ontdaan werd van den
luister van de woorden. Voor Fransch-onkundigen blijft deze vertaling een
verdienstelijk werk en Bloy zelf zou er in zijn leven nog plezier aan beleefd hebben.
In hem was de hartstochtelijke drang aanwezig om door alle volken, in alle talen,
gehoord te worden met zijn apostel- en profeten-taal.
J.M.

Gedenkboek van het 25-Jarig bestaan der Wereldbibliotheek. (Uitgave W.B.
vereeniging en N.V. Mij tot verspreiding van goede en goedkoope Lectuur,
Amsterdam, 1930.)
Dit gedenkboek werd aan den Heer L. Simons opgedragen, den nooit genoeg
gewaardeerden stichter en leider der Wereldbibliotheek. Het bevat een reproductie
in kleurendruk van zijn portret door Georg Rueter.
A.H. Gerhard verhaalt hoe Simons tot zijn W.B. is gekomen waarmede de eerste
stap werd gezet tot het doel dat ieder een eigen bibliotheekje zou kunnen aanleggen
van goede werken die huisvrienden zouden kunnen worden.
De directie, L. Simons en Nico san Suchtelen in een terugblik op een kwart-eeuw
onderzoeken de materieele en de geestelijk-cultureele zijde van hun arbeid.
Uit de statistische gegevens omtrent de verspreiding der W.B.-boeken blijkt, dat
er in die 25 jaar een totaal van 968 werken werden verspreid in 4.927.700 exemplaren.
Dat is wat om zijn hoed voor af te nemen. Er zijn 82 uitgaven waarvan sinds hun
verschijning meer dan 10.000 exemplaren verkocht werden. De records worden
gehouden door M. Scharten-Antink: Sprotje, meer van 25.000, Ernest Claes: De
Witte, meer dan 26.000; Betje Wolf en Aagje Deken: Sara Burgerhart, meer dan
32.000, P.A. de Genestet: Complete Gedichten, meer dan 34.000, Multatuli:
Vorstenschool, meer dan 35.000, en Max Havelaar, meer dan 78.000.
Acht en zestig persoonlijkheden van allen aard, meestal letterkundigen, hebben
met een kort woord hulde gebracht aan de W.B. en de Dietsche cultuur. Van
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Vlaamsche zijde vinden wij er de namen van Lode Baekelmans, Em. de Bom, Ernest
Claes, G. Laroche en Jozef Muls. Men vindt verder in het album aanhalingen uit de
door de W.B. uitgegeven auteurs naast hunne portretten. Een prachtige gedenkenis!
J.M.
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Victor de Meyere: De Beemdvliegen. (Uitgave Regenboog, Antwerpen,
1930.)
Het verhalend proza van Victor de Meyere is aldoor van een volksche inspiratie en
sterk lokaal gekleurd. In dit zijn jongste hoek heeft hij een heele bende van rabauwen
en zonnekloppers uit de Rupelstreek nog eens doen opleven van uit zijn
jeugdherinnering. Vele thans vergane volksgebruiken, sociale toestanden die tot het
verleden hooren, maatschappelijke verhoudingen die wij zoo niet meer kennen zijn
hier in het episch gebeuren waarin de schrijver ze wist samen te dringen, voor altijd
voor het nageslacht bewaard. Dit boek mist wellicht de eenheid van een
sterk-geconcentreerd roman. Er is niet één held dien wij aldoor kunnen volgen in de
menigvuldige aanrakingen met het hem omgevende leven, er zijn tientallen van
helden, er is heel het ras van de beemdvliegen in hun menigvuldig en folkloristisch
bedrijf. Het boek wemelt van typen zooals een Kermis of een Kalvarietocht van den
ouden Bruegel. Het is een prachtige brok volksleven.
J.M.

Karel de Winter: Pan Eerste zang: Middag. (Uitgave Regenboog,
Antwerpen, 1930.)
Deze nieuwe herziene uitgave doet even frisch en gezond aan dan toen wij ze vóór
jaren voor het eerst lazen. Het is een dyonisische uitviering van aardsche vreugde
en gezonde zinnelijkheid. Dit lyrisch-episch gedicht leekt van zon en klaarheid, het
wordt een overvloedshoorn van vruchten en bloemen. Zooals Herman Teirlinck het
in zijn inleidend woord zegt, is deze Pan een beeld van gezonde u itspatting, een
beeld van glimmend vleesch door de zon gekoesterd en verguld - schoon beeld van
gulzigheid en dat zich deugd doet aan het genot van vrij te ademen en openlijk te
lachen, en, met een wijd gebaar, dat even wijs is als pueriel, de hemelsche ruimten
te veroveren. Het is met reden dat de schrijver het woord van Zarathustra aan het
hoofd van zijn dichtwerk heeft geplaatst: ‘Sinds er menschen zijn, heeft de mensch
zich te weinig verheugd. Dat alleen, mijn Broeders, is onze erfzonde.’ Het boek is
met teekeningen van Edmond van Offel geïllustreerd en met een portret van den
schrijver door Raph. van den Brande.
J.M.

