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Zijn wij modern?
I
Ik geef maar dadelijk het besliste antwoord op den vragenden titel: Juist omdat wij
Katholiek zijn, zijn wij modern.
Doch laat men mij goed verstaan. Wij zijn menschen van dezen tijd. Wij zijn geen
middeleeuwers. Wij staan gegroeid, met al de vezels van ons leven, van onzen geest,
van ons willen, in dezen tijd. Wij zijn menschen van de jaren na den wereldoorlog,
toen alle vastheid vernietigd werd. Wij hebben dien oorlog meegeleefd en het lijden
in ons hart gegaard. Heel de pijn en de angsten van de hedendaagsche menschheid,
die zich krampend opwringt naar de eeuwige zekerheden, vinden een diepe echo in
ons hart, een luiden en smartelijken weerslag op het klankbord onzer liefde. God
liefhebben en de menschen. En dit niet als een litteraire houding, als een kunsttheorie
en een systeem, maar binnen-in den geest en in het hart door-leefd; het moet geworden
zijn de vitale macht van heel je wezen.
Want wij zijn geen ontredderden, die wanhopig zoeken en in den blinde rondtasten.
Wij zijn geen verscheurden, - al kennen wij, beter dan wie ook, de innerlijke
folteringen en de onmacht,
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de zonde en den angst voor de donkere afgronden onzer ziel. Wij weten. Wij weten
het blinkende licht en ons doel.
Modern is niet de scheur, de breuk van het evenwicht. Al wordt dit wel gemeend.
Het is evenmin de neiging om dingen van gering en absoluut geen belang, buiten
verhouding vergroot en van onmetelijk gewicht te zien. Het is niet de verwardheid
van waarden en de uiteengeruktheid. Dit kan, ik weet het, het werk van vele
niet-katholieke jongeren tragisch-ontroerend doen zijn. Dergelijk werk is niet
voldragen en tot klassieke rust en blijde ordening geheven. Zij zien de dingen en het
gebeuren van dezen tijd misvormd, niet op hun plaats in zuivere verhouding, maar
verbroken buiten de eeuwige afmetingen. Dat kan alleen de waarachtig-moderne, de
Katholiek, die rustig, met zijn menschenhart, dat alle tragedie kent, omdat het Kruis
van Christus hem in het hart geworteld staat, tegen God leunt, diep-stil en gelukkig,
zijn aandacht saamgetrokken op de werkelijkheid. Want hij kent de hierarchie der
waarden. Hij weet, dat de hoogste daad is het schouwend gebed, vanwaar alle andere
daden op elk gebied van het leven haar levenskracht en haar macht-tot-inwerking
ontvangen. Het Katholicisme is het eenige, dat te midden van de baloorige wanorde
en de rottende schijnorde van dezen tijd, wortelvast en volkomen gaaf, want eeuwig
en bovennatuurlijk van geboorte en openbaring, heerlijk rustig te bloeien staat.
Niets van het moderne leven is ons vreemd,
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noch de geestelijke onrust, noch het machinisme. Alleen wij zien het niet op zich
zelf, als doel in zich. Wij willen het veroveren, dienstbaar maken, temmen en leiden
naar zijn plaats in de wereldorde. Wij willen het moderne leven omvormen en
hernieuwen; wij zijn niet slechts modern, maar ultra-modern, zooals Maritain raak
zegt. Wij willen de brokken waarheid opspeuren bij hen, die zoeken; wij willen
saamvoegen, doch zonder iets te aanvaarden van de valsche geestelijke beginselen.
Wij puren de kernen van waarheid uit alle dwalingen, en wij weten te midden van
den chaos, die de geesten vertroebelt, den zuiveren kreet te onderscheiden van een
ziel om God. Alleen, dat is moeilijk, want de warboel is ontzaglijk en er wordt in
den wilde gegoocheld en gespeeld met groote woorden en quasidiepzinnigheden.
Wij moeten dus ook en allereerst scherp onderscheiden en daarna kunnen wij
vrijelijk ons overgeven aan dat streven en die neiging tot universeelheid, welke de
Katholieke gedachte van nature er toe brengt, welwillend en vreedzaam, want bewust
van de waarheid - Thomas van Aquino is wel het schoone voorbeeld daarvan, - eerder
de overeenstemmingen dan de tegenstellingen op te speuren, eer te redden en te
behouden dan te vernietigen. Hetgeen volstrekt niet zeggen wil, dat niet elk symptoom
van dwaling met onverbiddelijke beslistheid geweerd wordt.
Het is wel merkwaardig om voor de zooveelste maal te constateeren, dat
tegenwoordig alles wat op elk gebied uitgedacht wordt en als het aller-
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modernst voorgezet, - vooral de ideologieën en nieuwere systemen - bijna onmiddellijk
na hun geboorte en hun afkondiging ouderwetsch en achterlijk lijken. Die razende
jacht naar het nieuwe, het heeft niets te maken met modern. Modern zijn is niet met
elke mode-gril mededoen. Modern-zijn is Katholiek-zijn in de volle beteekenis,
omdat het Katholicisme alleen - hoe kan het anders? - zich volkomen aanpast aan
de nieuwe voorwaarden en omstandigheden, welke in het leven van de wereld te
voorschijn komen. Het Katholicisme absorbeert ze, zet ze op hun plaats in de
onveranderlijke orde, die van God uitgaat.
De wijziging, de versnelling van het levens-rhythme van dezen tijd blijft toch
uiterlijk. Al kun je nu 200 kilometer in het uur vliegen; al raast het dagelijksch leven
met wilde schokken voorbij, en storten wereldrijken in, - de innerlijke geschiedenis
van de ziel, de contemplatieve rust wordt er heusch in 't minst niet door gestoord.
Wel mogen er aan den bovenkant groote bewogenheden gebeuren, maar diep-in blijft
souverein de helderheid en de vaste volle rust, die brandende kolking van liefde: een
stilstand, die de som is van alle beweging.
En vandaar-uit gaat de straling. Dat is de bron van de overtuigende kracht, die den
Katholiek bezielt.
Hij zoekt niet voor zichzelf gelijk te hebben. Zijn geestelijk imperialisme is niet
een verlangen naar overheersching en macht om de macht zelve. Het is het
imperialisme der liefde,
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dat streeft naar hernieuwing van het leven door het volledig-geweten Katholicisme.
Hij speurt in de zielen, in alle kunst en literatuur, bij de zoekenden, naar de
vangsteenen van hun eerlijk verlangen. Hij constateert den nieuwen drang van velen
naar synthetische verzoening van ideaal en werkelijkheid. Hij is bij uitstek de moderne
mensch, omdat deze tijd hem niet uit zijn evenwicht heeft geslingerd, maar juist,
omdat hij dezen tijd met al zijn schijnbare tegenstrijdigheden en chaotische
ontreddering, met zijn wilde versnelling van het levensrhythme, sterk, maar van
binnen-uit ordenend, beheerscht.
Hij wil niet terug, hij wil vooruit. Hij bidt den H. Geest om het aangezicht der
aarde te vernieuwen. Hij bouwt voort op de traditie, en hij hoopt, en werkt aan die
verwachting met al de geestkracht en zijn liefde voor God en de menschen, - dat ‘in
een nieuwe wereld hersteld zullen worden de geestelijke beginselen en de eeuwige
maatstaven waarvan de middeleeuwsche beschaving in haar voortreffelijkste
oogenblikken, slechts een bijzondere tijdelijke verwezenlijking geeft, meerwaardig
in hoedanigheid ondanks haar enorme gebreken, maar toch een verwezenlijking, die
voor goed voorbij is en tot het verleden behoort.’
Als bouwers aan de toekomst zijn wij dus heel wat moderner dan degenen, die in
twijfel en onvrede, in wanhoop over den chaos en onverzoenbare tegenstellingen,
zich laten meesleuren door alle stroomingen, en meenen, dat hun ontreddering,
modern is.
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Onze taak is grootsch en zwaar. We staan nog slechts heel aan het begin van ons
werk. We mogen het ons niet makkelijk maken en moeten vooral zorgen, dat het
nieuwe katholieke gevoel, dat in sommigen werkelijk van uit de zuivere diepte
opbront, niet voos wordt door een makkelijke rhetoriek. Want daar bestaat een zeker
gevaar voor. We wezen er reeds vroeger op. Heel het gedoe met motoren en termen
der moderne techniek, het vrije vers, de onstuimige stortvloed van beelden, het
aanroepen van God bij elke wending, het ontaardt zoo gauw in een leege manier, en
dat te pas en onpas noemen van den heiligsten naam doet dan aan als een ontheiliging.
Het is en blijft volstrekt noodzakelijk, dat eerst en vooral het Katholicisme in zijn
alomvattendheid en zijn ordening, tot een volledig bezit wordt van den geest. En
men vergete niet, dat de nieuwe bloei van het Katholicisme niet geforceerd kan
worden.
In Het Volk, heeft Herman Heijermans een tijd lang een soort Dagboek gehouden
onder den weidschen titel van ‘Verbeeldingsvreugd en Werkelijkheid, deemoedige
aanteekeningen, opmerkingen, terechtwijzingen en bespiegelingen’. Al is het soms
wel wat breedsprakig en wemelt het er van onjuistheden, formidabele vergissingen,
halve waarheden, holle woorden en gedachten, die geen inhoud dekken, al doet hij
nu en dan wanhopige pogingen om zijn lezers te omhullen in de ijle wolken van het
vaagste pantheïsme, goochelt hij met evolutie,
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gemeenschap, wereldheelal en meer dergelijke woorden uit het arsenaal der
socialistische religiositeit, - deze feuilletons geven toch een merkwaardigen kijk op
de geestesgesteldheid van dezen schrijver, dezen eerlijken en begaafden man, die
met groote overtuiging zijn levensbeschouwing, welke hij oprecht meent de ware te
zijn, heeft trachten te verbeelden in zijn werk.
Terecht trekt hij te velde tegen de nog altijd hun ik-heid vergodende kunstenaars,
waaraan hij dan ook een hartgrondigen hekel heeft. De kunstenaar, die zich opsluit
in zijn binnenkamertje en stokdoof is voor het geweeklaag der armen terwijl hij zijn
fijne sensaties savoureert en zichzelf beschouwt als het kostbare centrum van het
heelal, acht hij, alweer terecht ‘een erger minderwaardigheidstype dan de zakkenroller,
ladenlichter of beroepsinbreker’.
Hij veroordeelt dien kunstenaar in naam der Gemeenschap.
Onmiddellijk dwingt u de vraag: welke Gemeenschap wordt hier bedoeld? De
Gemeenschap van wie?
Waar is die innige saamhoorigheid van menschen? Bij ‘het bewuste proletariaat?
Bij de burgerij? Bij de aristocraten? Bij den middenstand?
Maar daar vindt ge niets als met elkaar, tot den dood toe vechtende individuën!
Geen enkel dier groepen heeft een gemeenschappelijk ideaal. En dat ideaal, dat alles
bezielende ideaal, dat de harten op éénzelfden rhythme doet kloppen van vreugde
en strijdvaardigheid, moet er toch wezen, wil er van gemeenschap sprake zijn.
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Ge zult het toch werkelijk niet ontdekken bij het bewuste proletariaat, dat onderling
verdeeld is in een aantal elkaar fel-hatende groepen. De Bolsjewiki, die den
Marxistischen heilstaat hebben willen stichten en het ideaal tot werkelijkheid brengen,
vinden allerminst genade bij Heijermans, want deze socialist schrijft, dat zijn vriend
Gorki ‘gelukkig’ niet meer dweept met het Russisch voorbeeld.
De revolutionairen schijnen het dus nog lang niet eens te zijn over den inhoud van
hun ideaal.
De menschheid ligt trouwens in stukken. Er is geen saamhoorigheid. En men kan
begrijpen, dat de toon van Heijermans' dagboek, die het toch zoo oprecht meent,
telkens een bittere ontgoocheling verraadt. Hij springt wel af en toe op, en blaast dan
bellen, die even leven, kleurig in de lucht, maar o zoo gauw uiteenspatten, zonder
dat je ze zelfs 'n stootje hoeft te geven!
Ook houdt hij b.v. zooals hij zelf zegt ‘met ziekelijke hardnekkigheid’ vast aan
zijn opvattingen over burgerlijke en proletarische kunst. Maar op z'n eigen vraag:
‘Is er een Proletarische Kunst?’ antwoordt hij kort en als 't ware met verbittering en
wanhoop: ‘Neen’. En voegt er dan bij: ‘Er zijn nauwelijks sporen van gloeiende,
groote en echte Gemeenschapkunst’.
Men vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat iemand als Heijermans, die zoo graag
en herhaaldelijk zich stelt als nuchter werkelijkheidsmensch, zich verbaast over dat
feit. Er moet dan ook wel iets haperen aan zijn werkelijkheidsbegrip, aan zijn kijk
op de realiteit van het leven.
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Hij maakt wel de rake en juiste opmerking: ‘de kunstenaar wordt eerst geboren door
meeluisterenden, mee-voelenden, mee-denkenden, mee-overtuigden’; hetgeen in zijn
algemeenheid natuurlijk waar is. Maar hij denkt enkel aan de opstandigen, aan de
revolutionnair-voelenden, die ook eens gulzig willen genieten van het materiëele
leven. Van deze lieden zal er heusch geen stuwkracht en bezieling uitgaan tot de
geboorte van een gemeenschapskunst. Want hun ideaal is van de materie, niet
geestelijk.
Nu wil ik volstrekt niet zeggen, dat de materiëele toestanden, voor de massa van
het volk, - waartoe heusch niet uitsluitend het bewuste proletariaat behoort! - zoo
paradijs-voortreffelijk zijn en er géen dingen bestaan, die volgens den catechismus,
hemel-tergend zouden heeten - de Katholieken die het voorbeeld moeten geven, gaan
hier allerminst vrij uit; - maar een louter stoffelijk ideaal kan nimmer de bezieling
geven tot hooge daden en edel streven.
Dit kan alleen van den geest komen. En het geestelijk ideaal, waarbij volstrekt
niet de materie wordt veronachtzaamd, en dat tegelijk en bovenal de zielen doorzindert
met heilig vuur, de dingen ordenend rangschikt volgens de rede en het door deze
geleide gevoel, is alleen te vinden in het Christendom, het Katholiscisme, in de Kerk.
Want deze bezit nog heel wat meer, dan haar, volgens Heijermans, ‘benijdenswaardige
organisatie!’
Enkel en alleen bij de Katholieken vindt ge de Gemeenschap, de vrije
saamhoorigheid om het ideaal.
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Zij vormen de eenige massa, die een gemeenschappelijk, algemeen, geestelijk ideaal
bezit.
En alléén uit haar, nièt uit het revolutionaire proletariaat onzer dagen, noch uit de
liberalistische burgerij, noch uit de rampzalig verbasterde aristocratie, kan een
Gemeenschapskunst ontbloeien, die levenskrachtig is, want wortelend in aller
eendrachtig verlangen naar het ideaal.
Het is slechts zaak voor den Katholieken kunstenaar zich te luisteren te leggen
met zijn eigen hart aan het hart van het Katholieke volk, waartoe wij zoowel ministers
als arbeiders, intellectueelen en winkeliers, simpele boeren en kloosterlingen, rekenen,
- en stem en vorm te geven aan wat hen samen snoert tot een groot lichaam.
Wat ons samenbindt tot een éénheid zooals er geen andere mogelijk is, omdat de
onze een geestelijke éénheid is - al moge dan het verschil in gave, in aanleg, in
temperament, in karakter, in intellect en gevoel eeuwig blijven bestaan met de daaraan
inhaerente botsingen tusschen personen en groepen van individuën, - het ons allen
saambindende is het geheel van ons geloof; het is het ideaal van christelijke liefde,
van rechtvaardigheid, van heroïsme en heiligheid.
Ons ideaal is Christus.
Ons doel is Hem te doen regeeren over en in de menschen.
En het streven der Katholieke kunstenaars is tot dat gemeenschappelijk ideaal en
tot dat doel de zielen op te stooten, in de harten het sluimerende beeld te wekken van
die heerlijkheid,
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opdat ook door elkeen van het groote volk daarnaar verlangd en gewerkt en gestreefd
wordt uit al de krachten van gansch het mensch-zijn, in woorden, in daden, in
gedachten.
Wij hebben onze helden, die door allen vereerd worden.
Zijn pater Charles de Foucauld, pater Damiaan, de ontelbare missionarissen en
nonnen in verre landen, de ongekende monnikken en kloostervrouwen, geen helden
van den geest?
Is er niet een stage bloei van heiligheid, die ons allen verrukt, ook nu nog, méer
dan de menschen, versuft en afgestompt door het oorverdoovend tumult der wereld,
kunnen vermoeden?
Hebben wij niet de dogma's, die gouden mijlpalen langs den hoogen weg naar de
toppen? En de wonderbare geheimen?
Hebben wij niet de goddelijke èn de menschelijke wereld?
En dat alles zijn de ontzaglijke onderwerpen voor den Katholieken kunstenaar,
onderwerpen, die gevoeld en begrepen worden door heel het Katholieke volk en ook
door de meeste menschen, die niet in starre hoovaardige betweterigheid zichzelf een
wereldbeschouwinkje voor eigen makkelijk gebruik hebben uitgedacht en zich
daarbinnen opgesloten.
Het Katholicisme rukt de wereld niet uit haar verband. Het ordent. Zijn hoogste
bezieling is God, die liefde is. Misereor super turbam. En dat is geen minzaam uit
de hoogte neerbuigen, dat is geen uiterlijk gebaar, en evenmin opwekking
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tot redelooze opstandigheid, maar dat is een handen toesteken, dat is het geven van
je hart, van heel je wezen, om den mede-mensch, den waarachtigen broeder tot
verrijzenis te brengen door de liefde en het medelijden die werkelijk daden zijn.