Prof. J.H. Robinson: Geestesgroei. (Uitgave Hijman, Stenfert Kroese en
Van der Zande, Arnhem, 1930.)
Deze Amerikaansche wijsbegeerte is er eene met rationalistischen grondslag. Het is
langs den weg van het rationalistische denken en handelen dat hij den geestesgroei
van de menschheid verwacht. Religieuse invloed wordt heel en al uitgeschakeld. Die
behoorde tot de middeleeuwsche beschaving die thans voorbij is.
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Dit boek brengt eene geschiedenis van het menschelijk denken van uit den
voorhistorischen barbarentijd tot het begin van het critisch denken en den invloed
die hierin door Plato en Aristoteles werden uitgeoefend. Verder wordt de oorsprong
van de middeleeuwsche beschaving onderzocht en de rol daarin gespeeld door
Gregorius den Grooten, Abélard en Thomas van Aquino die met het critisch denken
van het oude Hellas niets gemeens meer hebben.
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Hunne geheele opvatting van de geschiedenis der menschheid was gebaseerd op een
veel meer fudamenteel en volledig supernaturalisme dan wij aantreffen onder de
Romeinen en de Grieken. Op de middeleeuwen volgt de wetenschappelijke
omwenteling. Lord Bacon was de voornaamste vorlooper om wetenschappelijk en
kritisch te denken. Hij en Galilei en Descartes brachten het nieuw streven om het
wetenschappelijk onderzoek en eerlijk, kritisch denken over alledaagsche dingen te
bevorderen.
De wetenschappelijke kennis heeft een omwenteling teweeggebracht in onze
levenstoestanden: Op de uitvinding van het kompas rust de enorme uitbreiding van
den tegenwoordigen handel en van het imperialisme. Het vergrootglas had
microscopen, telescopen, spectroscopen en cameras voor gevolg, die aanleiding
gaven tot al wat wij weten omtrent de natuurlijke processen in menschen, dieren en
planten en omtrent den cosmos in het algemeen. De ontdekking van het buskruit
heeft het probleem van oorlog voeren en openbare verdediging onder de menschen
veranderd. De drukpers heeft de moderne democratie en nationaliteit mogelijk
gemaakt en het onderwijs uitgebreid. De stoom heeft de spierkracht van mensch en
dier vervangen en nu wordt hij gebruikt om electrische stroomen op te wekken welke
hun werk verrichten op verren afstand van de electrische centrale.
In de laatste hoofdstukken onderzoekt schrijver onze tegenwoordige hachelijke
toestand in het licht der geschiedenis. Het zakenleven is het vraagstuk bij
uitnemendheid van onzen tijd geworden. Het heerschende zakensysteem werd
grootendeels vernietigd door 't uitbreken van den oorlog. Velen zijn thans tot de
gevolgtrekking gekomen dat het zakenleven zooals dit nu gedreven wordt niet alleen
onbillijk, buitenmate verkwistend en dikwijls hoogst ondoelmatig is, maar ook dat
het uiterst onnatuurlijk, onstandvastig, ingewikkeld, onbetrouwbaar en onbestendig
is.
De geestesgroei die redding zal brengen verwacht schrijver in de eerste plaats van
de exacte wetenschappen. De mensch moet aan wetenschappelijke bestudeering
onderworpen worden, hierdoor wordt de elementaire kennis omtrent zijn natuur
verkregen die de eenig mogelijke basis kan vormen voor een geslaagde en werkelijke
democratie.
De vertaling van The Mind in the Making die door R. Querido werd bezorgd, is
uitstekend en de uitgave bijzonder verzorgd.
J.M.

J.H. Schutt: An Introduction to English Literature. Vol. I. (Uitgave J.B.
Wolters, Groningen. The Hague, 1928.)
Dit eerste deel van den Heer Schutt's Engelsche bloemlezing omvat de oudste
produkten van af de Beowulf en The Anglo Saxon Chronicle, The Round Table en
Chaucer tot het Elisabeth-tijdvak met Shakespe;are en wat er na komt met Milton.
De overgangsperiode met Thomas Malory, Thomas Morus en de Renaissance wordt
ook apart behandeld. De samensteller geeft niet alleen de uitgelezen stukken van
schrijvers, maar telkens een grondige inleiding tot elk tijdvak, zoodat een overzicht
van heel de oudere Engelsche literatuur geboden wordt met omvangrijke besprekingen

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

van de voornaamste schrijvers. Het boek is rijk versierd met portretten, fac-simile's
van handschriften en reproducties van handschrift verluchtingen en schilderijen.
J.M.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 25 [20]

565

B.E. Bouwman und Th.A. Verdenius: Haupt perioden der Deutschen
Literaturgeschichte nebst Lesebuch. (Ver lag J.B. Wolters, Groningen,
1930.)
Dit is eigenlijk een samenvatting voor meer praktisch schoolgebruik van het grooter
werk van de samenstellers: ‘Deutsche Literaturgeschichte’ in twee deelen. De
hoofdperioden die worden behandeld zijn: de middeleeuwen, de Renaissance met
Klopstock en Lessing, de Sturm und Drang en de Klassieken Herder, Goethe, Schiller,
de Romantiek, het Realisme, het Naturalisme en Impressionisme en het
Expressionisme.
Het Nevelingen lied, de Parzival legende, Wolfram von Eschenbach, Walter von
der Vogelweide, Luther, Hans Sachs, Albrecht Dürer komen eerst aan de beurt.
Vervolgens worden de klassieken in leven en werk en beteekenis uitvoerig
bestudeerd en de beste stukken uit Goethe en Schiller voorgelegd.
Bijzonder goed gekozen zijn de figuren die als vorlooopers of verwezenlijkers
van de nieuwe kunst mogen gelden: Fontane, Det lev, von Liliencron, Gerhart,
Hauptmann, Herman Sudermann, Arthur Schnitzler, Thomas Mann, Stephan George,
Dehmel en Rainer Maria Rilke.
De platische kunsten worden steeds in verband gebracht met de literatuur, wat
vooral van belang is voor de laatste perioden van realisme tot expressionisme. Dit
boek is ook keurig versierd met portretten en reproducties van kunstwerken.
J.M.

The Columbia University Course in Literature The Great Literature of Small
Nations. (Columbia University Press, New York, 1929.)
In dit boek worden beurtelings de Spaansche, de Portugeesche, de Nederlandsche,
de Fransch-Belgische, de Canadeesche, de Iersche, de Zwitsersche, de Hongaarsche,
de Finsche, de Yiddische, de Roemeensche en de Grieksche Literaturen behandeld.
Telkens wordt een algemeen overzicht van elke literatuur gegeven benevens wel
gekozen teksten.
De Nederlandsche Literatuur is bijzonder goed vertegenwoordigd. Andrew D.
White schreef een essay bij Erasmus. De zeventiend eeuwsche klassieken Vondel,
Hooft, Cats, Bredero, Huygens worden behandeld door A.J. Barnouw. Josiah Royce
leidt Spinoza in A.J. Barnouw bespreekt verder Bilderdijk, Hildebrand, Multatuli en
de moderne literaire figuren als Van Eeden, Van Deyssel, Couperus en Heyermans.
Van al deze schrijvers komen uitvoerige vertaalde fragmenten voor. G.L. van
Roosbroeck schreef een bondig maar uitstekend essay over Guido Gezelle en gaf
wel geslaagde vertalingen van De Nachtegaal, Avond, Een bonke Keerzen, Het
ruischen van het Ranke riet, Ego Flos. Het verwondert ons echter dat Gezelle bij de
‘belgische literatuur’ wordt ingedeeld, wanneer hij toch bij de Nederlandsche
letterkunde behoort.
In de fransch-belgische literatuur worden Verhaeren. Eekhoud en Maeterlinck
behandeld.
Een buitengewoon handig en sierlijk uitgegeven boekdeel.
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A.O. Flanders: Toen Vlaanderen groot was. (Uitgave Excelsior, Brugge,
278 blz., 1930.)
Een lijvig boek vol historische nota's en aanteekeningen. Schrijver heeft in het
bijzonder gedacht op de internationale grootheid ven Vlaanderen en dan ook onder
den opgegeven titel gegroepeerd al hetgeen Vlaanderen betrof en hij ontdekken mocht
in den vreemde, hoofdzakelijk in Italië en in Groot-Brittanje en Ierland. Voor Italië
komen ons de opteekeningen uit Rome, Genua en Ravenna. Voor Groot-Brittanje
heeft de schrijver ook gedacht op de Britten of Ieren in Vlaanderen. Het grootste
gedeelte van deze historische nota's is nieuw en dat maakt de waarde van dit boek.
Een volledig doorzoeken van al wat er in de aangegeven plaatsen te vinden was
beweert de schrijver niet gedaan te hebben. Het laatste woord in zake Vlaamsche
opzoekingen in den vreemde is dus hiermede niet gezegd, maar die verder zoeken
wil beginne met na te slaan of O'Flanders het niet alreeds heeft geboekt.
We dienen den schrijver dankbaar te zijn om zijn goed Vlaamsch werk.
F.P.

Urbain Van de Voorde: Charles de Coster en de Vlaamsche Idee. (Uitgave
Het Kompas, Mechelen, De Spieghel, Amsterdam.)
Van de Voorde heeft een verzuim goedgemaakt door de figuur van Charles de Coster
naar haar juiste verdienste te herschatten, en door haar innig verband aan te toonen
met de Vlaamsche Idee. Alleen vinden we de formuleering van deze Vlaamsche Idee
ietwat elastisch, en wij krijgen er de onontkoombare politieke richtsnoeren niet uit
afgeleid. Van de Voorde geeft zich te kennen als een irrealist in de Vlaamsche
beweging waar hij zegt dat de kultureele eenheid van den Nederlandschen stam,
onaangezien de statenvorming waarin zij ligt verbrokkeld, een onvergankelijke,
eeuwige band is. De lyriek heeft hem hier stellig parten gespeeld. Wij citeeren verder
in dit verband: ‘Platonische verklaringen over de afwezigheid van zekere grenzen
kunnen wij met gerust gemoed overlaten aan snoeverige Fransche generaals en aan
onverantwoordelijke Franschdolle politici.’ De kwestie is maar, ziet U, Van de
Voorde, dat die verklaringen heelemaal niet platonisch zijn, getuige daarvan het feit
dat de Fransche regeering haar Noordergrens onverdedigd laat, omdat zij van de
Belgische vassaliteit overtuigd is. De Fransche generaals en de Franschdolle politici
zijn trouwens heelemaal niet snoeverig en heelemaal niet onverantwoordelijk, maar
weten bliksems goed wat zij verkondigen. Hun betoog steunt op feiten, en het is o.i.
onverantwoordelijk zich daar met een platonisch irreëel beroep op ons Vlaamsch
stambewustzijn overheen te zetten. Ten slotte is Van de Voorde de man gebleven
die blijft gelooven dat het Vlaamsche vraagstuk alleen langs kultureelen weg te
beslechten is, een stelling die in het licht der politieke gebeurtenissen onhoudbaar is
gebleken.
Zijn essay munt voor het overige uit door gedegen kritisch inzicht al hadden wij
de stijl minder beeldsprakerig gewenscht.
V.J.B.
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Pol van Nyen: Guido Gezelle. (Uitgave Regenboog, Antwerpen.)
Pol van Nyen hecht al te groot belang aan de religieuze en politieke waarde van
Gezelle. Wij hadden liever gezien dat hij zich hield bij den lyricus Gezelle, omdat
dit ten slotte het eenige essentieele is buiten alle tijdsaksident om. Het werkje werd
zeer keurig uitgegeven.
V.J.B.

Frans de Wilde: De Vluchtende Schoone. (Uitgave Lumière, Antwerpen.)
Een bundel die het poëtisch middelmatism van 1920 tot nu niet te boven komt. Zeer
hybridisch in de uitdrukking, en al te zeer nog vastgegroeid in romantisch rethoriek
en bolle zegging.
V.J.B.

René Veerbeeck: De Donkere Bloei. (Uitgave Eug. van Beckhoven, Moll.)
De conciesheid in de uitdrukking, de onmiddellijke veruitwendiging der emotie
zonder metaforischen rompslomp stemt ons tegenover dezen tot dusver onbekenden
auteur gunstig. Hij behoort tot de avondlanders, er ligt een stille, morbiede toon over
zijn lied. Dingen als ‘De Zingende Engel’ staan volrond:
Heb moed en volg mij
wij laten achter ons een zingend spoor
een lied
tussen verheven sterren en ogen zo diep
loopt een zekere weg door alle dingen heen
naar 't vaderland van uw ziel
luister hoe 'k rinkelend mijn voet aan de aarde sla
ieder ding is overwonnen als het zingen gaat
de kernen wentelen open
in de harmonie van Gods schoon gelaat.

Verder een dubbel vers, dat buitengewoon helder en expressief in de woorden ligt.
Gij zijt me misschien niet langer geschonken
dan de vogel naast zijn schaduw blijft.

René Verbeeck stemt zijn geluid op het goede diapazon. Zijn woorden zijn emotieve
kristallen. Eindelijk weer eens een dichter.
V.J.B.

Gregorius Thys: Jehova. (Uitgave Excelsior, Brugge.)
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Een fontein van woorden. Geen enkele, maar geen enkele glinsterparel.
V.J.B.
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Gery Helderenberg: Spel van het Lam Gods. (Uitgave Steenlandt, Kortrijk.)
Zeer brave stapvoetsche verzen die fideel rijmen, en waarvan men de stopwoorden
vanaf de vorige strofe reeds kan invullen.
V.J.B.

Pierre Bouchardon: Het Kasteel van Bitremont. (Uitgave Excelsior, Brugge.)
Straks 200 blz. banale verhaaltrant.
V.J.B.