En dat liefde-leven, ge vindt het overal, en het werken van den Katholieken
kunstenaar heeft niet anders te doen dan dat in beeld te brengen met heel de macht
van zijn gave, die hij ontvangen heeft.
Omdat hij hongert naar rechtvaardigheid, zal hij ook stem en vorm geven aan de
verontwaardiging, die in de zielen brandt, wanneer er onrecht bedreven wordt, en
den kleinen kwaad wordt gedaan. Maar hij moet dat steeds doen, zonder eigen
overwinning te zoeken, maar om God en Zijn Kerk tot grooter glorie onder de
menschen op te voeren.
Dat is onze gemeenschapskunst, die God en de menschen omvat en de orde zoekt
en bovenal de Liefde liefheeft.
***
Ik weet heel goed, dat we nog slechts zeer schuchter aan het begin staan van de
nieuwe Katholieke gemeenschapskunst, maar er zijn reeds kiemen, sterke vitale
kiemen.
En het is vooral verheugend, dat die kiemen gevonden worden in het werk van de
jeugd, van de jongeren.
Gewoonlijk worden deze door hun ouderen,
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de bedaagde, levenswijze en al te vaak verkeerd pessimistische en vermoeide oude
heeren smalend terechtgewezen en om hun geestdrift en hun aan alle kanten
uitbarstende levenskracht op kregelig-minachtenden toon en uit de verre hoogte eener
zelfgenoegzame gezapigheid bespot en uitgelachen.
Het doet daarom echt goed eens een man van diep in de vijftig, en nog wel iemand
als Charles Maurras die toch werkelijk geen ‘blagueur’ en een intellectueel vlasbaardje
is, maar een man rijp van denken en levenservaring, de nieuwe, de jongste generatie
der Fransche dichters en schrijvers met hartelijke geestdrift te hooren begroeten om
haar sprankelende jeugd en haar energie, in een artikel van de Revue Universelle.
Enkele zinnen wil ik hier vertalen.
‘Ik zal u niet aanraden de kisten en de vazen stuk te slaan om in het zand het graan
en den wijn te verliezen. Evenmin zal ik u zeggen: neemt alles, alles is goed en draagt
't weer over, precies zooals het is, aan het nageslacht. Want onder dat al zijn prullen,
zijn negatieve dingen. Ge hebt reeds de verbinding, die er bestond tusschen Revolutie
en Rede, verbroken. Maar Traditie en Rede te vereenzelvigen zou niet veel beter
zijn. - Ik haat het revolutionnaire program van woeste vernieling. Neen niet de
vernieling, maar de vrije weg. Ontvangt en aanvaardt het verleden, onder voorwaarde
het met zorg te wikken en te wegen, en verzekert dus de vrijheid om wel te handelen.
Door hetgeen goed is te behouden, zult ge het betere kunnen ver-
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wezenlijken. Luistert niet naar de dwazen, die beweren dat alles reeds gezegd of
gedaan is. Want nog zooveel schoone dingen zijn er mogelijk! Op welk gebied? Op
alle. Van welken aard? In de gedachte, in de daad. - Welk een prachtige jeugd! Een
generatie waartoe een Drieu de la Rochelle, een Marsan, een Dorgelès, een Cocteau
behooren, bewijst ten duidelijkste, dat zij een overdaad van leven, van kracht heeft,
en haar woordvoerders erkennen wel degelijk de noodzakelijkheid die geestkracht
te disciplineeren om er den bloei en de voortbrengst van te verzekeren: de
versnippering verontrust haar, zij zoekt den geest’.Bij ons in Nederland, in Holland en Vlaanderen, treedt ook 'n dergelijke jonge
generatie aan. Zij heeft nog wel niet die rijke verscheidenheid, die kracht en dien
omvang als in Frankrijk, waar de groote traditie van het Katholicisme onafgebroken
door de beste schrijvers en denkers is voortgezet en telkens hernieuwd, en waar zelfs
een niet-katholieke dichter als Cocteau b.v. de geestelijke tucht, ondanks zijn soms
scabreuze onderwerpen, in zijn werkwijze en techniek toepast.
Maar er klinken overal nieuwe stemmen. En zij gieten de eeuwige traditie van het
altijd jonge geloof in nieuwe vormen, in versche woorden en frissche beelden. Dat
daarbij wel eens iets hapert dat 't soms wel 'ns schel klinkt en schokkend gaat, - het
is te begrijpen. En men moet dan allerminst met een kniezerig-streng gezicht, zooals
dat maar al te vaak gebeurt, gaan vitten en zich opeens vreeselijk bezorgd toonen
voor de
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schrikkelijke gevaren van het leven en de modernistische tendenzen! Wat dit laatste
eigenlijk beteekent, ontgaat mij in verband met literatuur. Mocht het echter gericht
zijn tegen de orthodoxie der jongeren, dan geloof ik wel te kunnen zeggen dat deze
generatie, de laatstgekomenen, zoowel hier als in België en in Frankrijk, - 't zal wel
overal elders hetzelfde zijn - juist tot kenmerk heeft een blij, eenvoudig geloof, een
Katholicisme dat ze niet uit- en aantrekken al naar believen, maar dat ze met warme
overtuiging en weetgierigheid trachten te beleven van binnen en van buiten in heel
zijn omvang. Heusch, 't zijn allerminst vage zwemmers in de symboliek der
religiositeit! en diplomatieke listelingen! Die allerjongste jongeren, ze zijn bar-positief,
staan óf dansen met hun twee voeten op de aarde; ge zoudt ze zelfs nuchter kunnen
noemen, in tegenstelling met het valsch-romantische gezwam van vorige generaties.
Ze zijn werkelijk niet overspannen; ze zijn door en door gezond, en bovenal ze zijn
zoo godsheerlijk jong! Maar dit wordt hun juist misschien wel 't meest kwalijk
genomen!
Ons zijn deze jongeren met hun tekortkomingen, maar met hun ernstig willen, hun
frissche levenskracht en hun warme bronnende energie toch heel wat liever, dan de
geboren oude heertjes, die zonder durf en zonder idealen zijn, zonder grootsche
verlangens en den worp naar het allerhoogste en allerschoonste maar gave gladde
dingskes voortbrengen die tusschen je handen doorglijen als volmaakte
onbeduidendheden.
In het moderne werk van een Wies Moens, een
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Henri Bruning, een Gerard Knuvelder en van vele anderen, leeft meer de ware traditie
en de vurige ernst en het groote verlangen naar veelomvattendheid, dan in het duffe
tamme gedoe van gladde handige voorzichtige schrijvers, die bang zijn voor hun
eigen schaduw en iedereen te vrind willen houden.
Geestelijke tucht is onmisbaar en een noodzakelijke en goede zaak, vooral voor
de Katholieke jongeren, maar er moet dan ook iets zijn, dat beheerscht moet worden,
dat binnen de banden van de tucht levens en bruisend blijft. De ware tucht dwingt
niet tot middelmatigheid en tot minder dan deze.
De tucht der traditie zit 'em nièt in het gedwee herkauwen van gemeenplaatsen
maar in het vrije navolgen van de groote voorgangers, die ook in nieuwe visie de
diepe menschelijke en goddelijke waarheden, de smarten en de vreugden van het
leven, van uit hun hart en van uit hun geest tot lyrische en dramatische schoonheid
in kunst herschiepen.
***
Wat nog te veel ontbreekt aan het moderne Katholieke werk, is de objectieve macht,
en om het maar eens met een groot woord te noemen: het epische. De meest jongeren
zijn lyrici.
Nu is het wel dwaas en verkeerd om alles in vakjes in te deelen en al die etiketjes
te gebruiken. In de groote kunstwerken zijn lyriek en epiek en dramatiek saamgegroeid
tot één geheel, En
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de echte gemeenschapskunst heeft dat juist. Maar om ons verstaanbaar te maken,
moeten we wel onderscheidingen stellen.

II
Bij de jonge dichters en schrijvers vinden wij nog het schokkende, het spasmodische.
Doch dit is reeds aan het bezinken, zonder dat hun werk daarbij de innerlijke spanning
verliest.
Het beste voorbeeld daarvan is de poëzie van Wies Moens.
Deze jonge Vlaamsche, vruchtbare dichter, die van ongeduld en groot verlangen
popelt: ‘Ik wil het ganse leven omhelzen’ -, keert zich meer en meer tot de klare
geestelijke ordening. Hij zoekt de goede bron weer in het hart van het volk. En in
zijn nieuwen bundel ‘Landing’ meen ik de nieuwe kiemen eener gemeenschapskunst
te bespeuren.
Hij is nog steeds de uitbundige lyrische zanger. En dat zal hij ook wel blijven.
Maar er is grooter beheersching, er is meer klaarheid. En wat is het heerlijk jong!
Hij wil alles vangen in zijn hart. Moens is de gezonde, de natuur-sterke, dichter met
het rijke menschenhart vol liefde. En hij zegt zijn droom en zijn verlangen niet uit
in vroom gesuiker van woordjes, maar in mannentaal. Zijn gedichten zijn diep
verinnigd;
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hij zou zijn hart willen breken, hij zou de menschheid willen bergen in zijn hart,
warm en liefderijk.
Ik hou van Landing, het nieuwe verzen-boek van Wies Moens, ik ben er warm-blij
mee. Telkens blader ik het weer open, lees een gedicht, en verheug mij in den directen
slag der woorden, de goede uitbundige trouwhartigheid, den gloed en de eenvoudige
pracht der beelden, de dronkenschap en het toch diep verinnigde van het gevoel.
Want ik hoor hier een jong menschenhart uitbarsten in zangen. Moens zou alles wel
tegelijkertijd willen uitroepen en uitstorten wat hem verrukt, wat hij droomt, en
verlangt, wat hij liefheeft. Hij zou de scherven van de wereld en van het leven weer
samen willen metselen met het mortel zijner liefde. Hij is bezeten van het leven. De
levenskracht brandt wild in hem. De souvereine ordening, de door God gewilde, is
hem nog vreemd, doch hier en daar reeds merkbaar komende.
De beperking, die geen armoede is maar saamgeperste kracht, den massalen bouw,
de boogspanning van het evenwicht zoekt hij wel, maar hij wil te veel alles tegelijk,
hij heeft geen goddelijk geduld, en daarom werkt hij met schokken, voortdurend
schokken achter elkaar. Van het eene gezicht werpt hij u, nog bijna voordat ge het
in u opgenomen hebt, naar een ander, een derde, een vierde, breekt plotseling af en
zegt dan opeens iets zeer schoons en machtigs als die twee laatste regels van Gedicht
I:
In mijne liefde staan allen gevangen als een konvooi in het slagzwaard van
zoeklichten.
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Hij heeft echter nog niet de groote en rijpe macht zijn pijn en zijn vreugde tot kristallen
en zwarte diamant van volledige schoonheid te zuiveren.
Ik zie nog meer tekortkomingen; ik heb nog andere bezwaren, behalve de
onevenwichtigheid van dit werk. Het is nog zoo troebel. Soms treft ge in zijn
gedichten, - en deze fout komt vaak voor bij de jongeren - een ontwijdend misbruiken
van heilige onaantastbaarheden tot ver-beelding van het zinnelijke, het vermengen
van vroom Gods-voelen met de aardsche liefde. Dat is dan niet een opvoeren van
het mindere naar het hoogere, maar een neerhalen van het heilige in het louter, of
zelfs zwoel sensueele. Ik begrijp de bedoeling van Moens en andere jongeren wel.
God is alomtegenwoordig. Zijn aanwezigheid moeten wij aldoor weten en voelen.
Maar die aanwezigheid vergeestelijkt de dingen en zet ze ineens op een hoog plan
in een ander licht. Niet de dingen moeten het goddelijke verminderen en
vermaterialiseeren. Het aardsche is juist voor den geest, telkens en gestadig, een
springplank omhoog naar God.
Een scherp voorbeeld van hetgeen ik bedoel, vond ik ook dezer dagen in een
manuscript mij ter lezing toegezonden door een jongen dichter, wiens werk ik
overigens vol beloften en van onmiskenbaar talent acht. Daar spreekt hij van een
jonge moeder en zegt: de ciborie van haar lichaam. Dit doet mij aan als een
ontwijding, een bezoedeling, een gemis aan zuivere onderscheiding.
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En een dergelijke vertoebeling meen ik ook soms aan te treffen bij Moens.
Ik weet met stelligheid, dat zij het geenszins bedoelen als een ontheiliging.
Natuurlijk niet. Maar daarom is het niet minder een grove vergissing. Zij verwarren
devote gevoelsmomenten met de mystiek, en omdat zij de reeële waarde en den
inhoud der woorden niet doorleefd hebben, gebruiken zij ze maar naïvelijk voor
dichterlijke beelden; Moens zegt b.v. in het laatste gedicht van dezen bundel, Het
Angelus in de stad:....
Amsterdam doorkreund van hamerslag,
als een Kristus geklonken op uw palen....

Doch na deze bezwaren vastgesteld te hebben, wil ik wijzen op het vele wat voluit
bewonderd kan worden bij Wies Moens.
In de allereerste plaats de sterke uitdrukking van zijn visie, de ruimte en de
innigheid, en zijn liefde.
De warme sterke toon van zijn liefde klinkt overal door. En die is ook reeds
zuiverder, strakker, dieper en van vollere gedragenheid. Het uiterlijke tumult heeft
zich verinnigd; zijn vroeger wel wat makkelijke zwaai en het wild werpen met
beelden, het voortdurend werken met schokken en ontladingen, hetwelk nog niet
geheel en al overwonnen is, versobert zich en de gespannenheid groeit.
Maar het is zoo sterk-jong van verlangen tevens, zoo bloeiend van liefde en
droomen, en heimwee naar de verten.
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Hij roept gezichten op, vergezichten, groote droomen en avontuur, verre landen, en
dan opeens de stille innigheid van ‘een avond met lamp en lied - van suizende stilte
om het gele licht.’
En dan plotseling weer het groote:
Heer mijn God, hoor het tamboergeroffel der treinen
bij nacht over de aarde, het diepe luisteren der ravijnen,
zie de verdwaalde vonken in het struikgewas.
De pauwpracht van Uw avonden ontplooit Gij van kim tot kim,
open Uw hart: het blij perspectief: de wereld der mensen vermiljioen in de regenboog!
Mijn kind-zijn en mijn man-zijn Ik tel mijn zonden, zoveel zwarte korrels
en het handvol gele graan wordt al kleiner en lichter,
geen schepel is dit, nog geen halve korenmaat,
zelfs geen handvol meer, God mijn God,
houd ik één korrel slechts van het goede graan,
wees Gij mijn toeverlaat.
Want ik heb altijd gepoogd U nabij te zijn
in de ogen der mensen, en in hun gebaar,
de loopjongen rond slopingen en volksrumoeren is mij lief,
en de gendarm, die lacht doorheen al zijn tanden en zijn borstelig haar.
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Gij weet ook hoe ik dag en nacht timmer aan dit leven als aan een huis,
de steen kraakt in mijn handen en de mortel breekt,
maar een siddering is in mijn vingertoppen,
ik weet niet waarvan: van de werkdrift of van de kou,
eene goede siddering, die is als smart en een zoet genot,
en ik ben maar een vlam klappend in de wind, een lekkende wimpel in het avondland: God!

Het gedicht ‘Nocturne’ geeft wel met groote intensiteit de weidsche en toch diepe
visie van Moens op het leven en zijn eigen hart. Hij zoekt evenmin als andere jongeren
het mooidoen. Hij wil den directen slag. Soms blijft het ook maar 'n slag, is het niet
de eenigste zuivere, die de schoonheid in het hart treft en als een vuurpijl doet
neerploffen in een gouden sterrenregen.
En het daaropvolgend ‘Paaslied’, en ook ‘Bloeimaand’, ‘Een Mei’, en ‘Vers voor
het H. Vormsel van Hans H.’ behooren almee tot 't beste van den bundel.
In deze en al de andere gedichten is werkelijk een nieuwe klank, niet meer het kleine
geluid van den ik-dichter, maar van een vurig man, die mee-voelt met de andere
menschen, die het groote leven met liefde wil omvatten en somwijlen geen raad weet
met het ontzaglijke, dat op hem aanstormt van alle kanten, van de hori-
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zonnen, van heel dicht bij, van uit den wijden hemel, en dat hij bergen wil in zijn
hart om het wéér te geven aan de anderen, de kameraden, de broeders, als
mogelijkheden van vreugde en nieuw geluk.
Er zijn zeker zuiverder kunstenaars onder de jongeren, maar er is geen een, die
als hij, een hart zoo brandend van liefde in zich draagt.
Wies Moens is de brenger en de argelooze boodschapper, zonder profetische of
gewichtigdoende allures, van nieuwe levenskracht; hij is eenvoudig, en zoo hij rijper
wordt van innerlijk leven door dieper bewustheid en rijker, zuiverder inzicht - wij
mogen en moeten hem hoogste eischen stellen, - dan zal hij eenmaal een zeer
bijzondere plaats innemen in onze groot-Nederlandsche Katholieke literatuur.

III
Een mijner Nieuwe Eeuw-kronieken eindigde ik eens met de woorden: ‘Er moet
weer de innige band komen tusschen kunstenaar en volk, de groote samenwerking,
die beide zoo bitter van noode hebben om elkander te dragen en op te stuwen naar
God.’