E.P. Dr. Berthold Missiaen: Communism en Familieleven. (Uitgave
Excelsior, Brugge.)
Een van kristelijk standpunt uit betracht overzicht van de kommunistische ideologie
in haar maatschappelijke toepassing. Wij waardeeren zeer de objectiviteit bij steller
waar hij het kommunism naar wezen en uitingen schetst. En wij zijn het met hem
eens waar hij tegenover de kommunistische drogstelling dat het maatschappelijke
milieu de moraal bepaalt, het geloof stelt aan imponderabilia in geestelijk en ethisch
opzicht boven de wisselvalligheid van maatschappelijke leerstellingen. Aanbevolen
voor de scherpe analyse en de rake verwoording.
V.J.B.

P. van Overzee: De ziekte aan de Zenne. (Uitg. Exelsior, Brugge, 1930.
Prijs: 25 fr.)
De schrijver van dit overzicht van den strijd der Vlamingen voor het behoud van hun
taal en volkswezen en voor de verovering van hun zelfstandigheid zou zijn doel, dat
in de eerste plaats een voorlichting zijner landgenooten over het
nationaliteitenvraagstuk in het koninkrijk België wil zijn, gemakkelijk bereiken,
wanneer hij in Noord-Nederland een uitgever had gevonden. De heftigheid van zijn
betoog heeft de Hollandsche uitgevers afgeschrikt. Als op het titelblad niet vermeld
stond, dat de schrijver leeraar aan de Gemeentelijke H.B.S. te Winschoten is, zou
menig lezer twijfelen aan het Nederlanderschap van den Heer P. van Overzee. Zoo
volkomen heeft deze zich de Vlaamsche geestesgesteldheid eigen gemaakt, de
gemoedsstemmingen doorvoeld en de toestanden doorleefd, dat taal en stijl zuiderlijke
kleuren en vormen vertoonen.
Het is geen geringe verdienste van het boek, dat het daardoor een psychologisch
bewijs geworden is van een volkseenheid, welke dikwijls op plechtige bijeenkomsten
is verkondigd, doch sedert den oorlog door sommigen is ontkend.
Van een meer objectief standpunt geschreven, zou de wetenschappelijke beteekenis
dezer historische bijdrage ongetwijfeld grooter wezen. Zij is niettemin belangwekkend
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door de warmte waarmede en de wijze waarop de feiten, die toch alle historisch juist
zijn,, worden voorgesteld.
Het best geslaagd zijn de hoofdstukken over de verwording van het Vlaamsch
volkswezen onder de vreemde heerschappij, welke de
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ziektekiemen hebben verspreid, over de scheuring der Nederlanden in de XVIe eeuw,
die het Vlaamsche volk bloedloos heeft gemaakt en zijn weerstandsvermogen
verzwakt, over de tragiek der vereeniging welke te kort is geweest om krachtige
levenssappen in te brengen en over de voortwoekering van het besmettingsproces
sedert honderd jaar. De lezing ervan zal het geheugen opfrisschen en aanvullen van
den Vlaming, die zijn verleden kent zij zal een openbaring wezen voor den Hollander,
die slechts de officieele geschiedenis heeft horen voordragen, welke de aandacht niet
vestigt op het feit, dat de scheuring het gevolg is geweest van uiterlijke oorzaken.
De verschijnselen der ziekte aan de Zenne, zooals de schrijver de verfransching
noemt, welke van Brussel uit als een etterende wonde het Vlaamsch lichaam afvreet,
worden aanschouwelijk en boeiend geteekend zonder eenige verschooning van de
slechte herders, die geen deskundige hulp er bij roepen. De door den schrijver
voorgestelde behandeling is de meest radicale; inwendige tegengiften vermogen niet
meer de ziektekiemen te vernietigen. Alleen een chirurgisch ingrijpen kan het leven
van het Vlaamsche volk redden.
Minder overzichtelijk is het moeilijk hoofdstuk over activisme en passivisme; het
laatste, dat het decennium 1918-28 behandelt, mist de historische perspectief, welke
ruimte aan de vorige geeft.
Alles te zamen genomen een vlot geschreven, levendig boek, dat ergernis bij den
tegenstander zal wekken, doch door velen met dankbaarheid zal aanvaard worden
en dat vooral zijn weg naar den buitenstaander zou moeten vinden.
Dr. G. SCHAMELHOUT.

K. Ten Bruggencate: Engelsch Woordenboek IIe Deel N.E. (Uitg. J.B.
Wolters's Uitgevers Maatschappij, Groningen.)
De Heer A. Broers heeft deze elfde verbeterde en vermeerderde uitgave met zorg
bewerkt. Dat zij degelijk is bewijst het ongewoon sukses van deze uitgave. Druk,
papier, band, alles is verzorgd tot een gerieflijk en sterk handboek.
X.

K.R. Gallas en C.R.C. Herckenrath: Fransch Woorden-boek. IIe Deel N.F.
(Uitg. J.B. Wolters's Uitgevers Maatschappij, Groningen.)
Te gelijk verscheen bij dezelfde firma dit Fransch woordenboek, opgevat naar den
trant van P. Van Duinen's woordenboek maar uitvoeriger en degelijker. Ook de
uiterlijke verzorging van het boek is uitstekend.
X.

Antoon Thiry: Kiroeme! Kieroeme! Menschkes keert eens om. (Uitg.
Kompas, Mechelen. 1930).
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Wat Lode Baekelmans is voor Antwerpen, dat is Antoon Thiry voor zijn geboortestad
Lier. Beiden beelden het kleinsteedsche olkje hunnes omgeving uit. De menschen
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wel wat tragischer soms en heroïscher in het grandiose decor van het havenbedrijf.
Bij Thiry zijn het ‘menschkes’ die in verhouding staan tot hun stadje. De begrenzing,
het geslotene van het door den schrijver uitverkoren millieu brengt hem van zelf tot
die fijne detailleering van karakters en de duizend kleine dingen waartusscchen het
menschelijk bedrijf zich afspeelt. De jarenlange ballingschap van den schrijver doet
het droombeeld van zijn stadje als een altijd schooner wordende herinnering in hem
opdoemen. Door het feit dat al de menschjes uit de vijf afzonderlijke verhalen van
dit boek uit de napeinzende herinnering werden herschapen kregen zij een
bekoorlijkheid die de realistische schildering naar het leven zoo niet biedt. Leuk zijn
deze verhalen meestal en daarbij vervuld van dat oud-provinciale charme. De Liersche
levens en uitzichten die ook Timmermans uitbeeldt zijn meer vermengd met
herinnering aan schilderijen van Breughel of de Vlaamsche primitieven. Bij Thiry
is alles van eigen vinding en schepping en wij krijgen bij hem steeds een waarachtiger
voorstelling van het kleinsteedsche leven. Deze schrijver wordt van langsom meer
een vooraanstaande persoonlijkheid in onze specifiek-nationale litteratuur.
J.M.