Immers de kunstenaars en de dichters zijn langzamerhand, sedert de hervorming
en in de 19e eeuw, met een noodlottige snelheid meer en meer
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vervreemd van het breede leven van het volk, en trokken zich, met min of meer
eigenwaan en in het theatraal gewaad der onbegrepenheid gedost, of soms wel
gedreven door de tijdelijke omstandigheden, terug in grootere of kleinere ivoren
torentjes, waarvan zij de vensters zorgvuldig dicht hielden en waar zij, bijwijlen
zonder stellig opzet, een zelfvergoding instelden en in steeds groeiende
zelfgenoegzaamheid op den navel hunner kunst-gevoeligheid begonnen te staren,
met het onvermijdelijk en erbarmelijk gevolg, dat zij na korten tijd tot 'n soort van
aesthetische mummies verdorden, die bij 'n enkel zuchtje of stootje van het leven in
stof vergaan! Bij ons is de tachtiger-beweging, met uitzondering van 'n paar menschen,
die spoedig weer contact zochten met het leven, al was het dan niet met het leven
der Waarheid, een duidelijk en deerniswekkend voorbeeld daarvan.
Het spreekt vanzelf, dat die scheiding tusschen kunstenaar en volk niet plotseling
is ontstaan. Eerst geschiedde door enkelingen en kleinere groepen de afbrokkeling
van de schoone, al-omvattende eenheid van geloof en gedachte der middeleeuwen.
De hervorming, die in laatste instantie een uitvloeisel is van de belofte van den demon
in het Eden: Eritis sicut dii, bracht de definitieve scheur, de barre wonde, waaraan
de menschheid van onze dagen tot stervens toe ziek is.
De groote scheuring raakt aan alles, en kankert voort. Ook in de kunst. Wel zijn
er nog hoogtepunten, zeer vele. Maar ze staan buiten
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het licht der genade. De kunst trekt zich terug als een afgod op eenzame hoogten,
waar het hoe langer hoe killer en verlatener wordt, en waar slechts heel weinigen het
uit kunnen houden in die ijle atmosfeer.
Hoe komt 't toch dat de kunst, in wezen 'n zoo groote saambindende sociale macht,
tegenwoordig slechts voor weinigen is, - soms zelfs slechts begrepen kan worden
door den maker?
Omdat er bijna nooit een algemeene levensbeschouwing door tot uiting wordt
gebracht, of een levens- en wereldbeschouwing, die meer - minder bewust, maar
sterk toch in de harten der massa leeft.
Maar er is ook geen eenheid van levensbeschouwing meer! Ieder houdt er 'n eigen
meeninkje op na. Elk individu heeft zijn eigen kijk op de wereld en de menschheid.
En de kunst, de projecteering van het geestesleven van een tijd, wordt van zelf
fel-individualistisch. Hetgeen logisch en heel natuurlijk is, - maar rampzalig.
Wij Katholieken hebben echter wel een eenheid van levensbeschouwing, waar al
de dingen in schoone orde op hun plaats staan. Wij kennen de saambindende kracht
van één Credo. Wij zijn leden van de gemeenschap der Heiligen. Wij weten door
ons verstand en door de openbaring de Waarheid en gansch het wonderbaar geluk
van wat het geloof ons zegt. Maar opdat die heerlijkheden naar buiten geopenbaard
worden in kunstwerken, is het een allereerste eisch, dat het geloofsleven intens en
machtig de massa èn
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de kunstenaars doorzielt. Dit nu is in de 19e eeuw niet het geval geweest.
De Kerk zelve, - behoef ik 't te zeggen? - blijft binnenin, met haar helden en
heiligen, met haar biddende kloosterlingen en haar priesters, zuiver-schoon en
onaangetast als een harde diamant; maar de geloovigen daarbuiten worden door de
verwarrende stroomingen, die altijd van God wegvoeren, min of meer meegesleurd,
en er zijn tijden geweest, dat het algemeene peil van het geloofsleven werkelijk
laaggezonken was en de klare rust en sterke uitstraling van het Katholicisme
vertroebeld was in de zichtbare wereld.
Als die treurige toestand heerscht, dan moet de akker der geloovigen eerst diep
omgeploegd worden, alvorens weer de kunst, vrij en als een oog zoo zuiver, het beeld
van God weerspiegelen kan.
Iedere groote golfslag in het Katholicisme, deze oneindige zee, heeft beteekenis
voor de kunst, zegt Dr. Georg Lill in zijn opstel: Das Problem der Christlichen Kunst
(indertijd in Hochland verschenen); de Katakomben-geest voor het ontstaan der
basilieken, de hervorming van Cluny voor de Romaansche kunst, de kruistochten
voor de gothische kathedralen; de hernieuwing, door St. Franciscus gebracht, voor
de zoogenaamde eerste Italiaansche renaissance; de contra-reformatie en de geest
van den H. Ignatius voor de Barok. Iedere groote beweging brengt een nieuwen vorm
voort, schept ‘einen neu geformten Dom der Andacht.’
Maar waar is de nieuwe Dom van de 19e eeuw?
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vraagt Lill. En hij vervolgt: Uit het ontbreken van dezen nieuwen Dom mag men
besluiten tot een zwakheid van het godsdienstige leven.
Al is de bewering wellicht ietwat eenzijdig, er zit een kern van waarheid in.
Wanneer de godsdienst werkelijk met volle stelligheid en evenwichtige geestdrift,
een evenwichtigheid, die ook het excessieve omvat, - in het Christendom is de
dwaasheid van het kruis een uiting van het gezond verstand gedreven door de liefde
- wanneer de geloovigen het Katholicisme in heel zijn omvang beleven en het als de
doordeeseming van al hun denken, voelen, doen, verlangen in zich dragen; wanneer
het geloof vleesch en bloed van hun geest is en het hun leven tot een onverbreeklijke
eenheid heeft gesmeed, dan wordt ook de kunstenaar, uit hen voortgekomen, gestuwd
en gedragen door die macht van biddend verlangen, tot groote dingen, is hij niet de
onbegrepene en eenzame, maar vindt hij zijn plaats weer terug, kan hij weer dienen,
en gevend en ontvangend opgaan met zijn broeders in liefde, naar God, de
ongeschapen Schoonheid.
Ik meen nu, en ik ben heusch niet de eenige, die daarvan overtuigd is, dat wij een
tijd tegemoet gaan dat de Katholieke kunstenaar en de Katholieke dichter weer hun
volk vinden waarvoor zij werken kunnen.
Hun volk is het Roomsch-Katholieke volk.
Want voor een gemeenschapskunst is noodig een algemeen ideaal.
En waar is dat te vinden, dat gemeenschappelijk ideaal? Waar bestaat nog dat
gemeen-
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schappelijk verlangen? Wáár, dat hooge willen dat alle harten samenbindt? Waar
vindt ge de harten, die hunkeren naar de Waarheid en de Schoonheid, en die uit
eenzelfde werkelijkheid, niet uit een dwazen droom, maar uit de goddelijke Realiteit,
hun levenskracht zuigen, als wortels uit de aarde?
Dat is enkel en alleen bij het Katholieke volk. Alleen bij de Katholieken bestaat
de mogelijkheid, - er zijn reeds hier en elders teekenen van haar komst, - van een
groote, diepe, algemeen-menschelijke, want op werkelijkheid rustende en naar God
reikende gemeenschapskunst.
Nu is het natuurlijk volstrekt onvoldoende, - het zou slechts leiden tot
vermeerdering van het reeds bestaande minderwaardige werk, - om het een of ander
algemeene onderwerp, een geloofswaarheid, een heilige-leven, een tragedie, het
verhaal van een conflict, kunstloos uit te beelden; de vorm geeft aan het ding zijn
wezen en zijn ziel. De Katholieke kunstenaar moet niet bang zijn, zijn doel hoog te
stellen, en nòòit, zooals Ghéon in de inleiding tot zijn tragedie ‘Saint Maurice ou
l'Obéissance’ terecht schrijft, mag hij, onder voorwendsel van zich aan te passen aan
het bevattingsvermogen der lezers of hoorders, zijn kunst neerbuigen. Wel moet zijn
taal helder zijn, de feiten klaarblijkelijk, en is een absolute begrijpelijkheid natuurlijk
een vereischte. Maar er is een gevaar, erkent Ghéon, hetwelk niet alleen in zijn geval
geldt voor het christelijk volkstheater, maar ook voor de gemeenschapskunst: het is
‘la dénaturation par
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moindrissement et la vulgarité par vulgarisation’. Want niet het publiek (en de
vertolkers) moet hem zijn vorm geven, maar hij moet trachten zijn vorm te doen
aanvaarden door het publiek.
De kunstenaar en de dichter, die mee willen werken aan den opbouw der nieuwe
Katholieke cultuur moeten iets te zeggen hebben, den rijkdom van Katholiek leven
in zich dragen, en dan geven van dien overvloed, die in hen leeft, - zooals op hooger
plan de H. Thomas zeide van de prediking, dat zij moest zijn ‘ex superabundantia
contemplationis’. Ziedaar, dunkt mij, de allereerste grondvoorwaarde voor waarachtige
katholieke kunst en literatuur.
Dus niet als een kunstzinnig dilettant, aangename of ontroerende sensaties zoeken,
maar met diepsten ernst 'n Christen trachten te zijn, volledig in heel zijn inwendig
en uiterlijk leven. Dan zal hij alles, het kleine en het groote, het verhevene en het
leelijke, smart en vreugde, geluk en pijn, gansch het menschenleven, en de natuur
en het wondere wielen der sterren en der zonnestelsels, zoowel als het zachte blaten
van een schreiend kind, overschemerd zien door de schaduw van het Kruis dat in
alle richtingen als een onverbiddelijke en veilige wegwijzer heenwijst naar het
einddoel, God. En wanneer dit weten de ziel van zijn leven is geworden en hij
biddende waakt in dienenden ootmoed, dan kan hij niet anders, al naar den omvang
en den aard van zijn talent - talent moet er natuurlijk zijn! - als katholieke d.i.
universeele kunstwerken scheppen,
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die zeker niet de anders-denkenden zullen voldoen en evenmin diè geloovigen, welke
zich tevreden stellen met een minimum, maar waardoor de waarachtige christenen
getroffen en verrijkt zullen worden, omdat zij de uitgebeelde gedachte, die in hen
vormeloos verborgen lag, in het kunstwerk, door den kunstenaar en den dichter tot
een levensteeken geschapen, als hun eigen bezit herkennen.

IV
Er bestaat dus in de razende verwarring van onzen tijd geen ander algemeen levend,
geestelijk ideaal, dan het Katholicisme, de grootsche, al-omvattende
wereldbeschouwing van het Katholieke geloof, dat de zielen ondanks botsingen en
uiterlijke oneenigheid, in diepsten grond onverbreeklijk samensnoert in liefde tot
God. Zij staan gericht, allen, en streven naar hetzelfde doel.
Het socialisme, dat een oogenblik eenige bezieling scheen te brengen en een zekere
eenheid, al was het dan ook buiten de Waarheid, heeft afgedaan. Het hangt als 'n
natte, aan flarden-gewaaide vlag aan z'n gebroken stok.
Het communisme, die dwaze droom, welke uitgaat van de meening, dat alle
menschen goed zijn en in de vrijheid zich als heiligen zullen
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gedragen, verscheurt zichzelf, is van een ontbindende kracht, als alle
louter-menschelijke utopieën, die de Erfzonde negeeren.
En zoo gaat 't met elk streven, hoe edelmoedig ook.
De menschen loopen als razenden dooreen. O zij voelen wel, dat het zóó niet
verder kan. Heel de maatschappij tolt naar den afgrond. Er is geen ontkomen aan.
Zij rekken hun bange handen naar wolkige beelden, die zij zichzelven voortooveren,
de armen! als zekerheden, als een houvast.
Doch alleen het Katholicisme, het Christendom, gegrondvest op de Realiteit, staat
recht en rustig.
Trouwens sinds de Hoogmis op Golgotha, is er niets anders meer mogelijk. Sedert
de volle openbaring der Waarheid is alles daarbuiten verminking en gebrokenheid.
Vroeger, vóórdat het Kruis in de aarde geplant stond met het lichaam van den
God-mensch als een trophee er aan genageld, waren andere geestelijke idealen
mogelijk. Want deze waren tóen, in de schemering dier eeuwen, een tasten, een min
of meer sterk en duidelijk uitgesproken vermoeden, in heele volken en gansch een
gemeenschap levend, naar de komende Waarheid.
Nu is de Waarheid geopenbaard, is zij de eenige waarachtige band, die de
menschensamenbindt, en alléén van haar uit, omdat zij niet is een subjectieve droom,
maar objectieve werkelijkheid, kan een volledige, al-omvattende wereldbeschouwing
gebouwd worden, waarin de menschen en het heelal, de natuur en de bovennatuur,
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alle positieve levensuitingen in prachtige want goddelijke orde, beneden God,
gerangschikt zijn.
***
De Kunst is zeker een der zuiverste uitingen van den geest. Zij kan dus alleen haar
groote waarde behouden als zij iets wat grooter, machtiger is dan zij zelve, dient. En
dat is de waarheid, de schoonheid: God.
Dan ook alleen verijlt en verschrompelt zij niet tot individualistische
onbeduidendheden, tot dat leege kunstvaardige gepruts van dichters en kunstenaars,
die den menschen niets te geven hebben, steeds voortwauwelend over hun
allerindividueelste impressies, gedachtetjes en droomerijen.
De komende groote gemeenschapskunst zal dus Katholiek zijn, omdat alleen bij
het Katholieke volk, bij de massa der geloovigen, een levende eenheid van geloof
en weten bestaat.
Nu is het echter zaak de groote algemeene onderwerpen, die allen kunnen begrijpen
en doorvoelen, met intense schoonheid uit te beelden. Het is niet voldoende de oude
geweldige waarheden van het geloof, de gevoelens en de gedachten te herkauwen
en liflafjes ervan te maken. In nieuwen vorm, die geen decadentie beduidt, maar een
eerste nieuw geluid van het komende, moeten zij met versche verbeelding doordacht
en uitgedrukt worden, hetgeen trouwens altijd geschied is: de nieuwe vorm, - die
niet gemaakt wordt opzettelijk maar spontaan door dichter
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en kunstenaar onder innerlijken dwang geschapen, - rond de onveranderlijke kern.
De woorden en de handelingen der Kerk zijn eeuwigheidsvorm met eeuwigen
inhoud.
Niet zoo de kunst. Die bloeit en groeit en wisselt met de jaargetijden van den geest,
als alle menschelijke uitingen.
Claudel behandelt in zijn drama's dezelfde onderwerpen als zijn groote voorgangers.
Maar hij doet het anders. Giotto beeldt anders zijn gevoel, dan een beeldhouwer der
katakomben. En het was toch hetzelfde geloof, dat hen bezielde.
Kunst eischt vernieuwing. O geen roekelooze omverwerping van alle waarden.
Dat is dwaasheid. Maar een adaequaten vorm voor het hedendaagsch Katholiek
gevoel, dat op andere manier - ik zeg nog niet op betere wijze, want we staan slechts
aan een begin! - de altijd-zelfde waarheden van het geloof doorleeft. Dit kan niet
ineens, al gaat alles wel tegenwoordig met een verbluffende snelheid. De dingen van
den geest gaan langzaam, moeten rijpen. Maar er is niets aan te doen; het nieuwe
komt toch. In ieder geval, zóó kan het niet voortduren. De drang der massa, het nog
onbestemd, maar ontwakend verlangen van het Katholieke volk, dat de weg gewezen
wordt door geestelijken en leeken, gaat, met horten en stooten, in die richting. Want
we moeten weer een tijd krijgen, niet een duffe, slaafsche nabootsing, maar met den
rijken geestelijken inhoud ervan, zooals die was in de eerste eeuwen van het
Christendom, of in die van Hadewych en Ruysbroeck, of toen het volk van Florence
jubelend
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het groote Madonna-schilderij van Cimabue van zijn werkplaats overbracht naar de
kerk, waarvoor het bestemd was.
Er zijn weer teekenen, weinige nog, maar overal, dat wij ons bewegen in die
richting. In de allereerste plaats de hernieuwde aandacht in wijderen kring voor het
inwendig leven en het thomisme; dat is het sterke, wijde en diepe beleven met hart
en rede van ons geloof; dat is het rijke meeleven met de Liturgie, dit sublieme spel
rond de Sakramenten en het Offer, het centraal gebeuren van de wereld. Dat is de
drang en het willen om heel de samenleving met al haar onderdeelen te herstellen in
Christus, gansch de maatschappij te doordeesemen van de christelijke gedachte. Wij
vinden ook die teekenen in de kunst en de literatuur, deze edelste machten, die weer
dienen willen, die niet meer in steriele eenzaamheid zich zelve genoeg achten, maar
dienend verlangen mee te helpen aan de opstuwing der zielen.
Hoe intenser en zuiverder nu de kunstwerken zijn, des te sterker zullen zij de
geesten opheffen, des te dieper zullen zij de menschen treffen.
Doch niet ineens bereiken wij dien goeden toestand weer. Er moet een volledig
contact komen tusschen kunstenaar en volk. Eerst moet de smaak gezuiverd worden.
Er moet weer verlangen naar en begrip van kunst komen in de massa, weer blijheid
om schoonheid en heldendom. En als ge niet stekeblind en stokdoof zijt, dan bespeurt
ge dit verheugend ontwaken, deze algeheele hergeboorte van de harten en de geesten.
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Het volk kent nog zijn heiligen. Zet dus helden en heiligen in je werk, niet als prentjes
of griezelige chromoplaatjes, maar als menschen, die ze zijn, echte, heerlijke, volledige
menschen waar je rond heen kunt loopen, wie je in de oogen kunt zien, wier stem je
kent, wier hart je voelt kloppen van dezelfde, maar zooveel grootere liefde, die ook
ons binnenin verwarmt en gelukkig maakt. Maar rafel ze niet uit in psychologische
ontleding. Verklaar niet alles. Dat kun je toch niet. Maar zet ze ten voeten uit, zooals
de primitieven dat deden. Want we zijn verwant in onzen tijd met de primitieven.
Wij willen niet meer de rijke omsiering, we willen het essentiëele, het ding, het wezen
zelf, fel ineens, met grootst mogelijke intensiteit, in heldhaftige grootheid, of
eindelooze verteedering. Als we maar echt, echt en diep geloovig zijn, worden we
weer kinderen, blije, vrije kinderen, vol verrukking om helden en heiligen, zooals
de primitieven die voelden. Laten we elkaar nu goed verstaan: ik bedoel niet, dat wij
imitatie-primitieven moeten zijn; dat ware rampzalig en zou ons toch niet lukken.
Maar wel den inhoud, dien geest moeten wij hebben; en die vaart vanzelf in ons, als
we ons, stil neerzetten aan de voeten van den Meester als Maria.
Van uit die aandachtige en innige houding zullen kunstenaar en dichter wondere
dingen verhalen van wat ze hooren en zien gebeuren in hun eigen hart en in en
tusschen de menschen. Dan geldt het woord van den H. Augustinus voor hen: Ama
et fac quod vis. Dan kunnen ze
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bijbelsche drama's schrijven of moderne romans, menschen-tragedies waar een engel
meespeelt, of heiligen-levens verhalen. 't Zal goed zijn en hun kijkers en lezers
verrijken en deze vanzelf heffen door schoon-ontroerende verbeelding tot de
schoonheid zonder beelden.
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Uit Ticino.
VOOR OTTO EN CATHARINE VAN REES

Ascona, 2 September 1923
Gisteravond zijn wij aangekomen, dwars door een ontzaglijk onweer, dat te woeden
hing in het hooggebergte, boven de Valle Levantina, het dal ten zuiden van den St.
Gothard en waardoor de Ticino, de bruisende rivier, die zijn naam heeft gegeven aan
heel het Italiaansche canton van Zwitserland, in immer breedere bedding, naar het
Lago Maggiore stroomt.
Voorbij Bellinzona, in de open vlakte, il piano di Magadino, luwde het weer, en
stond een regenboog recht naar den hemel op, als een Jacobsladder van vaste,
kristal-klare kleuren. Nòg hieven de bergen, waarlangs beken en watervallen
neerstortten met het gedruisch van een wild bewogen zee, hun toppen in de grauwe
regenwolken.
En dan opeens, na het uitstijgen uit 'n mastodont van 'n autobus, die ons van
Locarno naar hier gebracht had, de heldere stilte van dit Italiaansche dorp. We loopen
door de smalle, bochtige hoofdstraat, die zacht naar beneden helt, dadelijk naar het
meer.
Daar ligt het voor ons in den zachten avond, als olie zoo glad, breed uit en glanzend,
omsloten door de machtige wanden der hooge bergen.
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Het is opeens of de wereld opengaat in een visioen op de bloeiende heerlijkheid van
een paradijs.
De lucht is parelend grijs. Bladstil zijn de dichte platanen op de wandelplaats langs
het meer. Wij zien de kleurige huizen met de donkere daken, die een eind uitsteken
aan den voorgevel. En hoog daarboven uit, de toren der kerk, van grauw graniet: de
Italiaansche campanile. Het is alles goed, en zuiver en schoon. Mijn God, wat is de
aarde prachtig!
En nog geen half uur later zitten wij in een albergo aan het meer te eten. Het ruikt
er naar olie, knoflook, naar alle zuidelijke kruiden! De roode landwijn fonkelt in de
glazen. Ons wordt een echt-Italiaansche maaltijd voorgezet, en een schaal vol druiven,
vijgen en perzikken staat midden op de tafel.
En als wordt wijding gegeven aan onze komst hier in dit gebenedijde oord, welks
schoonheid wij reeds vermoedden bij den eersten aanblik van het meer, de bergen
en het dorp, - onze reisgenooten, die deze streek goed kennen, beloven ons nog
diepere verrassingen door de natuur en door de kunst, - beginnen de klokken van de
in onmiddellijke nabijheid gelegen kerk te luiden. Eerst één klok, langzaam,
bedachtzaam, met lange tusschenpoozen. De bronzen stem, die van een
verschrikkelijken ernst is, dringt in je ziel. Dan plotseling, na even wachten, als om
iets anders te zeggen, 'n tweede klokke-toon er vlak tegen aan. En dan wéér de eerste,
en nu nog één; totdat ze allen te zaam 'n wonderen zang uitluiden, die
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dringend aanhoudt, gescandeerd door den zwaren somberen ondertoon van één der
bronzen klokken.
Nog even vóór het slapen-gaan, we zijn moe van de lange reis, turen wij van den
oever over de stille glanzende vlakte van het meer en naar de groote roerlooze
gedaanten van de bergen.
Zondag. Den heelen dag in het dorp gebleven, door de prachtige smalle straatjes
gedwaald, telkens stilstaand voor een mooi brok kleurige huizen, of verrast door het
uitzicht door een tuin of onder een poort door op het meer en naar de verre bergen,
of den nabijen heuvel beklommen, geroeid op het meer langs den lagen vlakken
oever van het schiereiland, dat met tuinen en wijngaarden, met berken en allerlei
boomen begroeid, zich strekt ten oosten van Ascona.
Ik weet niet met wat te beginnen om mijn verrukte bewondering te zeggen.
Overdadig is de schoonheid hier, zoowel van wat de menschen maakten, huizen,
wegen, tuinen, muren, als van hetgeen God schiep; - het is of de ontzagwekkende,
en toch zuiver-harmonische, weelderige natuur nog zoo-even uit de scheppende daad
Zijner handen voortgekomen is. Alles is goed.
Wij woonden van ochtend de Hoogmis bij in de oude parochiekerk SS. Pietro e
Paolo. Als de priester binnenkomt, zet een gedeelte der geloovigen, uit volle borst
een tot 'n volkszang wonderlijk vervormd Gregoriaansch Kyrie in. Het klinkt vreemd
en archaïstisch. Het maakt op ons een diepen indruk. Het is aangrijpend van echtheid.
Vrouwen, jongens, mannen, allen zingen mee, ze kennen allen ook den Latijnschen
tekst,
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en de oude kerkmuziek van het Kyrie, het Gloria met den geweldigen inzet: et in
terra pax hominibus, unisono gezongen op éénzelfden gedragen machtigen toon, het
Credo, het Sanctus, het Agnus Dei, ze zijn levend verworden tot 'n soort volkszang,
die somwijlen het karakter heeft van een ritournel. Je voelt, dat hier de traditie
ononderbroken gebleven is. Hoe oneindig beter is deze vervorming, dit soms wel
wat te schelle en niet immer zuiver zingen van de liturgische woorden, dan onze
jammerlijke kantieken in het noorden!
's Middags in de warme stilte van den grijzen, zonnigen dag, - het licht is hier een
wonder, - roeien wij het meer op. Spiegel-glad is het heldere groene water, dat hier
en daar als overtogen is met een vlies van parelmoer. Rondom: de bergen, de bergen
overal, naar het oosten, naar het westen, naar het zuiden; en naar het noorden, als
schrikwekkende fantomen, de wanden en de toppen van het hooggebergte. Als vaste
blokjes licht liggen de huisjes der dorpen, of eenzame menschen-woningen, zoo
klein, zoo nietig, aan den voet der ernstige hellingen en hooger op, in wonderlijke
onbereikbaarheid. Onze vrienden noemen de namen: Brissago, Ronco, Gerra, Pino,
en de dorpen Orsolina en Brione, boven het onzichtbare Locarno gelegen.
Maar telkens keeren onze blikken terug naar Ascona, dat zoo mild, met de kleurige
huizen, geel en blauw en rose en groen en oker, van zon vervreten, met de zwarte
daken en daarboven uit de grauw granieten toren van de kerk, en de slanke campanile
van het Collegio, dat zoo mild
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openligt langs het stille wijde meer, tegen den achtergrond van de verre berggevaarten.
De boot glijdt over het gladde zonnige water, totdat ineens een deining haar
dobberen doet, als is een vloed komen opzetten uit het zuiden. - ‘Dat is iederen dag
in den middag zoo’, vertelt een onzer reisgezellen, - ‘ze noemen het de “aria” of wel
de “inverna”. En soms kan het meer golven hebben als een open zee’.
We roeien naar land, zetten op vasten bodem de minder heldhaftige passagiers,
die nu terugwandelen over het schiereiland langs smalle paden tusschen wijngaarden
door, waar de ranken met een overvloed van donkerblauwe druiventrossen, in dichte
guirlanden, soms breede lommerrijke prieëelen vormend, hangen van de rechtop in
de aarde geplante, hooge, smalle palen van grijs-blauw graniet, van de een naar de
ander, in onafzienbare rijen.
Wat een weelde en welk een gelukkig land! Zouden de bewoners zelf dat ook zoo
voelen? Of treft ons juist die schoonheid en die heerlijke overdaad van zon en
vruchten, die makkelijkheid van leven, omdat het bij ons in het noorden zoo zwaar
en drukkend is, ge geen tinteling vindt in 't leven, noch welluidendheid en sierlijk
gebaar?
Des avonds op het terras gezeten van onze albergo, onder het dak van een wingerd
en een blauwen-regen, maken wij het plan op voor den volgenden dag: in den ochtend
bezoek aan het Collegio, en 's middags naar het dorpje Ronco.
Lang zitten wij dien avond vol verrukking te
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praten over de zuivere en rijke schoonheid van dit dorp en heel deze streek.

7 September
Wij gaan van verrassing naar verrassing.
De kunst, die wij hier ontdekken, de architektuur en de fresco's aan kerken, kapellen
en huizen, lijkt mij nog zuiverder van spontaneïteit, eenvoudiger en sterker dan in
het eigenlijk Italië. En de natuur is hier grootscher, vollediger schoon zou ik zeggen,
door zuidelijke overdadigheid.
Wij hebben in de enkele dagen, dat we hier zijn, reeds veel gezien: dorpen in het
gebergte, kerkjes, schilderingen overal, in de open lucht en in de kapellen, en telkens
weer Ascona met zijn wondere kleurigheid en zijn milde monumentaliteit van den
samenbouw der huizen, - Ascona, dat zoo vrij ligt te schouwen over het meer. Het
meer is als het open heldere oog van deze aarde, en in die helderheid herleeft,
vertooverd tot een diepe vloeiende mildheid van edelsteenkleuren, al het gebeuren
van den hemel, de wisseling der uren en van 't licht, van den zuiveren rosen ochtend,
door den vasten dage-glans heen, naar de pure stilte van den heel donkeren nacht en
de wonderbaarlijke glans der sterren.
Er is zooveel. Alles is mooi. En overal, aan de huizen, op balcons, aan vensters, langs
galerijen, de fonkeling van bloemen, en het vlammend
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oranje-geel van dikke, rijpe maïs-pegels, tot trossen saamgebonden om te drogen in
de zon. En daarboven, de ernst der rotsachtige daken, die van ouderdom fluweelig
glanzen, tegen den blauwen afgrond van den zonnigen hemel.
Het pleintje vóór de kerk, die wat hooger ligt dan de breede wandelplaats langs
het meer, aan een hellend straatje, is van een treffende zuiverheid niet alleen door
den beslist onregelmatigen, en toch rustigen vorm, maar ook door de ernstige
schoonheid der rondomme kleurige huizen en vooral door het oude gemeentehuis,
il Municipio, dat, sierlijk en sterk, ondanks zijn kleinheid monumentaal aandoend
in den strengen eenvoud van zijn vlakke gele muren met de enkele, juistgeplaatste
vensters, tegen de zachte opglooiing van den grond ligt aangebouwd. Een smalle
steenen trap geeft toegang tot de donkere deur. En boven, rechts, ademt een van
schaduw-licht geheimzinnige loggia, welker teer gewelf gedragen wordt door twee
slanke zuilen. Op het pleintje, vlak voor het gebouw, staan knot-acacia's met hun als
reusachtige koolen, helgroene bollige kruintjes. Aan den kant van het meer heeft dit
gebouw, groote gewelfde arkaden, en Zondags of bij regen-weer komen mannen van
het dorp daar praten met elkaar, of staan uit te kijken over het blinkende water van
het Lago en naar de zonnige wanden van de bergen, aan wier voet en tegen wier
helling aan, hier en daar, te midden van het kruivende groen der wouden, de
goud-blokjes van huizen tot een dorp liggen saamgegroept rond den slanken worp
van een campanile, - verre
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dorpen met welluidenden naam, en waar wij nooit zullen komen.
***
De dagelijksche dingen worden hier feesten, blijde en ernstige plechtigheden door
de ontzagwekkendheid der natuur, die niet los staat van het leven, en door het vanzelf
keeren uwer aandacht naar Onzen Lieven Heer en zijn weergaloos-schoone schepping.
Ge kunt geen wandeling maken door dorpen, langs eenzame, woeste bergpaden, of
een kapel, een fresco van Maria, een machtig klokgelui, het heldere beieren van verre
campanile's wekt woordelooze verheffingen en als ontploffingen van liefde in uw
ziel. En ge moet wel voluit genieten van deze veelzijdige, voortdurend wisselende
schoonheid.
Boeiend en verblijdend ook is hier de ononderbrokenheid der traditie. Het volk,
dat sierlijk is en levendig en den vreemdeling niet vol wantrouwen aanziet als een
vijand, is ondanks lichtelijke verslapping en momenteele onverschilligheid voor de
strenge en ijverige betrachting der godsdienstplichten, - waar vindt ge niet de scheur
tusschen geloof en moderne werkelijkheid? - over het geheel Katholiek gebleven.
Trouw bewaart het als geestelijke rijkdommen, de oude schoone gebruiken. Zij zijn
van nature Christetelijk. Het Christendom is de godsdienst van hun aanleg.
Er is hier niet die werkende beweging als bij ons, dat vechten en ageeren, dat
gistende herleven.
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Dat is ook niet noodig. Zij hebben immers nooit iets anders gekend. En al loopen er
wel wat nieuwlichters rond, die schreeuwen en zich uitgeven voor de dragers van de
moderne, ruime gedachte, - het volk is eenvoudig gebleven, kinderlijk-echt, en gaat
rustig zijn gang.
Het volk is arm. Het moet hard werken. Velen is het leven hier moeilijk, al zijn
de behoeften gering. Er is weinig plaats. De hellingen zijn steil, moeizaam de tochten
langs de rotsige bergpaden. En alles moet langzaam gedragen worden in een mand
op den rug, bergaf, bergop. Dat doen de vrouwen, jonge en oude. Want vele mannen,
vooral uit de hooge eenzame dorpen in het gebergte, zijn ver weg getrokken naar
den vreemde, naar de groote steden van Europa, naar Amerika, Californië. En die
afwezigheid bespeurt ge als 'n rouw, aan de stille ingekeerdheid van sommige dorpen,
doode dorpen in de glorie van deze schoone wereld.
Zóó, Arcegno, het donkere, wereldverloren gehucht van grauw graniet, met de
droefgeestige stilte waarin almaar bruischte de bergbeek door onzichtbare ravijn.
Een kruisweg van kapellen voert langs het bergpad, voorbij het kerkhofje, dat als
een kamer zoo klein is, als een vijver zoo stil, naar de kerk, aan den ingang van het
onder eeuwenoude tamme kastanjeboomen verscholen dorp.
En welk een godsheerlijk gezicht over de aarde, van het gras-plein vóór dat kerkje!
Voor ons het donkere dal, - 't was in den middag, de avond valt vroeg in die eenzame
ravijnen, - en dan vèr,
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vèr, de kale bergtoppen in het gloeiende licht, de woeste, ernstige eenzaamheid tegen
den puursten hemel.
'n Paar kinderen spelen in de rotsachtige straatjes. Een vrouw haalt water uit de
bron. Op een steenen bank zit een oud blind man te prevelen en tikt met zijn stok op
de steenen.
***
Al een der eerste dagen zijn wij naar het Collegio Santa Maria della Misericordia
geweest. Deze prachtige kloosterschool, in 1582 gesticht door den heiligen Charles
Borromée, - San Carlo, zooals hij door de Ticineezen genoemd wordt, - en door den
beroemden architekt Pellegrini gebouwd, staat nu leeg. Onze reisgenooten - het
bezoek aan dit klooster was voor hen als een beevaart naar schoonste herinneringen
- hebben het nog bewoond gekend door Fransche paters met hun leerlingen.
Het klooster, met zijn uitgestrekte, hoog-ommuurde tuinen, ligt aan den rand van
Ascona, en werd tegen een kerk aangebouwd, die uit het jaar 1399 dateert. De
tegenwoordige absis is van nog ouderen tijd, en van onder de dikke kalklaag, waarmee
de muren en het gewelf bestreken werden om de ruimte te ontsmetten, wegens de
aanwezigheid van leproozen tijdens het heerschen van de pest, en die nu weggehakt
is, zijn tallooze, helaas voor het grootste deel vergane fresco's van primitieve
schoonheid te voorschijn gekomen. In het gewelf: Jezus, de apostelen twee aan twee;
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een paus met twee heiligen, en een kleine aandoenlijke Annuntiatie. Op de wanden
was als een prenten-bijbel al fresco geschilderd: Jezus'leven en lijden; en tallooze
tafereelen uit den bijbel en uit heiligen-levens.