Natorp P.: Philosophie. Göttingen Vandenhoek 1929. 4e uitgave.
In de in alle opzichten aanbevelenswaardige reeks ‘Wege zur Philosophie’ is zoo
pas de 4e uitgave verschenen van Natorps Inleiding tot de wijsbegeerte. Het is met
dit werkje een succes en een verdiend succes geworden. Het verkondigt in duidelijke
en soms meesleepende taal het idealistisch evangelie der Marburger Kantnavolgers.
De geniale Cohen drukte den stempel op de richting doch Natorp is ongetwijfeld een
der invloedrijkste denkers aan wie het neokantisme het geweldige zijner verspreiding
gedeeltelijk dankt. Nu de school een daling ondergaat schijnt nochtans de afzijdigheid
aan den gevierden en hoogstaanden persoon van Natorp niet te raken. Er is geen
beter werk om ons binnen te leiden in den niet bevattelijken gedachtengang van het
logisch idealisme: oneindig klaarder maar even getrouw dan Cohen ontrolt Natorp
de grondlijnen zijner overtuiging, die zich zeer logisch en streng consekwent laat
doorvoeren. Realisme en idealisme zijn houdingen van den geest waartusschen hij
kiezen moet, niet om motieven van logischen aard, doch om irrationeele. Beider
wereldbeeld is gebreksvrij ofschoon niet vrij van moeilijkheden. Is de keus niet
willekeurig, zij is toch niet noodzakelijk bepaald en kan door geen rationneele
grondvesting opgedrongen worden. Dit weze gezegd om den weg te banen voor een
klein, zeer bereikbaar werk, bij ons onbekend maar in Duitschland als een klassiek
boek beschouwd, dat volgens de treffende uitdrukking van een vroegeren recensent:
het kabinetstuk van Natorps methode is en ons meteen verplaatst in een der
denkcompartimenten waaruit ons hedendaagsch geestesleven is samengesteld.
V.

Schlick: Espace et Temps dans la physique contemporaine. Vert. door
Solovine. Parijs, Gauthier-Villars. 1929.
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het klein werkje van hun apologist Schlick aan het Fransch sprekend publiek bekend
te maken. In korten tijd vermenigvuldigden zich de uitgave van het oorspronkelijke,
het beantwoordde dus aan een wezenlijke behoefte. Het mathematisch materiaal, dat
zeer ingewikkeld is van natuur, is tot het onmisbare beperkt; in korte maar rijke
kapittels defileer en de hoofdstellingen van de relativiteitstheorie. Oorspronkelijk of
vertaald, het blijft een vulgarisatiewerk van eerste gehalte. De auteur werkt niet alleen
het substantieele der nieuwe theorie uit, maar stelt haar onophoudend in betrekking
tot de wijsgeerige vraagstukken, die ermede verbonden zijn. Het is bekend dat hier
juist de meeste bezwaren tegen de theorie liggen; ik zeg niet de materieele
onwaarheden, maar de bezwaren, die vloeien uit het tot hiertoe heerschende gebrek
aan bekwame en onbevooroordeelde vergelijking. De physico-mathematische
relativiteit is er; de relativiteitsphilosophie nog niet. Het is ontegensprekelijk dat
Schlick erin geslaagd is enkele speciale problemen uit dit nog braak veld in het licht
te rukken, doch even waar is het dat zijn groote brochuur het vraagstuk niet in zijn
volledigheid voldoet. Wij hebben eer excerpta voor ons liggen. Doch binnen deze
beperkte grenzen verdienen auteur en vertaler onze waardeering. Klaar en bevattelijk
is hun résumé en hun discussie, niet alleen wat betreft de loutere uiteenzetting van
Einsteins ideeën, maar ook de uitwerking en de philosophische grondlegging die zij
ervoor aangeven en wij dragen den indruk mede dat een geheel andere
wereldbeschouwing zich koppelt aan de zuiver-wetenschappelijke theorie van den
Berlijnschen professor. De karige aanduidingen op Kants en Newtons wereldvisie
volstaan om wie met deze vertrouwd is, de geweldige transformatie voor te voelen
die Einstein aanbrengt. Ik meen, gezien den toestand onzer informatie, dat niemand
vruchteloos dit werkje zal inkijken en beter dan te voor beseffen wat voor ons weten
geschiedde toen Einstein de pas vond om zijn beperkte relativiteit te veralgemeenen
en de physische structuur van het geheel in een nieuw daglicht te plaatsen.
V.