In de eigenlijke kerk die nu leeg en verlaten is, maar waar nog af en toe op verzoek
van een geloovige de Mis gelezen wordt, zijn ook fresco's ontdekt. De Asconeesche
schilder Gaia schilderde ze in het begin der 16e eeuw. Zij zijn van een helderen
eenvoud en klare rust, Maria en heiligen. Er is daar ook een reusachtige Christophorus,
en het Huisje van Nazareth. Zij staan recht tegen de donkere wanden op als visioenen
van zuiverheid, van bovennatuurlijke klaarte.
Buiten onder de portiek voor den ingang der kerk, waarheen een stille allée tusschen
muren voert, en boven de deur, staat nog een fresco geschilderd: Maria met
wijd-gespreide armen over, aan weerszijden geknielde heiligen-figuren. Het is sober
van kleur, bruin en oker-geel, en toch zoo kristalhelder, alsof het lichtend is van
binnen-uit door een intense klare rust van beheerschte bewogenheid en vol-wetend
geloof.
Binnen in het klooster ligt een stille diepe tuin vol palmen en een wilden groei
van planten; daarrond gaan, de een boven de ander, twee galerijen rond van zuiveren
bouw; heel een zijde hangt afgesloten met een gordijn van passiebloemen. Onze
schreden klinken hol in die verlaten gangen. We staan op de bovenste galerij, zien
op naar de slanke campanile, die hoog boven de daken uitrijst, waarachter de stille
gedaante van
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een berg gloeit. Edel is alles aan dit binnen-klooster, en zoo zuiver van verhoudingen,
zoo natuur-eenvoudig en toch zoo vergeestelijkt tevens. De geest heeft gebouwd, de
materie tot schoonheid getemd, en het is of de bogen, die rusten op de zuilen, een
kristallisatie zijn van vloeiende geluiden.
***
Op een middag zijn wij naar Ronco geweest, dat tegen den berg aangebouwd ligt,
boven het meer. We klommen er heen langs smalle paden, over een stortende
bergbeek, met steeds het uitzicht op het meer. We kwamen door een dal, door stilste
ravijnen vol groen schaduwlicht van hooge boomen. Weer lag daar bij het kerkhof
'n kerkje, en aan den gevel de twee laatste staties van den kruisweg, die van het dorp
hierheen voert. Hoewel de kleuren dier fresco's ietwat vergaan zijn, de gelaten zwart
geworden, is duidelijk en ongerept gebleven de schoone evenwichtigheid, de innerlijke
bewogenheid der compositie. Merkwaardig hoe hier in deze streek de intense rust
der primitieve vroomheid veel langer in de plastiek is blijven leven dan in de groote
Italiaansche kunstcentra. Het kerkhof-kerkje is binnen-in prachtig van kleurige, rijke
barok. De altaartafel is zwart met sierlijk bloemen-ornament, een soort geïncrusteerd
marmer. De zuilen zijn groen en rose geschilderd, als marmersteen dooraderd. En
boven, achter het altaar een Annunciatie: Maria kijkt met verlangende spanning
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luisterend, het hoofd ietwat geheven, den Engel recht in het gelaat.
Ronco zelf is als een groote oude ruïne, met donkere gangen, welvingen, trappen
en duistere doolhoven. Ge weet niet of ge door de straat loopt of binnen in een woning
verdwaald zijt. Heel het dorp met zijn huizen van blokken graniet is onontwarbaar
in elkaar, boven elkaar, door elkaar heen gebouwd.
En dan plotseling stort uw blik in een afgrond van licht, zoo diep, zoo diep, en
wijd, en zoo onwezenlijk blauw en heerlijk, als een droom van zaligheid: het is het
zonnige meer, en de bergen aan de overzij.
Als een wachter op een platform, staat de kerk hoog boven het meer tegen den
bergwand. Het meer is smaragd-groen, melkig-groen, met parelmoeren glanzen hier
en daar. We zien van dezen omwalden uitkijk, onder het bladstille loover van twee
groote boomen door, het verre vlakke schiereiland van Ascona; daarachter weer het
meer, - en dan verder over een wazige vlakte heen, de geweldige òpstand van bergen,
de hooge ingang naar de eenzaamheden van het hooggebergte.

15 September
Ik zit op mijn kamer in onze albergo vóór het venster en zie hoog over het dichte
zonnige groen van de platanen van de wandelplaats heen op het meer, dat olie-glad
te glanzen ligt tusschen
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de edele stilte der bergen aan weerszij. Het is mij bijna onmogelijk mijn gedachten
te concentreeren bij mijn aanteekeningen over alles wat ik gezien heb in deze streek,
zóo boeiend schoon is dit aardgezicht voor mij, mijn aandacht gansch vervullend.
Niets stoort de rustige pracht. Ik zit maar te turen, te turen; mijn blik glijdt over het
gladde water, langs de oevers, de hellingen omhoog, naar die zuivere kamlijn, die
als het ware een geluid teekent op het heldere kristal van den hemel, die fonkelt van
zon. De zonnige stilte koepelt over de wereld. Links, laag aan den oever van het meer
kruipt een rook-pluimpje voort van een onzichtbaren trein. Een kleine boot ligt als
een wonderlijk insekt midden in het blinkend water. En wat meer naar rechts, als
voor anker, roerloos, twee kleine eilanden, de Isole di Brissago.
Daar zijn we nog niet geweest en zullen ook wel niet komen. Wel waren we in
het dorp van denzelfden naam, Brissago, ginds daarachter aan den oever gelegen en
tegen den berg aan met zijn fonkelende huisjes.
En nu denk ik terug aan dien tocht daarheen en aan al de wandelingen over de
bergen, door de dalen, naar Locarno, naar het andere Ronco boven Gerra gelegen
aan de overzijde van het meer, waarheen wij op een ochtend geroeid zijn om een
kapel te bezichtigen; aan de fresco's denk ik en de andere kerken en kloosters, aan
de kruiswegstaties, aan de machtige vergezichten en de stille verholenheden, aan de
woestenijen en den zuidelijke bloei, aan alles, alles wat ik
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zag hier in de heldere dagen, en beleefde ook in de stilte der diepe blauwe nachten.
Naar Brissago zijn we den straatweg langs het meer geloopen. Het is altijd hetzelfde
en het is altijd anders. Het meer en de bergen, en de zuidelijke bloei van bloemen en
boomen. En nimmer kun je je verzadigen aan den aanblik dezer schoone wereld. Op
elke plek, waar je komt, denk je: hier zou het goed zijn lang te blijven.
Ik zie weer het hooge pleintje voor de kerk van Brissago: zes groote eeuwenoude
cypressen staan daar als donkere vlammen in het geweldige licht. We zijn in de koele
kerk geweest en komen dan weer naar buiten, gaan zitten op de steenen banken en
kijken de wereld in.
Maar er is nog meer te zien. In het gebergte achter Brissago, in een kloof ligt een
kapel: Madonna del Sacro Monte, waarheen wederom een Kruisweg voert. Bij de
veertiende statie nog'n kleine kapel, en dit is 'n wonder van zuiveren bouw; ze ligt
daar als een geslepen kristal, en door de verbreeding van het ravijn zie je weerom
het meer en aan de overzijde daarvan de blauwe bergen in een vlies van juweelig
licht. En dan hooger op, aan den berg, dwars in het ravijn, een kerk, geel en rose,
met vlakke wanden, zuiver in het helle licht, met daarachter hemelhoog de kale
steil-rechte rotswand. Plotseling zien we aan gene zijde van een diepe kloof waar
een bergbeek bruischt over rotsblokken heen, een Calvarie-voorstelling: Christus
aan het kruis, tusschen de twee gekruisigde moordenaars. Het zijn primitief uit hout
gesneden, levensgroote beelden, echte

Pieter van der Meer de Walcheren, Branding

52
volkskunst, en de kwade moordenaar vooral is van een machtige expressie.
Doch er is nog meer. In een gehucht vlakbij moet een mooi fresco zijn. Wij
klimmen er heen. Daar is het. Tegen den buitenmuur van een boerenhuis in het
gehucht Cadogno is het geschilderd. Door wien? Wanneer? Niemand weet het. Maar
het is prachtig. Het is zuiver, zuiver en eenvoudig, innig en kalm: Onze lieve Vrouwe
midden in, links Petrus, rechts Sebastiaan. Het is geschilderd met wat bruin, wat
geel, wat blauw; het fond is groen, meer-groen, en eenigszins verschilferd, verweerd
door zon en regen. Maar de zuiverheid van die drie gezichten, blij en helder en ernstig
van uitdrukking, is ongeschonden gebleven.
Terwijl mijn reiskameraad, de schilder Otto van Rees, een schets maakt van dit
fresco, zit ik op een muurtje en kijk de goddelijk schoone wereld in.
Als de aarde zoo schoon is, als de schepping van aangezicht tot aangezicht gezien
je zoo mateloos gelukkig maakt en boordevol tevredenheid, en nog is het niet genoeg,
- hoe moet dan wel de aanschouwing zijn van de Realiteit, éen blik in het onzegbare
geliefde-gelaat van den Schepper?
De avond valt. De zon gloeit onder achter de bergen. Nu zijn zij zware gevaarten
geworden, terwijl zij overdag en 's morgens vroeg als lichte. onwezenlijkheden waren.
Paradijsbergen zijn het.
Nu is het meer van vloeiend parelmoer. De bergen zijn effen donkere wanden. De
hemel
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is zuiver en stil. En alle geluiden klinken helder en klein, als kinderen.
***
Eenzelfde soort beelden van expressieve volkskunst, zooals we boven Brissago op
het Calvarie zagen, worden ook in menigvuldig tafereel van onderling zeer ongelijke
waarde bij en in het Franciscaansche klooster Madonna del Sasso, dat boven Locarno
ligt, gevonden.
De stichting van dit prachtig gelegen klooster waarheen nu van heinde en ver de
geloovigen beevaarten en welks kerk vol hangt met tallooze ex-voto's, - meestal
schilderijtjes van aandoenlijke dankbaarheid, die een primitieve voorstelling geven
van de wonderbare tusschenkomst van die Madonna bij ongelukken - de stichting
wordt herdacht in een vroom verhaal.
In een zomernacht van het jaar 1480 lag een Minderbroeder van het
Sint-Franciscus-klooster te Locarno, fra Bartolommeo, in gebed verzonken en tuurde
door zijn celvenstertje naar de donkere bergen. Plotseling begon de top van de hooge
rotsen te glanzen, een lichtgloed bloeide als een dageraad, en in dien gloed verscheen
Onze lieve Vrouwe door Engelen omringd. De monnik meende te begrijpen, dat zij
daar op den rots een heiligdom voor zich verlangde. Hij kreeg den grond van den
eigenaar en in 1485 begon hij daar een kerkje te bouwen, dat twee jaar later gewijd
werd. Toen ging hij ook daarboven wonen als kluizenaar. Weldra werd er een
kloostertje bij-
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gebouwd, en langzamerhand groeide het tot het weidsche en druk bezochte
beevaarts-oord van nu.
Drie beeldengroepen troffen mij het meest. Het bezoek van Maria aan Elizabeth,
de Uitstorting van den H. Geest en een Pieta.
De gekleurde beelden zijn van een pakkend realisme, soms wat grof, maar nooit
zoetelijk. De innige oprechtheid van het volksgeloof, dat vertrouwd is met de heiligen,
leeft in dit ietwat barokke werk. De levensgroote beelden zijn opgesteld in
kapel-vormige ruimten met dun traliewerk afgesloten, waar de eenvoudigen bloemen
doorheen werpen.
De indruk is die van kracht en overtuiging, van natuurlijke intensiteit, die echter
niet altijd geheven is tot de sfeer der schoonheid.
't Meest meen ik die gevonden te hebben bij de Pieta, niet in de figuur van de
Moeder Gods, maar in de bij-figuren: twee staande beelden, streng en gevoelig van
behandeling, vol van de innigheid, waarmee het volk zijn geloof doorvoelt; als ook
in Veronica en Maria Magdalena. De gebaren zijn natuurlijk, direct en gaaf; ze zijn
noodwendig zóo en kunnen niet anders zijn.
Ook de uitstorting van den H. Geest op het Pinksterfeest is eigenaardig en boeiend.
Maria zit in het midden rustig als een koningin; en rond haar de Apostelen, ieder
afwezig van aandacht in het gebed, het zoete machtige geweld van den Geest
ondergaande. En ieder reageert naar zijn aard. Petrus de rots, blijft onbewogen, sterk.
Eén is er met uitbundig gebaar van extaze; 'n ander wordt als het ware lijdelijk
vernietigd;
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'n derde zit verdwaasd met geheven handen; weer 'n ander is verschrikt. De lichamen
zijn genomen - als vergeten - door de innerlijke aandacht. Elk beeld heeft wel den
volledigen inhoud van expressie.
Dergelijke beelden als hier, zijn ook elders in Noord-Italië te vinden, naar ons
verteld wordt, - te Varese, te Orta, te Varallo.
***
Overal, overal ontdekken we boeiende merkwaardigheden en wonderen van
schoonheid. Ik verbaas mij telkens opnieuw en meer, dat al deze schatten onbekend
zijn, slechts door enkelen geweten worden. We waren te Ravecchia bij Bellinzona,
in de S. Biagio (H. Blasius) kerk, te Maggia, Aurigeno in de Maggia-vallei, verder
in de Valle Morobbia, in het dorpje Verscio in de Centovalli, en overal zijn schatten
van schoonheid.
Maar gegevens of dokumenten over al deze zuivere, eenvoudige kunstwerken zijn
er bijna niet. Alleen professor Rahn, een Duitsch-Zwitser, in zijn: ‘Mittelalterische
Kunstdenkmäler des Cantons Tessin’; Simona in zijn boek: ‘Note di Arte Antica dal
Cantone Ticino’ hebben er over geschreven, maar zijn zeer onvolledig, terwijl men
ook enkele inlichtingen kan vinden in Butler's Sanctuaries of North-Italy.
En zijn de oude fresco's in de kapel te Verscio, die van de S. Biagio te Ravecchia,
de wandschilderingen in het mooie kerkje S. Maria delle Grazie bij Maggia, en
zooveel andere schoonheid
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minder waard dan de algemeen bekende werken der Italiaansche meesters?

19 September
Wat Ascona zoo grootsche schoonheid geeft en den terugkeer hier na prachtigste
tochten in de omgeving maakt tot een telkenmale verbazing van geluk, is de opene,
heldere en ruime aanwezigheid van het meer, èn ook het samenkomen op het wijde
plein van de vlakte van Bellinzona die zich rond het haventje van Locarna in wijden
bocht, met het schiereiland strekt ver in het lago, - van vele dalen: de Valle Levantina,
die van het noorden van den Sint-Gothard hier uitmondt, het Maggia-dal, Centovalli,
de Val Morobbia, de Val Verzasca.
Het ligt dan daar zoo luttel en toch zoo intensmooi van stille flonkering te midden
van de zeer ernstige bergen en onder den blauwen gloed van den zuidelijken hemel.
Ik zag het eens, niet van te hoog, - het wordt anders te klein, te nietig - van den
heuvel San Michele, waar ook een kapel ligt den Aartsengel Michael toegewijd. Je
klimt er heen, langs rotsig pad, tusschen laag-ommuurde tuinen en tuintjes door,
gebouwd en aangelegd in glooiende terrassen tegen de steile helling. Alles bloeit er
overdadig. De druiven zijn rijp. Oleanders bloeien. Eucalyptusboomen, cactussen,
aloës staan in volledigen wasdom. De mimosaboomen met het fijn-vederig
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blad, zijn vol knop, van boven tot onder. En over en door die weelde heen zie je
overzichtelijk schoon het dorp beneden je, vlak bij met zijn fluweelig-zwarte, platte
daken en de kleurige huismuren met zwarte venster-gaten en den open blik van
arcaden; en daarboven uit, ernstig en liefelijk en zoo zuiver geschapen, de campanile
der kerk.
En vèrder glijen je oogen over het geluk der aarde: het schiereiland met het sappig,
waterig groen van fijn geboomte, en dan als een straat van licht, het blinkende meer.
En verder naar het noorden, de wijd-open poort van het dampige dal van Bellinzona,
de poort naar het groot geheim der verre bergen. Aan weerszijden sluit een bergkam
de vlakte. Overal ligt de doorzichtige schaduw van den avond. Maar boven, tegen
den hemel uit, gloeien enkele rossig-zonnige bergtoppen, kloven snijden diepe
schaduwen in de kale rotswanden.
En altijd is het wondere spel der uren van het licht ànders, mooier, vreemder,
vollediger-schoon, dan zooals ge het een vorigen dag zaagt.
Je staat er met je hart en je oogen te kijken, en je oogen zijn vol en je hart is vol;
en je weet wel waarnaar het heimwee klimt en stijgt met zoo oneindig verlangen,
dat door deze aardpracht toomeloos gewekt wordt. Je geest tuimelt naar God.
En alles hier is daartoe de stoot.
Ik heb het opgeschreven. Het was Donderdagmiddag, 13 September. We waren
in de roeiboot op het meer. De zon verdween achter den hoogen
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top van de Gridone. Wij dreven in de schaduw en het water klotste avondlijk ineens
onder het plonsen der riemen. En toen gloeide uit het noorden òp een gouden licht.
Reusachtige wolkgevaarten, hoog tegen den hemel, vingen het zonlicht en wierpen
een gouden schijn weer uit over de aarde. En die wolk-torens hieven zich, zij torenden
op elkaar. Er kwamen nu uit de diepte zware massa's aangevaren met zwavel-reflexen,
als helle-dampen. Het werd nu als een slagorde van sombere giganten. Er was geen
berg meer te zien. 't Waren luchten van den laatsten oordeelsdag. En hooger joegen
de wolken, het valsche helle licht in. De strijd der kwade en goede engelen. En de
aarde bij ons, en het dorp, en het water lag doodstil in ontzetting te wachten. Toen
barstte het onweer los met mateloos geweld. Het was stikdonker geworden. Achter
elkaar, nu eens zwakker, dan dag-helder, zetten bliksem-stralen ineens het meer en
alle bergen in een verblindend licht.
***
Ik weet het niet: maar je woont hier makkelijk dichtbij God. De schepping is
ongeschonden. De kleine bezoedelingen door de menschen begaan verdwijnen, zijn
onzichtbaar in deze grootsche wereld van bergen en dalen. En overal hebben de
menschen directe aandachtswenken geplaatst, die je vanzelf ineens met een schok
van geluk en met een heldere liefde-huivering naar het hart van je hart doen
terugtrekken en met het toppunt
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van je geest iets beroeren van de reëele aanwezigheid.
En dat is hier het voortdurend schoone. Je bent hier thuis. Als je voor een kapelletje
aan den weg, - éen der tallooze - geknield ligt te bidden, of er bloemen legt aan den
voet van het Mariabeeld, dan word je niet bekeken en beschouwd als een soort van
onbegrijpelijk verschijnsel; maar wat je doet, is gewoon en goed. Hier kun je gerust,
- en hoe natuurlijk is het hier - telkens en telkens Jezus noemen en Zijn Moeder en
den goeden God en al de heilige namen. Hier kun je het eigenlijk altijd doen, want
overal zie je den kruisweg van Onzen lieven Heer afgebeeld, langs de stijgende
bergpaden naar een dorp toe; overal, nog talrijker vind je Maria. Tot op de eenzaamste
plekken, daar is de Moeder. Hier hebben die heilige namen directe realiteit; en dat
is het wonder. Dat maakt hier alles tot een zuiverheid en een eenvoud, tot een zoo
volle rustigheid van duizelend geluk, als je zelden zult vinden. Alleen soms bij een
mensch voor wien God de realiteit is; of in een klooster waar aller liefde vlammend
staat als Cherubijnen; en altijd bij de verholen aanwezigheid op het altaar.
***
De kunst van deze streek ook is zuiver en eenvoudig. Ik wil het zoo scherp en duidelijk
mogelijk omschrijven: ze is niet armelijk en ietwat droog. Rijk is ze en statig en toch
kinderlijk. Ze is bovenal rust, ja, rust en toch van een
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machtige maar volkomen beheerschte bewogenheid. Den geest ontroert ze op
geweldige wijze. Ik moet er nog van vertellen, van de fresco's te Ravecchia, te Maggia,
te Verscio.
Het is geen verstarring, maar het gloeit en zwelt van binnen-uit tot aan de uiterste
contouren, het wijze, zuivere, echte gevoel van diep, blij geloof.
En als ge dat werk ziet, dan vraagt ge niet naar den schilder, die trouwens vrijwel
altijd onbekend is. Daar denkt ge niet aan. Het gaat hier niet om de wijze waarop die
kunstenaar zijn visie en zijn opvatting heeft gegeven. Ge voelt dadelijk aan gansch
dat werk, dat het de schilder niet te doen was om zichzelf op den voorgrond te zetten
en nu eens eventjes te laten zien hoe hij zich Maria voorstelde. Maar dat hij uit liefde
werkte, - natuurlijk met heel zijn gave, - en niet zich zelf zocht maar eenvoudig
diende.
Alles is hier anonym, op heel enkele moderne uitzonderingen na. Ge hebt zelfs
niet het verlangen den naam van den schilder te weten. Het is goed dat er kunstenaars,
- en welke! - geweest zijn, die hun talent gebruikten om te eeren en te verheerlijken
wat oneindig hoog boven hen uitging, en er blijkbaar niet aan dachten om als nijdige
bezetenen voor zichzelf roem op te eischen.
Je staat verbaasd over de expressie-macht dier primitieven. Zij hebben geen uiterlijk
gebaar noch rumoer noodig om de diepste tragedie en de opperste zaligheid volledig
uit te drukken. Bij hen vinden wij den verstilden gloed en de rustige zekerheid. Zij
geven u niet den brutalen
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physieken schok der ontroering, - ziels-ontreddering, zou ik het willen noemen. Maar
het is de diepe, alles-omvattende genieting van den geest. Want het is schoonheid
geworden. Beheersching is er. O er wordt ook iets beheerscht. De liefde vlamt; de
intensiteit van het vuur wordt nog heviger, nog intenser door het vastgeklonken zijn
binnen den zuiveren vorm. Zoo zij niet getemd wordt en bedwongen, verwaait de
vlam meestal in veel rook!
Er is ontzaglijk veel te leeren bij deze eenvoudige en zeer groote schilders. Niet
om ze botweg na te doen. Dat is klinkklare onzin. Maar die milde, hartstochtlijk volle
rust in de heerlijk bloeiende spanning, de sierlijkheid in de kracht, kortom die
prachtige harmonie van geest en lichaam, van gevoel en rede, - dàt moeten de
modernen van hen leeren. En niet serviel het uiterlijke van dat werk trachten te
vangen. Dat is niet te aanvaarden. Maar den geest waaruit zulk werk, als die
Ticineesche fresco's, ontstaan is, dien moeten de modernen zich eigen maken, dien
moeten zij trachten te begrijpen en in zich op nemen. En daartoe is maar een middel
(de gave moet er ook zijn!): simpelweg en voluit Katholiek zijn, met je hart, dat pijn
doet en toch zoo mateloos blijgelukkig is van liefde voor God en voor de menschen.

Ascona, 22 September.
Meer dan drie weken zijn wij nu reeds hier. En iedere dag van die drie weken is een
gaaf
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geluk geweest van den morgen tot den avond. Nooit hetzelfde. Want als het eenigszins
gelijkt op dat van een anderen dag, dan kunt ge het dieper, vollediger in u nemen,
het rustiger overwegen, het in u laten bezinken als zuiver water, en geniet ge méer
nog van het rijke wezen van deze schoonheid.
De nacht is een hemelsche plechtigheid. Het is als de nacht van het geloof, vast
en rustig en grondeloos.
Wanneer ik 's nachts wakker word, zie ik vanwaar ik lig, opeens den zuidelijken
hemel, oneindig stil flonkerend met de bloeiende sterren door het open venster. De
blauwe nacht; de diep-blauwe, bijna zwarte nacht. Een schemer van licht schijnt van
die verre lichtende werelden naar de aarde, die zwart en roerloos, met ingehouden
adem, en met donkere oogen van verlangen te turen, te turen ligt, onverzadiglijk,
naar die geheimzinnige sterrebeelden, die, - ontzaglijke, niet te ontraadselen
hieroglyphen door de scheppende hand van God daar in de ruimte neergeschreven,
zwijgend, zwijgend hun geheim bewaren, al hebben de menschen er kinderlijke
namen aan gegeven.
De ziel zwelt als een vloed en heft zich hoog in den nacht, en peilt met oneindig
verlangen de afgronden van haar eigen wezen, waar zij met den diepen schok van
liefde God's tegenwoordigheid vindt, als een kind zijn moeder.'s Morgens héél vroeg, tusschen vijf en zes uur, word ik gewekt door het geweldig,
in de ochtend-stilte ontzaglijk weergalmend luien van
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de klokken der vlakbij-gelegen kerk. Achter onze albergo torent de campanile en de
hevige klokke-klanken slaan neer in de open gaanderijen rond de binnenplaats.
De zon is er al. Het meer en de bergen liggen gehuld in den parelmoeren
ochtend-nevel. Maar de top van den Gridone, de hoogste berg aan het meer, staat in
licht, wonderlijk dooraderd met de grillige schaduw-kloven der rotsravijnen. Het is
huiverend-stil. Heilig-stil, of de aarde opnieuw geschapen is in de pure onschuld van
vóor de zonde.
Sommige bergwanden en dorpen, een deel van het meer langs den oostelijken
oever zijn nog van den nacht. Het licht groeit snel tot een gouden schijn. Het glijdt
om de bergen nu naar beneden, het heft de natuur uit de schemering, als de genade
een ziel.
En in de zon is de aarde weer de schepping van God in de eerste dagen.
Stemmen ontwaken. Er gaan stappen beneden door de straat en langs het haventje.
Ik hoor een riemslag in het water.
En weer, opeens, barsten de klokken los, in ernstigen, statigen jubel.
In de kerk, waar het nog schemert en als droppels licht kaarsen branden, bidt de
pastoor - de archiprete van Ascona - in wisselzang met een vrouw, de psalmen van
het Dooden-officie. In de kerk, zoo vroeg, zijn enkel een paar vrouwen uit het volk,
in banken geknield, de hoofddoeken los om de kin geknoopt, en twee nonnen.
En kort daarop, terwijl de klokken weer luien,
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nu voor de grootste gebeurtenis van den dag, begint de Stille Mis.
***
We voelen ons rustig thuis hier. We blijven nu wel eens een heelen dag in het dorp
en aan het meer. We kennen nu ook het leven van de menschen, van de bewoners
rond ons om, en praten met hen, tenminste ik luister naar hun welluidende taal, versta
wel niet alles, maar begrijp toch wel waar over het gaat, dank zij hun expressieve
gebaren. Gelukkig kennen de vrienden die met ons zijn, Italiaansch en vullen door
vertaling aan, hetgeen mij ontgaat.
En het is niet altijd van geluk, dat zij vertellen. Het leven is hier moeilijk. De
menschen zijn arm. Maar er is hier niet die nijpende nood, die worgende wanhoop,
welke in de hel der groote steden de menschen neerslaat tot gemeene dieren. Ik vond
hier niet dien verbeten haat van mensch tegen mensch. Er is eenvoud. En door de
eeuwen heen drong de oude Latijnsche, Katholieke beschaving tot in de weerbarstigste
gemoederen.
Daarom is het misschien ook mogelijk, dat in deze wondere landstreek, waar de
nieuwe jacht van de Italiaansche stamverwanten en hun felontwaakt nationalisme,
hun parvenu-achtige wansmaak in zake kunst niet doorgedrongen is, en die ook zoo
diep wezenlijk verschilt in aard en aanleg, in levenshouding en godsdienst van de
twee andere deelen van Zwitserland, - daarom
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is het wellicht mogelijk, dat deze landstreek, niet eerst als alle andere landen tot op
den dorren bodem der leelijkheid hoeft te zinken, maar dat uit de oude schoonheid
een directe herbloei kan ontstaan, zonder de bittere noodzaak van door het
zinloos-leelijke te moeten heen-worstelen.
De blinde krachten van wat men noemt de moderne beschaving, werken hier ook
wel vernielend, doch het schijnt, zou men zeggen, niet alleen minder snel te gaan
maar ook af te stuiten op den eenvoudigen goeden smaak die den autochthonen
ingeboren is.
Ge ziet wel in oude bergdorpen te midden van den forschen eenvoud der oude, uit
steen-brokken opgebouwde huizen met de primitieve buitentrap onder het
wingerd-priëel en het bouwvallig balcon, dat schuil gaat onder het ver vooruitstekende
dak van over elkaar gelegde, platte rots-steenen, een blinkend-nieuwe woning staan,
wanstaltig van smakelooze pretentie, door 'n rijk geworden, Amerikaanschen emigrant,
daar neergezet. Doch dat zijn gelukkig zeldzaamheden. Die kleine bezoedelingen
van het grootsche landschap, waar de grauwe dorpen zijn als formaties van de natuur
zelve, met daarboven uit den geestelijken roep der kerk-campaniles, verdwijnen
bijna, vallen nauwlijks op aan den wijd-omvattenden, steeds de groote lijnen
zoekenden blik uwer oogen, die uit de dalen langs de hellingen naar de toppen stijgt
en zich verliest, afgrond in afgrond, in den diepen lichten hemel daarboven.
Ook de kerken en kerkjes zijn hier over het
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algemeen nog mooi. Van buiten bijna altijd. En binnen is Goddank! de schrikbarende
invasie van het infernaal-leelijke, want absoluut-zinlooze fabriekswerk zooals we
dat kennen in heel West-Europa - mogelijk ook in de centrale landen! - nog niet
overheerschend.
O er zijn hier en daar wel reeds enkele gruwelijke heiligen-poppen, maar die
duivelsche ontheiliging is geen vloedgolf. Het zijn slechts enkele smetten op een
schoon geheel.
En somwijlen zelfs is het nieuwe, het moderne, gòèd, omdat het zich levend aansluit
bij het oude, de traditie verjongt en den rijkdom van het verleden tot nieuwe waarden
samenvat. Hièr hoeft niet gevochten te worden in felle reactie, tegen den botten
stroom van de serieproducten van kunstlooze namakers en fabrikanten in alle stijlen.
Het zou goed zijn, als het nieuwe geleidelijk kon komen, rustig voortbouwend op
het bestaande.
Een voorbeeld, dat dit mogelijk is, heb ik hier gezien. En wel in het werk van den
schilder en sierkunstenaar Vavoni, die geboren te Aurigeno in de Maggia-vallei,
overal in deze streek gearbeid heeft en in 1910 gestorven is. Zijn werk is ongelijk.
Nu eens verbaast en verrukt het den beschouwer door de zuivere plastiek, door de
compositie, door het juiste begrip van rijke versiering, dan weer is het onbeduidend
als van den vervelendsten academicus.
Maar in zijn geboorteplaats Aurigeno, een prachtig dorp in het grootsche
Maggia-dal en dat aan den zuid-kant tegen de zachte glooiïng
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van een koninklijken berg, die het donker overschaduwt, ligt aangebouwd tusschen
oude kastanjewouden en laag-ommuurde weiden, - èn in het San Rocco-kerkje van
Losone, het mooie, open dorp vlakbij Ascona, heeft hij getoond, dat het mogelijk is
rustig en toch vol nieuw leven voort te werken in den vollen, diepen geest der oude
naamlooze kunstenaars.
Het was op een middag, dat mijn reiskameraad Otto van Rees, die deze streek van
vroeger reeds goed kent en dus al het schoons makkelijk weet terug te vinden, en ik
naar Losone waren gewandeld en te dolen liepen door dit blije, opene en zonnige
dorp met zijn bloemen en groote boomen, met zijn oude huizen en gewelfde poorten,
met zijn bronnen en telkens den doorkijk op een binnenplaats, waar vrouwen in het
zwart gekleed te werken zaten, of ééne naar binnen ging, de sierlijke maar zware
mand boordevol gesprokkeld hout op den rug, - waar, aan het wrakke balkon de rijpe
oranje maïs-pegels tot bossen saamgebonden te gloeien hingen.
De San Giorgio-kerk, waar in den gevel boven de deur een mooi beeld van Sint
Joris te paard, den draak met zijn lans den genadestoot gevend, in sierlijken sterken
eenvoud, ons reeds menigmaal geboeid had, die kerk met den kleinen koperen koepel
dien ge steeds in de verte ziet blinken boven de kruinen der boomen uit, kenden wij
reeds.
We wandelden naar de ‘grotto’, een wijnhuis in en tegen den berg aangebouwd.
En zoo kwamen wij onverwachts bij een wit kerkje. Het lag langs
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het pad. Ervoor, en van den weg gescheiden door een hek, een grasveld. Eenvoudig
maar hoe zuiver van bouw, en helder in het licht, lag het daar, klein en innig met het
overwelfde voorportaal, een portiek op vier slanke zuilen. Links en rechts van de
ingangsdeur, een opening.
Door deze keken wij naar binnen.
Wat banken in het schaduw-gedeelte vooraan. Maar daarachter het kleine
presbyterium, open en blij en prachtig.
We stonden elk voor een opening te kijken, en riepen elkaar onze bewondering
toe.
Het was er doodstil. Er hing geen godslamp. Slechts een enkelen keer, buiten den
vasten feestdag van Sint Rochus, wordt hier de Mis gelezen, op verzoek.
Ik zal trachten zoo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, wat we daar zagen.
In het midden eerst, de grijze massa van het breede altaar, rustig, ernstig,
van-de-aarde. En dan daarrond heen de blije glorie van de zachte en toch
wonder-gedurfde kleuren en de rijke, barokke versiering met trompe-l'oeil. En het
is toch tot een evenwichtige harmonie geworden.
Vlak boven, en achter het altaar, tusschen twee barok-zuilen, die grillige voluten
dragen, hangt een rood gordijn in rechte fijne plooien. Het gordijn is echt en de zuilen
zijn echt. Op de muurvakken aan weerszijden daarvan zijn blauwe gordijnen
geschilderd met gouden versieringen. En daarin zijn weer werkelijke nissen, met een
beeldje erin. Hooger boven het roode gordijn
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is een venster met matglas. Links daarvan, Maria; rechts, de Engel. En deze
Annunciatie is van een innigen eenvoud, en sterk, in moderne plastiek geschilderd,
vol en sober, zonder de minste verwrongenheid.
De Engel, die zwevend neergestreken is als een vogel op den aardbruinen grond,
draagt een wit kleed met groene mouwen; een groene draperie valt over den geheven
rechterarm die de lelie houdt.
Maria heeft een blauwen mantel over rooddonker onderkleed; de lucht achter haar
gaat van zwart-groen, waarin een ster bloeit, over tot zacht water-groen.
Heel de schildering is eenvoudig en toch rijk en met volumen. En de figuren, die
geen ornament zijn, maar wel degelijk den wonderen inhoud van de Annunciatie
plastisch geven, is voortreffelijk gecomponeerd binnen de architektonische omgeving,
die ook door den schilder Vavoni rijk en met juisten smaak, met blije, kinderlijke
verbeelding versierd is.
En midden op den muur onder het matglazen venster staat met duidelijke letter de
inscriptie geschilderd: In simplicitate et poenitentia ambulavi.