Bridet: La Théorie de la Connaissance dans la Philosophie de Malebranche.
Parijs, Rivière. 1921).
Als de minutie een philosophische eigenschap is, dan is het onderzoek door Bridet
ingesteld naar de kennistheorie van Malebranche een hoog aan te prijzen werk. De
bezorgdheid, de scrupules der nauwkeurigheid hebben het uitvoeriger gemaakt dan
dat wij het zouden wenschen. Dezelfde eigenschap voert een andere mede, n.l. het
positief karakter. Het is geen fantaisie rond enkele grondaanschouwinge, geen
uitgewaterde bladvulling, maar een analyse welke onophoudend steun zoekt bij den
tekst. Deze wederzijdsche aanpassing stelt de auteur vaak voor het onsamenhangende
van Malebranche's kennisleer: dit gebrek stelt hij in het licht zonder het te willen
ontwijken of onder phrases te begraven. M.a.w. het is eerlijk, getrouw en zaakrijk.
Gebreken zijn veelal de schaduwzijden der verdiensten. Hier ook. Het is een gewilde
droogheid die ons in zekere mate weerhoudt en bij inspanning vermoeit. De eenvoud
is wel een weinig dor geworden en men moet in zich de philosophische daimon
voelen om genoegen te hebben aan zijn uiteenzetting. Doch meteen is dit werk zoowel
het eenige in zijn soort. En dit wil zeggen voor den wijsgeer onontbeerlijk.
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Gouhier H.: Malebranche. Parijs, Gabalda. 1929.
Voor Malebranche wordt het allengskens een gulden tijd. Te dezer plaats heb ik
enkele jaren geleden de meesterlijke studies van denzelfden auteur over denzelfden
denker gememoreerd. Nu publiceert hij in de serie: Les Moralistes chrétiens, een
bloemlezing uit zijn verken. Aan dergelijke florilegiën houd ik niet veel, vooral als
men over de werken beschikken kan. Doch een bloemlezing uit Malebranche heeft
voor zich eerst het ontbreken eener uitgave en tweedens een publiek dat wellicht niet
heel en al met de cartesiaansche atmosfeer van zijn werken vertrouwd kan zijn. De
heer Gouhier heeft dus wellicht den wensch van velen bevredigd met het geduldig
en sympathiek samenzoeken van wat de Oratoriaan voor de christene, voor de
wijsgeerige ethiek geschreven heeft. Christene en philosophische ethiek zijn voor
hem geen heterogene gebieden; zij bepalen zich wederkeerig. Daarom ontspringt
deze christene ethiek aan zijn wijsgeerig stelsel dat in het eerste deel aan de hand
van uittreksels belicht wordt. Dogmatischer kan men het tweede deel over de deugd
noemen, doch getuigenis van een oordeelkundige psychologie legt het derde deel
over de plichten af. De auteur leidde zijn keus met een overzicht over Malebranches
geestelijke houding in: de moraal houdt innig verband met zijn godsdienstige en
metaphysische opinies. Naast de Pascal, de Thomas en de ‘Pères du Désert’ maakt
de Malebranche een mooi figuur en verrijkt een veelbelovende verzameling.
V.

Tricot: Traité de Logique formelle. Parijs, Vrin. 1930.
Een school-handboek voor logica. Het volgt in alles de traditionneele theorie: de
tallooze verwijzingen naar het handboek van Maritain zijn er wel de beste getuigen
voor. Doorgaans stelt hij zich op aristotelisch standpunt. Doch de voornaamste
verdienste van het werk is wel de volgende. Tricot plaatst bij elke gelegenheid ook
de afwijkende opinies naast elkander. Aldus wordt het een elementair maar
richtinggevende vergelijking tusschen de opvattingen van Aristoteles en Lachelier.
Een volslagen onbekendheid met de logische theoriën van het Duitsch spraakgebied
ontsiert het. Het zou zooveel belangwekkender kunnen geweest zijn, nu de laatste
20 jaar zooveel gewerkt hebben op dit gebied. Ik verwijs slechts naar het
phaenomenologisch aandeel. Het boek van Koppelmann zou onmiddellijk den auteur
een ‘terra incognita’ hebben geopend. Gelijk het zich voorstelt echter heeft het door
de historische samenplaatsing veel voor op dergelijke werken, zelfs op dat van
Maritain. Wij hebben graag gelezen dat ook de logica der modale oordeelen en
redeneeringen een plaats is ingeruimd. De stiefmoederlijke behandeling die dit kapittel
ondervond bij de logiekers staat niet in verhouding met de belangrijkeid van het
vraagstuk. Hier en daar is nog een meening mede ondergeloopen die hedendaagsch
algemeen verwaarloosd wordt en onvoldoende blijkt. Het traditionneel standpunt
draagt hier de schuld. Een bruikbaar handboek is het voorzeker en als zoodanig
aanbevelenswaardig. Met de zaak vertrouwde lezers zullen wel bij de lectuur aanvullen
wat te kort schiet en terechtwijzen wat zich niet meer met dezelfde evidentie
verdedigen kan.
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Jolivet: La Notion de Substance. Parijs, Beauchesne. 1929.
R. Jolivet, der theologische faculteit te Lyon, studeert de ontwikkeling der
geschiedenis van het substantievraagstuk in de Europeesche wijsbegeerte. Het woord
ontwikkeling is wel niet gepast voor een essai dat het erop aanlegt allen vooruitgang
in de philosophie te loochenen, het laatste woord van de rede en de hoogtij der
waarheid in de middeleeuwen ziet en het restant voor een progressieve afbraak dezer
waarheid houdt, zonder systematische aanwinst. Ik hoef er niet op te wijzen hoe
archaistisch dergelijke stelling aandoet. Het woord ontwikkeling is om een tweede
rede te sterk. Het werk immers geeft ons geen organische ontwikkeling der systemen,
het geeft met den uitgroei noch de wederzijdsche conditionneering van de geheele
gedachte der auteurs, doch bepaalt zich tot het weergeven van hun abstracte en
geisoleerde substantieleer. Derdens is het geen ontwikkeling die zich voor ons ontrolt
omdat zij slechts de representatieve stelsels opneemt en met het verwaarloozen der
tusschengebieden ook de noodige schakelen mist om de continuiteit tusschen de
aangebrachte grooten levendig voor oogen te stellen. Het mangelt den schrijver aan
sympathie voor alles wat geen copie is van de middeleeuwsche solutie. Het best
geslaagde deel is dan ook begrijpelijkerwijze het eerste hoofdstuk. Sommige aperçus
zij nhier wezenlijk lezenswaard en verdienen onbegrensde waardeering. Het
hoofdstuk, waarin hij de substantieleer der moderne wijsbegeerte van Descartes tot
Kant voor oogen brengt is een vlijtige samenstelling zonder inslaande
oorspronkelijkheid. Het laatste, dat dezelfde notie behandelt in het moderne idealisme
tot Bergson, is zeker van aard den lezer dienst te bewijzen omdat de groepeering der
19e eeuwsche substantieleer nog niet is doorgevoerd, doch is sterk geselectionneerd
en voorzichtigheid is het parool dat men in echt nemen moet. De bibliotheek der
‘Archives de Philosophie waarin het werk is opgenomen heeft ons in haar voorgaande
stukken werken van hoogere waarde gegeven en mag aan het onderhavige niet worden
gemeten. Wij zouden haar voorzeker te gering aanslaan en een aller belangstelling
waardige richting onzer wijsbegeerte doen voorbjigaan.
V.

Hippolyde de Rome: Philosophoumena. Parijs, Rieder 2 dln. 1929.
De uitgeverij Rieder is sterk betrokken in de wetenschappelijke studie van het
christendom op modernistischen grondslag. Als nr 6 der ‘Textes du Christianisme’
publiceert zij in twee deelen de Philosophoumena van Hippoliet van Rome, in het
Fransch vertaald door Siouville en voorafgegaan van een uitvoerige inleiding. In dit
werk refuteerde de Romeinsche bisschop (IIIe eeuw na Christus) al de ketterijen in
den schoot van het jonge christendom ontstaan. Het bestaat uit twee deelen: 1) een
kort exposé der philosophische en godsdienstige systemen der heidensche oudheid,
de teelaarde van alle heterodoxie in het christendom, en 2) de discussie met de
verschillende vormen dezer heterodoxie. De persoonlijkheid van Hippoliet is niet
eenzinnig beoordeeld bij gebrek aan voldoende gegevens en de tegenspraak op dit
stuk met de 1e uitgave zijner werken opgerezen, verheft nog levendig het hoofd
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bevochten (Syntagmen van alle Ketterijen) en om nog niet met zekerheid gekende
redenen herhaalt hij dertig jaar later de aanklacht doch ditmaal scherp, meedoogenloos,
hier en daar zelfs brutaal, en zijn oneenigheid met Callixtus gaf hem menig bitter
woord tegen de katholieke Kerk in de pen. Voor de geschiedenis der ideeën in de
eerste eeuwen onzer tijdrekening zijn de Philosophoumena van groote beteekenis.
Zij geven ons een tafereel der gnostische denkgewoonten, werken bij gelegenheid
uitvoerige of korte citaten van gnostische schrijvers in den tekst in en van die waarvan
ons weinig meer bekend is. Anderzijds leidt het ons in sommige middens binnen
zonder hetwelk wij hun bestaan niet zouden kennen. Betreuren moeten wij de
gewoonte dezer reeks de teksten nooit volledig te geven en zich vaak tot
samentrekkingen te bepalen. De speciale inspiratie der reeks verplicht ons de
beoordeeling over de npersoon en het werk van Hippoliet te toetsen aan andere
geestesgesteltenissen, b.v. aan d'Alès La Théologie d'Hippolite, Bousset
Hauptprobleme der Gnosis, E. de Faye Introduction à l'étude du Gnosticisme en
Gnostiques et Gnosticisme. De beste uitgave van den oorspronkelijken tekst,
waarmede deze vertaling moet vergeleken worden is de Berlijnsche, wier derde deel
bezorgd werd door P. Wendland en de Philosophoumena bevat.
V.

Moreau-Rendu: L'idée de Bonté naturelle chez J.J. Rousseau. Parijs,
Rivière. 1929.
Over Rousseau geraakt men niet uitgepraat. Zooals het met alle enigmatieke figuren
en alle niet sterk gelederde wijsbegeerte gaat, staan wij voor Rousseau voor immer
vernieuwde synthesen en voor meer door de beschavingstoestanden dan door het
systeem geinspireerde monographiën. In dit opzicht is ook het onlangs verschenen
werk van Moreau-Rendu opmerkenswaardig. Hij stelt de idee der natuurlijke goedheid
van de menschelijke natuur als centraal dogma van Rousseau's evangelie op; zij
commandeert de terugkeer tot den natuurtoestand, tot het deisme, tot de minachting
van de maatschappij en haar instellingen, tot het sytseem der negatieve of liever
preventieve opvoeding, de hangelpunten zijner ideologie en ongetwijfeld nog sterke
fermenten in ons huidige beschaving. Dit exposé is gevolgd door een polemisch deel
waarin de katholieke leer der erfzonde met de oorspronkelijke goedheid gewogen
wordt. In een eerste deel schetst de schrijver een tafereel van de personen en
stroomingen die tot de vorming der 18e eeuwsche atmosfeer hebben bijgedragen,
waarin hij dan de persoonlijke vorming van Rousseau door de lectuur, de droomerij
en de natuur verplaatst. Wij hebben slechts de vluchtigheid en de onvolledigheid van
dit voorbereidend deel aan te stippen; voor niet specialisten kan het voldoende zijn,
doch de litteratuur is zoo sterk aangegroeid rond de 18e eeuw en Rousseau, dat ruimere
precedenten ons bekend zijn. Het tweede deel is voorzeker het waardevolste. Uit het
ontzaglijk werk van Rousseau, voor wiens lectuur geen tijd beschikbaar is, heeft hij
met zorg al de mogelijke teksten en gedachtengangen geisoleerd die met zijn
onderwerp in verband staan; dit florilegium is geroepen om veel dienst te bewijzen
aan de belangstellenden en schijnt ons wezenlijk goed uitgevoerd. Dit deel op zichzelf
genomen was voorzeker de publicatie waard. In het derde deel stelt hij de katholieke
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begrip van de metaphysische natuur of essentie van den mensch en dat van de
menschedijke individualiteit. Wat de eerste toekomt draagt hij op de tweede over.
Het eerste paragraaf der polemiek exponeert de philosophische ideologische conceptie
van natuur zooals de scolastiek haar voorstelt. Na een synthesis van Rousseaus
ontwikkeling bepaalt hij dezes natuurbegrip om eindelijk de motieven na te gaan van
zijn afkeer voor de theorie der erfzonde, ‘le blasphème’, zooals hij het Mgr. de
Beaumont verweet, en zijn theorie der natuurlijke goedheid. Hierover verschillen de
meeningen. Mr. Schinz besluit tot een accidenteele oorsprong; J. Maritain tot een
essentieele als reactieve nawerking der katholieke wijsbegeerte in conflikt met de
laieke wereldbeschouwingen der 17-18e eeuwen. Auteurs meening verbindt beide
stellingen. Verders wijst hij erop hoe de religieuse val bij Rousseau nagewerkt heeft
om de sociologische val te inspireeren. Wat Adam misdreef legt hij ten laste aan de
maatschappelijke instellingen, waaronder de eigendom een vooraanstaande plaats
bekleedt. Wij hebben dit werk graag gelezen. Wij moeten het onder bereik hebben
voor de studie van Rousseau en van de 18e eeuw, om de fundamenteele gronden
waarop het sociaal leven gebouwd is en de geestelijke leitmotieven die het
beheerschen na te gaan.
V.