Het was ons een bijzondere vreugde deze eenzame kapel ontdekt te hebben, waar
een moderne schilder, zonder dorre archaeologie, zonder ziellooze nabootsing van
het oude, in een tijd dat het afschuwelijk ziellooze schablonen- en fabriekswerk, dat
met kunst niets te maken heeft, sinds tientallen jaren onze kerken bezoedelt, dit wel-
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overdachte, echt-religieuze werk heeft weten te componeeren tot een gaaf geheel.
***
De dagen zijn hier als groote lichte zalen.
En daarin gaat het leven rustig en vol ernst, zonder jacht.
Ge kunt uren stil zitten te kijken naar het verglijden van het zonlicht over de
wonderen dezer aarde. Het is als een liturgische plechtigheid der natuur. En vanzelf
gaan uw gedachten naar verre en diepe dingen. Ik weet niet hoe uw hart opengaat
en het leven gaart binnen in zijn warmte. Het leven wordt hier zoo klaar en zoo
mateloos schoon, omdat het vanzelf den diepsten grond vindt in God.
Ge voelt als in een droom de paradijs-liefde weer bloeien. Het zou zoo
blank-eenvoudig kunnen zijn, het leven, zoo doorschijnend helder als water uit een
bergbron, - een wonder van altijddurende vreugde - gaudete, semper gaudete! - als
God maar levend is in de ziel, als Zijn tegenwoordigheid maar aldoor, aldoor reëel,
reëel als het kloppen van je bloed, als het brood in je mond, in het hart geweten wordt.
Het is geen vaag gemijmer, geen droom waaruit ge ontwaakt. Het blijft de
waarachtige werkelijkheid. En alles, alles, elk ding hier, alle gebeuren, de dageraad,
het vallen van den avond, het licht over het blinkende meer, de bergen, het gelui der
verre klokken en van nabij, - het is alles een geestelijke springplank naar God.
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En die liefde en dat verlangen is geen ordeloos zwelgen, het is geen wild wanordelijk
droomen; het is sterk en aan wetten onderworpen, waardoor het vrij geworden is;
het is de zekere, hooge weg met de gouden mijlpalen der dogma's.
En tegelijk is die liefde mateloos, kent geen eind, zij is grondeloos en zij verbrandt
je hart, zij maakt je blind en tevens helderziend; ze maakt je gevoelloos voor jezelf,
en alle leed van de broeders, de menschen, voel je dóór haar als felste tortuur.
En toch zijn de dagen hier als groote lichte zalen, omdat God hier zoo eenvoudig
onder de menschen woont, omdat Zijn tegenwoordigheid als koninklijke luchters te
schijnen hangt door deze wereld, die geen domme obstakels zet tusschen zich en dat
zuivere licht.
Er zijn soms uren, dat alles volmaakt goed is: de menschen vergeten bijna geheel
zichzelve en hun ellende, het leed en de kwellende miseries. Zij worden dan boven
zichzelve uit geheven, o niet door eigen kracht. En het is hun misschien niet eens
bewust.
Zulke uren meen ik menigmaal onder deze menschen hier beleefd te hebben.
Vooral een Zondag-morgen.
Dien Zondag-morgen - het was een zuivere zuidelijke zomerdag - zou de Hoogmis
niet opgedragen worden in de parochie-kerk van Ascona, maar in een kapel, buiten
het dorp aan een zijweg naar Losone gelegen, in het bosch op den heuvel; in de kapel
van Madonna della Fontana.
We waren er al geweest op onze wandelingen
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in den omtrek, meermalen, en de mooie ligging van dat simpele kerkje bij de
overwelfde bron had ons verrukt.
Doch dien morgen was het anders.
We gingen er ook heen. We volgden den witten zonnigen weg tusschen de tuinen
van het dorp door. Voorbij het kerkhof verlaten wij den grooten weg, die naar Locarno
gaat, en buigen den boschweg in achter den heuvel om in de richting van Losone.
Maar dien volgen we slechts een stuk. We gaan spoedig een langzaam opglooienden
weg. En aldoor schuift de groene schaduw over ons.
Ja, hier was het anders.
We hoorden nu van alle kanten in de verte de kerkklokken luien, van Solduno,
van Losone, van Ascona, misschien wel van Madonna del Sasso, van Locarno. Maar
hèl daarboven uit klepelde als een bel, het klokje van het Madonnakerkje in het bosch.
En dat wonderlijk-heldere klok-gelui in de stilte van dien zuidelijken Zondag, is
het toch niet alleen, waarom het anders is vandaag, hier onder de boomen.
Voor ons uit gaan menschen. Menschen komen achter ons. Niet talrijk. Die gaan
ook naar de Mis in de Madonna della Fontana. 't Zijn menschen uit Ascona. We
kennen ze reeds van gezicht. Heel een familie, vader, moeder en drie kinders. Een
paar jongens marcheeren sneller. Vrouwen met ernstig gezicht, die hard werken heel
hun leven lang, met rustige oogen en vriendelijken groet komen van zijpaden uit het
dal. Ook af
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en toe een landman, met den rustigen tred van den bergbewoner.
Er is als een stille vervoering in dat langzaam wandelen van deze niet talrijke
menschen, allen in het zwart gekleed, - allen naar dat lichte gebouw daar voor ons
uit in het groene schaduwlicht van groote boomen, en de open blauwe stralende
hemelplek boven de langzame trap, die van den weg naar den ingang der kerk voert.
Op het muurtje zitten een paar mannen. Ieder, die aankomt gaat eerst beneden
langs naar de bron, om een beker van het wonder-water te drinken en de Moeder te
groeten.
Want er is hier een Maria-bron. Dat is zoo gebeurd.
Vijf eeuwen geleden lag hier in de wilde eenzaamheid van het bergwoud een
Maria-kapelletje. Er was een nauwelijks begaanbaar pad door deze wildernis. Bijna
dagelijks kwam een heel arm meisje uit Ascona, doofstom-geboren, en dat moederloos
was, in dit bosch, waar hier en daar een open grasveldje was, met een paar schapen,
in het jaar 1428. De kronieken uit dien tijd verhalen van een verschrikkelijken drogen
zomer: maanden achtereen had het niet geregend. De hitte schroeide de aarde tot
hard leer. Het gebeurde nu op een dag dat het doofstom herderinnetje al uren achtereen
met haar schapen over de bergen had gezworven, zonder éen bron, of bergbeek te
vinden. Alles was droog en brandend. Zij noch haar blatende dieren konden nog den
weg teruggaan naar het meer, of naar de rivier beneden in het dal. Het kind en de
schapen
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versmachtten. Zoo waren zij gekomen bij het Maria-Kapelletje. Verder konden zij
niet. Hijgend en blatend lagen de dieren op den grond. Het kind wist geen raad. Toen
vroeg zij in haar hart Maria om hulp: ‘Moeder, schreide haar hartje, Moeder, help
ons uit den nood. Als ge het toch wilt, kunt ge het toch vragen aan Jezus’.... En toen
was er, zoo verhaalt de oude kroniek, door de macht van de barmhartige Maria een
bron van frisch water uit de aarde geweld. Het kind dronk, en terwijl ze dronk, werd
haar stem los en dankte ze Maria niet enkel stil in haar hart, maar met blijde, klinkende
woorden. Een voor een droeg zij de dieren naar het water, dat hen genas, en sindsdien
vloeit die bron altijd: de ‘fontana parlingora’. De kerk werd later in den aanvang
der 17e eeuw, hooger naast de bron gebouwd.De Hoogmis in deze heldere kerk. De groote deuren staan open. Alle geloovigen
zingen de liturgische zangen. Het is van doordringend geweld, een machtige primitieve
intensiteit. Die menschen zingen, - soms schreeuwen ze - voor God alleen. Het gaat
je door de ziel, zoo aangrijpend is het van majesteit. En alles is weer een goede
eenheid. Het hoort bij elkaar. Lichaam en ziel. Jezus, op het zwarte altaar met blauwe
dwaal bedekt en de roode gemaakte bloemen in vaasjes gestoken tusschen de hooge
kaarsen-kandelabers, moet zich thuis voelen tusschen deze eenvoudige echte harten,
tusschen deze trouwe hartstochtelijke zangers, die van het gregoriaansche Credo een
prachtig volkslied maken, waarin
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de woorden leven en de muziek klanken brengt van trouwhartige liefde, van statige
verhevenheid en een roepen zoo machtig, en dan dat eeuwig droeve van de heimwee
naar de glorie; nù klinkt het donker, dàn is het of de hemel open slaat.
Het waren inderdaad zeldzame uren, die Zondagmorgen van de Hoogmis in de
Madonna della Fontana, - uren van zuivere, god-gewijde en zoo kind-eenvoudige
schoonheid. Er was de Tegenwoordigheid. En daarom was het anders dien dag...

30 September
Te Locarno, het stralende stadje aan het Lago Maggiore, heb ik door den schilder
Otto van Rees, mijn reisgenoot in deze gelukkige dagen door het schoone gewest
Ticino, kennis gemaakt met Alexandre Cingria. Hij woont daar een groot gedeelte
van het jaar, terwijl hij 's winters te Parijs werkt en dan een trouw bezoeker is, evenals
Henri Ghéon voor wiens tooneelspelen hij wel decors vervaardigt, - en vele
geestelijken, kunstenaars, schrijvers en geleerden, van de bijeenkomsten ten huize
van den thomist Jacques Maritain.
Deze vitale, zeer intelligente Zwitser van latijnsch ras kent deze heerlijke, te
onbekende streek ten zuiden van den Sint-Gothard door en door; sedert jaren is hij
er gevestigd, en menigmaal heeft hij ons in deze stil-gloeiende herfst-
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dagen op tochten meegenomen en was ons dan een kundige en boeiende gids. Hij
bracht ons naar eenzame dorpen en gehuchten in de bergen of veilig in een grandioos
dal gelegen, waar nog schatten te ontdekken zijn van die oude prachtige, eenvoudige
volle Katholieke kunst.
In mij glanst, telkens als ik eraan terugdenk, de herinnering op aan die blije,
verrassende wandelingen door de dalen en over de bergen, door de stilte van
eeuwenoude kastanjewouden tegen de hellingen en op eenzame hoogvlakte heen,
langs den rijken bloei van zuidelijke planten, en met soms opeens, onder den
zuiversten hemel, het uitzicht heel ver, als op een paradijs, naar de blauwe oevers
van het blinkende meer. En overal en telkens was er iets te bewonderen: kruiswegen,
kapelletjes, wonderlijke dorpen, kerken; en overal fresco's.
Zoo zijn wij eens op een dag met ons drieën de Maggia-vallei ingetrokken, een
der prachtige Alpen-dalen, die uitmonden aan den noordkant van het Lago Maggiore
op de vlakte van Bellinzona en ten oosten van het tegen een berg aangebouwde
Locarno.
Door een geweldige kloof, waar in de diepte, over en langs uitgeholde en
blank-gepolijste rotsen, het daverend watergedruisch van den schuimenden, in stillere
plekken smaragd-groenen Maggia naar het opene breede buitendal jaagt, komen wij
in de vallei. En ineens staan wij in een andere, afgesloten wereld.
Onmerkbaar langzaam stijgt de weg het uren lange dal in naar het hooggebergte.
Wij gaan
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met de elektrische tram niet verder dan het dorp Maggia. Daar moet Cingria zijn om
den pastoor een schilderij te brengen, een ex-voto voor de kapel van de Madonna
delle Grazie.
Dit Onze-lieve-Vrouwe-kerkje, zuiver als een kristal, eenvoudig en helder, een
klein wonder van sobere schoonheid, ligt even buiten het dorp aan den grooten weg
te midden van opene weiden en met lage muurtjes omsloten wijngaarden.
Deze Maria wordt evenals de Madonna del Sasso boven Locarno door de bevolking
en ook door hen, die haar kènnen, aangeroepen in ongeluk en rampen.
Zoo had een vriend van Cingria, een Fransche vliegenier, op een zijner gevaarlijke
tochten toen hij, door het stilstaan van de schroef, begon te vallen en een wissen
dood tegemoet ging, haar aangeroepen in den nood. En voordat het te laat was, had
de schroef haar razende wenteling weer hervat, en had hij veilig kunnen landen. Uit
dankbaarheid vroeg hij zijn vriend den schilder een ex-voto te maken en het in de
Maria-kapel bij Maggia op te hangen.
Dat waren wij nu gaan doen, geholpen door den pastoor, die Cingria reeds kende
van een vorig bezoek en hem toen als lid van de Zwitsersche monumenten-commissie
ontvangen had bij een bezichtiging en onderzoek naar den staat van deze schoone
kapel, die niet enkel als gebouw een wonder van zuiverheid is, maar ook nog prachtige
fresco's, dateerende uit de 14e, 15e en 16e eeuw bevat.
Tientallen schilderijtjes, meestal naïeve voor-
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stellingen van een wonderbare redding in het gebergte door het aanroepen van de
Madonna delle Grazie, - en die naïeviteit is meestal roerend van echtheid en treft
door de juiste expressie - hangen daar aan een der kerkwanden.
Het doek van Cingria was levend en gloedvol van kleur, rijk van compositie.
Bovenaan zetelt de Madonna. Daaronder tuimelt 't vliegmachien omlaag, doch wordt
door kleine engelen in zijn val gestuit, terwijl diep beneden tusschen wolken door,
een schamp van de groene aarde zichtbaar is. Warm-levend is dit moderne schilderij;
het doet frisch aan met zijn heldere fonkelende kleuren en het bracht een helderen
toon in de stille verlaten schemering van de mooie kapel waar nog slechts enkele
malen in het jaar de Mis gelezen wordt.
En toen we in de pastorie zaten onder het genieten van een glas wijn, uit de eigen
gaarde van den pastoor geoogst, - het was 'n eenvoudige landwijn, die niets te maken
had met de fijne merken uit den poëtischen wijnkelder van ‘den Pastoor uit den
bloeyenden Wijngaerdt’ van Felix Timmermans! - ging het gesprek vanzelf over de
prachtige oude kunst, waarvan in deze streek tot op eenzaamste plekken ontroerend
schoone, verbluffende voortbrengselen zijn te vinden, èn het huidig verval der
kerkelijke kunst.
Alexandre Cingria, die als lid der Zwitsersche monumenten-commissie met
liefdevollen ijver de oude schoonheid van kerken en fresco's en kapellen vooral in
Ticino tracht te behoeden voor vergaan en vandalistischen wansmaak, en dus
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allerminst een futuristische beeldstormer is, heeft zelf in vele Zwitsersche kerken,
o.a. in de Onze-lieve-Vrouwe-kerk te Genève, gebrandschilderde ramen, schilderingen
en mosaïeken aangebracht. Hij wil de groote traditie der kerkelijk-Katholieke kunst
weer opnemen, niet talentloos imiteeren, maar door levend werk, door een innig
aansluiten aan den geest der groote tijden, door het liturgisch beleven van het geloof
en dit dan geuit in scheppende verbeelding, de kunst weer maken tot de onmisbare,
sterke helpster van den godsdienst.
Hij verwerpt niets van het groote verleden der kunst. Hetgeen niet zeggen wil, dat
deze schilder, die met Maurice Denis en Georges Le Traz de St. Pauluskerk te Genève
gedecoreerd heeft, de slaafsche nabootsing van het oude aanprijst als oplossing en
als herstel uit het verval der religieuse kunst. Hij aanvaardt alles, zoo het maar een
levende uiting is in schoonheid, van het geloof. En hij doet dat niet uit baloorigheid;
of louter uit lust om anders te doen. Neen, hij kent de verhouding van de Kerk
tegenover de wisseling der stijlen door de historie heen, hoe in Frankrijk en in Italië
het Romaansch, de Gothiek, de Renaissance, de Barok elkander hebben vervangen
en steeds door de Kerk, naar eigen aard, zijn gedragen en bezield geworden. Al mag
Cingria door aanleg zich blijkbaar sterk aangetrokken voelen tot en beïnvloed worden
door de Barok, hetgeen ook in zijn levend en mooi-plastisch, rijk-kleurig werk tot
uiting komt, zijn algeheele bewondering gaat toch tot de wonderen
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der Middeleeuwen: de Fransche kathedralen en de Italiaansche fresco's der
zoogenaamde primitieven. Het was dan ook een waar genot met hem de mooie, voor
een groot deel zeer goed-bewaarde muurschilderingen in de Madonna delle Grazie
te bekijken. - ‘Zóó kunnen we het niet, nog lang niet! als deze naamlooze schilders’,
zeide hij terecht. ‘Het is een hoogtepunt geweest, dat eeuwen duurde. Daarna begint
langzaam, met somwijlen een bloei van heel andere geaardheid, als de Barok b.v.,
het verval, tot men beland is in het tegenwoordige fabriekswerk. Maar daaruit komen
we weer langzaam los, tenminste hier in Zwitserland en in Frankrijk ook’.
Zijn gedachten over deze kwestie, en die mij belangwekkend voorkomen, omdat hij
niet enkel als historicus en kunstgeleerde spreekt, maar zelf een scheppend en
Katholiek kunstenaar is, heeft hij uitgesproken in een boek, dat een reeks lezingen
bevat, gehouden in 1917 te Genève voor de Union des travailleuses Catholiques, en
dat getiteld is: la Décadence de l'art sacré (uitgegeven door Rouart, librairie de l'Art
Catholique, te Parijs).
Met groote intellectueele kracht en met sterk en levend talent, dat de oplossing
niet in grillige excessen zoekt, werkt hij mee tot de reeds begonnen herleving van
de Katholieke kunst en in het bijzonder van de gewijde kunst, in eigen land en in
Frankrijk waar hij, de veertigjarige, reeds in de Katholieke kunstenaarskringen een
zeer wèl-klinkenden naam heeft.