Serrus: L'Esthétique transcendentale et la Science moderne. Parijs, Alcan.
1929.
Het werkje van Serrus is een omwerking van zijn dissertatie die in 1927 bekroond
werd en verdiende bekroond te worden door de Académie des Sciences morales et
politiques. Na twee inleidende hoofdstukken gewijd aan het exposé van Kants
wetenschapstheorie en transc. aesthetica gaat hij over tot zijn ontderwerp: de tr.
Aesthetica en de moderne wetenschap. Het is den lezer bekend welk diepgaande
spoor de oorspronkelijke visies zijn tijd- en ruimteleer in de 19e eeuwsche critiek
nagelaten heeft. Nochtans heeft het niet aan critiek ontbroken en elke verovering van
het exact weten diende geconfronteerd met de grondvesting der wetenschap die Kants
Critiek voor alle lieden beteekende. Uit den aard zelf waren deze veroveringen Kant
niet bekend en het is een niet onaardig criterium na et gaan of de wetenschap haar
confirmeerde of infirmeerde. Serrus onderzoekt vier verstrekkende feiten die de
wetenschap opponeert aan de kritiek: de logiseering der mathesis, de discursieve
natuur van het getalbegrip, de metageometrie en mechanica van Einstein. Kant
construiseerde de mathesis intuitief door de apriorische tijd- en ruimtevormen en
door hun betrekking tot de kwantiteit: de logistiek als een onderdeed van de logica,
n.l. die der betrekkingen. De phaenomenologie veranderde de conceptie van het getal
in een discursief begrip. Serrus stemt in met de phaenomenologische opvatting doch
verkiest de critische theorie welke de mathesis als een samenwerking van intuitie en
verstand aanziet boven de logistische. Hetzelfde voor de ruimte. De analysis situs is
niet in haar geheel vereenigbaar met de critische natuur der ruimte doch beteekent
geen vernietiging der tr. Aesthetica aangezien zij juist de ontwikkeling is van het
apriorisch ruimtebegrip en diens aprioristische verhoudingen, welke de Aesthetica
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Serrus, is de critische theorie dieper aangetast door het feit dat zij de noodzakelijkheid
toekende aan de operaties die het getal voortbrengen, wijl nu andere methodes
aangevoerd wor-
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den, die bijgevolg het noodzakelijk karakter van Kants getalsvorming ondermijnen.
Meestal is de ontdekking der Metageometrie togen Kant uit gespeeld en met het
minste recht. Kant zelf voorzag haar mogelijkheid. Hij construiseerde zijn theorie
op de alleenheerschende euclidische geometrie. Voor de intuitie geldt slechts deze
al zijn de andere door de logica niet uitgesloten. Kants vooroordeel te dezer zake
was het verleenen der noodzakelijkheid aan zijn intuities vermits zij slechts een der
mogelijkheidreeksen vormen welke andere naast zich dulden. Wat Einsteins
mechanica betreft, zij bedreigt volgens de solenneele verklaring van haar auteur de
tr. Aesthetica niet. Zij berust op haar grondslag. Aan de natuur van tijd en ruimte
doet de relativiteit niets af: slechts het begrip der beweging verandert. Doch dit is
geen aprioristische intuitie zooals er Kant meermaal de nadruk op legde. De
tegenspraak tusschen beide komt voort uit de talrijke valsche voorstellingen van
Einsteins ideeën. Uit dit werkje blijkt dus dat de moderne wetenschap zich ontwikkelt
buiten de tr. Aesthetica zonder echter haar fundamenteele inzichten tegen te spreken.
V.

La Nouvelle Journée. Parijs, Bloud. 1929-1930. nrs 13, 14, 15.
De drie laatste nummers der Cahiers de la Nouvelle Journée houden het prestige
hoog en de geest tevens. Nr 13 is voor ons minder belangrijk om wille van het politiek
onderwerp: France et Allemagne, waarin naar eerlijk begrijpen en toenadering wordt
gestreefd. Hij erkent volmondig den val van de ‘esprit de Ruhr’ en de eindelijke
opbloei van de ‘esprit de Locarno’. Wij trekken de aandacht op het artikel van H.
Platz, hoogleeraar te Bonn, een zeer goed kenner van Frankrijks geest en volk, die
het nationaal chauvinisme beider landen uitdrukkelijk veroordeelt. Nr 14 vormt de
inleiding van een breed aangelegd werk dat voor doel heeft de spiritualiteit der 17e
eeuw onder een nieuwen gezichtshoek te beschouwen. Fidao legt onder den titel:
Qu'est-ce qu'un classique? den grondslag dezer spiritualiteit. De hoofdcategorie van
den classieker is de epische geest dien hij terugvindt in de dramaturgie van Corneille,
de publicistiek van Bossuet en de litteraire critiek van Boileau. De sterke wil van
Lodewijk XIV en zijn minister Richelieu leggen in de natie een zucht naar verheven
grootheid. Dergelijke grootheid uit zich in de litteratuur door den zucht naar
volmaaktheid. Het volmaaktheidsgevoel is het sublieme. Dit sublieme ontspringt aan
de vrije fantaisie van het genie. Het genie wordt gedragen door groote passies en in
tweede orde door een onderwerping aan het verstand. Tallooze nieuwe uitzichten
worden door deze synthesis heen geworpen. Eerst en vooral treft de dissonante met
de gewone opvatting: de 17e eeuw was niet cartesiaanschrationalistisch; zelfs niet
de zoo gewraakte Boileau. Tweedens dringt zich de geweldige invloed der
romanlitteratuur op op den geest der litteraire hoofdfiguren. Derdens vinden wij dat
de cultus der verstandsregelen ook in de 17e eeuw verbleekt voor de erkenning van
het affectief leven als motief van inspiratie. ‘L'art’ is de kunst der regelen, maar de
hoofdzaak is groote passie, princiep van alle heroisme. Vlerdens wordt het werk een
rehabilitatie van den criticus en den satirieker Boileau. Met sympathieken toon en
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enthousiast brio voert de auteur zijn tegenoffensief. Nr 15 Continu en Discontinu is
belangrijk genoeg om later uitvoerig behandeld te worden.
V.
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