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Herinneringen aan Alphons Diepenbrock
De dood van een mensch, dien je gekend hebt, brengt opeens een stilte in je leven.
Het tijdelijke, heel het jachtend rumoer der wereld heeft al zijn waarde plotseling
verloren en zinkt weg in een verre onwerklijkheid. Je komt tot bezinning als het ware
door een zachte, maar machtige stem, die je roept, en vanaf de hoogte dier bezonnen
stilte luister je met gebogen en biddenden geest naar dat oneindig geheim en
wijdingsvol gebeuren van den dood. In eens overziet ge in de verre donkere dalen
de waardelooze nietigheid van het leven, en een zachte rust daalt er diep in je hart,
en tegelijk wordt er een helderheid van wetend geloof, een lichtende zekerheid in je
ontstoken om het lot der ziel, die nu de groote reis heeft aangevangen naar God en
al de hemelsche heerlijkheden. Want mocht ge er in den vollen wilden levensroes
zelden aan denken, nu wordt ge ineens geplaatst voor de bleeke deur, die naar de
onbekende, door geen levende ooit betredene tuinen van den dood leidt.
Je verbeelding ziet dengeen, die gestorven is, roerloos gestrekt, met stille voeten,
de koude handen gevouwen op de borst, die niet meer ademt, met de gesloten oogen,
die nimmer meer
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zich openen zullen op aardsche schoonheid of de leden heffen om de wezens aan te
zien, die hem lief waren, met het marmer-koude voorhoofd, dat edel als een tempel
daar boven aan het stille lichaam koepelt. Nu is alles stil geworden, in diepe, diepe
rust. Maar toch, het leven is niet opgeheven, het is veranderd, de ziel, die van God
gekomene, is teruggegaan naar huis, naar de ‘Paradisi semper amoena virentia’, naar
de altijd groene, liefelijke oorden van het Paradijs.
Dat waren mijn gedachten, toen ik den dood vernam van Alphons Diepenbrock,
dien hoogbegaafden, geestlijk-rijken man. En een vloed van herinneringen, lang
vergetene, deint weemoedsvol uit het verleden in mijn dankbaar peinzende aandacht.
Het was in den winter van 1893 op 1894, als ik mij wel herinner, dat Diepenbrock
voor de eerste maal bij mijn ouders kwam. Wij woonden toen te Maastricht vlak bij
de Groote Markt. Mijn vader had kennis met hem gemaakt in den Bosch, waar hij
zonder geestdrift of vreugde van 1888 af leeraar aan het Gymnasium was in de oude
talen, bij eenige muziekliefhebbers met wie Diepenbrock als altist af en toe
strijkkwartetten van Haydn en van Beethoven speelde. De Bosschenaars wisten echter
niet welk een buitengewone man hij was. Voor den nog jeugdigen kunstenaar die in
Amsterdam aan de Universiteit gestudeerd had, bevriend was met Kloos, van Deyssel,
Gorter, Boeken, Der Kinderen en heel de hooge, helaas te loor geloopen verwachting
van de Nieuwe Gidsers heeft meegedroomd, was het leven in een pro-
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vincie-stad een ware marteling. Jaren lang had hij er niemand, die zijn rijken en
diepen geest, zijn prachtige begaafdheid begreep; men vermoedde niet welk een
wereld van schoonheid en gedachten in dien zonderlingen leeraar in de oude talen
leefde, totdat hij door mijn vader gebracht werd bij de fijnzinnige en edel-beschaafde
familie, waar hij haar vond, die zijn vrouw en de sterke liefdevolle steun in zijn
moeilijk kunstenaarsleven is geworden.
Het was in dien tijd, dat hij voor de eerste maal ons bezocht te Maastricht. Ik was
toen nog een kind, leerling van de tweede klas van het Gymnasium, maar ik zie hem
toch duidelijk in mijn herinnering aan die lang geleden uren. Ik zie hem weer staan
in de ruime muziekkamer, zijn slanke gestalte ietwat gebogen en als saamgedrongen,
als een wezen, dat zijn teere, o zoo gevoelige voelhorens ingetrokken heeft, - den
linkerduim in den broekzak, de hand vlak uit op het been, en de rechterhand gestoken
in de hooge opening van het vest. Ik zie het gelaat weer met de zachte doordringende
oogen achter het lorgnet, die oogen, die zoo levend licht konden gloeien van geest
en waarboven de schedel koepelde met de edele hooge welving van het voorhoofd.
Ik herinner mij het gebaar, zooals hij aan z'n recht vooruitstaanden snor kon friemelen
terwijl hij, de wenkbrauwen hoog opfronsend, met zekere timiditeit een zeer besliste
meening of een scherp en zuiver oordeel uitte.
Doch de diepste onvergeetlijke indruk is mij bijgebleven van de uren, dat hij op
een middag
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en een avond, uren achtereen, voor mijn ouders en voor Charles Smulders, den
componist en leeraar aan het Conservatorium te Luik, zijn Mis voorspeelde en
voorzong, van de losse bladen der drukproeven, die ik hem naast de piano gezeten,
mocht aangeven. Hij zat hoog voor de piano - dat beroerde meubel, zooals hij placht
te zeggen met fellen hinder, behalve toch van zijn eigen, ouden Erard-vleugel, welks
zuivere metaalklank hem bijzonder bekoorde. Maar hij wist uit dat ziellooze
instrument, door den wonderen greep van zijn tastende vingeren, een symphonisch
geklank als van een orkest te ontlokken, dat wel niemand ooit vergeten zal, die
eenmaal de edele vreugde gekend heeft, hem in intiemen kring te hooren spelen.
Hij speelde dan zijn Mis op dien lang-geleden dag, voor de aandachtig luisterenden
in de kamer. Hij speelde de koren, het dubbel koor en de orgelpartij. Hij vergiste
zich vaak, hij was geen pianist, hij trapte heftig op de pedalen, maar de piano had
den onwerklijken, schoonen klank gekregen van een heel ander, onbekend instrument.
En aldoor zong hij op eigenaardige wijze. Het had in mijn kinder-verbeelding iets
geheimzinnigs, dat blatend of keelklankig zingen, dat wonderlijk geneurie, nu eens
zachter, dan weer sterker, dat een zoo vreemde huiverende atmosfeer van verre dingen
tooverde rond alles wat hij speelde. Ik wist toen niet wat dat eigenlijk was, een Mis,
en zou eerst veel later het verlangen kennen om dit te weten. Wel had ik hooren
zeggen, dat Diepenbrock Katholiek was, doch dat zeide mij niets, ik luisterde maar
naar die muziek, en deze roerde mij wonderlijk
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als een groote menschelijke klacht van eindeloos verlangen.
Er werd die dagen bijna onafgebroken muziek gemaakt bij ons thuis. Diepenbrock
of Smulders speelden met mijn vader de Sonate's van Franck en Lekeu, de cantilène
van Smulders, of uit de partituren van Wagner, den afgod der kunstenaars van dien
tijd. Maar ook werd er veel gesproken over literatuur. Diepenbrock vertelde van
Gorter en diens ‘Mei’, van de sonnetten van Kloos, van de Nieuwe-Gidsbeweging,
van Nietzsche, van de moderne Franschen. Hij gaf mijn ouders raad in de opvoeding
van hun kinderen.
Doch al die gesprekken ontgingen mij te zeer. De indruk echter, welke de Mis op
mij maakte, hoe Diepenbrock dit grootsche werk speelde en ik als jongen daarbij stil
te luisteren zat bevangen door de machtige smartelijke schoonheid, is mij altijd in
mijn mijmerende herinnering gebleven. Wat zou ik er niet voor over gehad hebben,
om de eerste uitvoering van de Mis tijdens den oorlog bij te kunnen wonen, - die
Mis waarvan ik nog zoo dikwijls fragmenten trachtte te spelen uit de drukproeven,
die hij mij gegeven had en die ik liet inbinden, en waarin met rooden inkt hier en
daar correcties zijn aangebracht door Diepenbrock zelf met dat fijne, sierlijke en
geestvolle handschrift!
In de eerstvolgende jaren, toen hij getrouwd te Amsterdam woonde en wij ook
daarheen verhuisd waren, ontmoette ik hem vaak, en gedurende het schooljaar van
1896 op 1897 mocht ik geregeld een paar keer per week bij hem les komen
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nemen in het Latijn en het Grieksch, daar ik, beu van het gymnasium, het plan (dat
mij lukte!) opgevat had, om vanuit de 5e klas eind-examen te doen. Hij las met mij,
op welk een levende, boeiende wijze! en bleef dat ook in mijn eerste studenten-jaar
voortzetten, de Grieksche tragici, Plato en Tacitus. En het is wel in die jaren, dat de
omgang met hem, - ondanks mijn Sturm-und-Drang-periode! - een grooten invloed
op mijn ontwikkeling heeft gehad. Ik zou toch niets bepaalds kunnen aanhalen, noch
iets markants waaruit die invloed blijken zou. Het was veeleer gansch zijn wezen,
zijn houding in het leven, zijn scherp en juist oordeel, zijn hooghartige
levensbeschouwing, zijn geestelijke aristocratie, zijn schoonheidsliefde, die mij al
te zaam wonderlijk boeiden en met eerbiedige bewondering vervulden. Doch die
benijdenswaardige omgang, welken ik toen niet in staat was naar waarde te schatten,
- ik meende toen revolutionair te moeten zijn! - heeft later vrucht gedragen, toen ik
ouder geworden tot het zuiver inzicht der Waarheid mocht komen. Toen konden de
latente kiemen, die Diepenbrock in mijn ontvankelijken geest gelegd had, groeien
en tot rijpheid komen. En daarvoor ben ik hem innig dankbaar. Het was ook door
hem, dat ik voor de eerste maal den naam van Léon Bloy hoorde noemen; hij bezat
twee boeken van hem: Le Mendiant ingrat en la Femme pauvre, titels, die mij, vreemd
genoeg, bijzonder troffen en die ik niet meer vergeten kon. Kort daarop kocht ik dat
laatstgenoemde boek, las het, zonder er veel van te begrijpen, maar Bloy beschouwde
ik sindsdien
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als een buitengewone verschijning. Het leven is inderdaad een wonderlijk subtiel
weefsel van schijnbare nietigheden, die, geordend en gewild door God, zulke enorme
gevolgen kunnen hebben, als men maar vol goeden wil, gehoorzaam zich leiden laat
door de hand van den Vader.
In den zomer van 1898 bracht Diepenbrock eenige weken buiten bij ons door, in
de buurt van Visé waar wij, in een afgelegen dorp boven het schoone Maas-dal, op
een hoogen heuvel woonden. Hij had toen juist de Hymne voor viool en piano
gecomponeerd, die hij later voor orkest omwerkte. Ik herinner mij nog goed hoe
schoon die edele muziek door de open vensters den tuin inklonk, in de vrome stilte
van een zuiveren zomer-avond. En hoe hij andermaal uitgelaten kon zijn en komische
dingen vertelde, waarom hij zelf zoo luidloos en hartelijk kon meelachen.
Wat mij echter toen bijzonder opviel, was zijn bittere melancholie. Hij was als
een balling, die zich niet thuis voelt in onzen grof-materialistischen tijd. De fijne
voelhorens van zijn uiterste gevoeligheid werden voortdurend gekwetst door de
geestlooze onverschilligheid der menschen, door de daden zijner vrienden. Hoe het
Gorter b.v. mogelijk was om alssociaal-democraat deel te nemen aan
partij-bestuursvergaderingen, Gorter, den dichter van ‘Mei’, dat was hem
onbegrijpelijk, en de gedachte alleen daaraan deed hem reeds pijn. Ik geloof, dat
alles van het dagelijksche leven hem pijn deed. De vulgariteit van de moderne wereld
vervulde hem met afkeer en hij leed er hevig onder.
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Het heeft mij naderhand wel eens bevreemd, dat hij mij nooit direkt over godsdienst
of Katholicisme gesproken heeft. En het Katholicisme zat hem toch in het bloed tot
in de kleinste weefsels van zijn denken. Vandaar, ondanks alles, ondanks moeite en
strijd, die vaste levenslijn, die eenheid in Diepenbrock's wezen. Ik herinner mij, dat
hij mij eens verteld heeft, dat zijn familie afkomstig was uit Westphalen, en later heb
ik dan ook in het leven van Anna Katharina Emmerich den naam Diepenbrock
aangetroffen; - één der trouwste vriendinnen van de kloostervrouw van Dülmen was
Apollonia Diepenbrock, wier broer, hoogstwaarschijnlijk door een wonderdadige
tusschenkomst van Katharina Emmerich, de priester-roeping ontving. Melchior
Diepenbrock werd zelfs nadat hij eenige jaren secretaris van den bisschop van
Regensburg was geweest, tot Vorst-Bisschop van Breslau gekozen.
In het begin van 1899 heb ik hem dikwijls ontmoet; hij kwam vrij geregeld
strijkkwartetten spelen met ons, en het waren goede uren als wij des avonds bij elkaar
rond de vier lessenaars zaten en onder zijn leiding de oude mooie kwartetten trachtten
uit te voeren. Maar toch het innerlijke contact bestond niet meer.
Ik dwaas! voelde in dien tijd meer sympathie voor het gedoe van den socialistischen
Gorter en de tooneelstukken van Heijermans dan voor de hooge gedachten-wereld
van den Roomschen Diepenbrock. Ik ging mijn eigen weg. Ik zocht Diepenbrock
niet meer op. Ik vervreemdde langzamerhand van hem en zijn
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gedachtensfeer. Maar vergeten kon ik hem niet.
Want de voor mij belangrijkste gebeurtenissen in mijn verdere geestelijke
ontwikkeling: de reis naar Italië en bovenal mijn bekeering, brachten mijn gedachten
bijna onmiddellijk terug naar den hoogbegaafden man, die mij toch in mijn jeugd
reeds gereed en ontvankelijk gemaakt had, zonder dat ik zelf goed begreep de
schoonheid en de gedachte-wereld, die mij later de geestelijke rust en het vaste geluk
gegeven hebben. Ik schreef hem dan mijn blijde geestdrift, en hij antwoordde zijn
zooveel jongeren vriend met een brief vol meelevende belangstelling en hartelijkheid.
In later jaren, toen ik buitenlands woonde, heb ik hem eenmaal te Uccle ontmoet,
in den zomer vóór mijn bekeering tot het Katholicisme, dat mij toen reeds overmachtig
aantrok.
Daarna zou ik hem nog twee keer en mogen zien: in November 1914 en in
December 1918 vlak na den oorlog. En telkens was, hoe kort de uren van het
samenzijn ook waren, het mij een onvergetelijke vreugde met hem te praten, den
rijken geest aan te voelen van den man, die in een eenzame hoogte zijn schoonheid
schiep. Want hij was geen man voor het forum, voor het groote publiek, dat hem dan
ook niet begreep, al voelde het wel eerbied en een zekere schuwheid voor de vaag
vermoede diepte van zijn werk. Hij zocht trouwens niet het makkelijk succes; van
het marktrumoer rond kunst gruwde hij en het was wel zijn echte aard, die hem
droomen en praten deed tijdens zijn ziekte, om, genezen, een nieuw leven te beginnen
ver van het leelijke tumult der wereld,
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buiten in het huisje van Laren, met zijn vrouw, die zoo innig trouw en sterk het lief
en leed van zijn moeilijk leven deelde, en met zijn twee dochtertjes.
Nu is hij heengegaan ‘intra Paradisi semper amoena virentia’, na een langdurig
en bitter lijden. Hij is nu tehuis. Eindelijk kent hij de rust en de vreugde, die te weinig
hij bezat, en allen die hem gekend hebben, den zeldzaam begaafde, wiens gedachtenis
wij moeten eeren en bewaren als een kostbare schat, zullen hem weerzien in het licht
der volmaakte Schoonheid, waar hij reeds de oneindig liefelijke melodieën en den
dreunenden val der hymnen hoort van de zingende Engelen-koren.

Ommegangen,
verzamelde opstellen van Alphons Diepenbrock
‘Met deze uitgave, schrijft Balthazar Verhagen, een der intieme vrienden van den
grooten doode, in de korte inleidende noot voor den prozabundel “Ommegangen” wordt niet louter eene daad van piëteit beoogd jegens den verscheiden Meester: zijn
diepe doorzichten in al hetgeen de hoogste belangen der kunst raakt en de hooge,
muzische stemming, waarin hij zich heeft uitgesproken, over hetgeen hem boeide
en tot eigen scheppingen bezielde, hebben op deze geschriften
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een stempel gedrukt, waardoor zij, naar onze innige overtuiging, niet alleen een
monument zijn van Nederlandsche cultuur uit de laatste jaren der negentiende eeuw,
maar ook voor dezen tijd nog hunne volle, vruchtbare beteekenis blijven behouden’.
Dit zal, kort saamgevat, wel de meening zijn van allen, die dit boek van
Diepenbrock gelezen hebben. En ik zou willen, dat iedereen het las, die belang stelt
in de groot-menschelijke cultuurhistorie. Want dit is een boek om te bezitten en den
rijken inhoud ervan telkens weer te overpeinzen en in u te verwerken.
Niet alleen beloof ik u bij het lezen van dit proza een hooge en edele genieting,
vooral bij de latere opstellen, wanneer zijn taal, aan zekere invloeden ontgroeid,
zuiver is geworden als kristal en een klassieken klank gekregen heeft, maar bovenal
een rijkdom voor uw geest, dien ge uit deze geschriften garen kunt op elke bladzijde,
in elken zin, en de ver-dieping en ver-ruiming van uw inzicht op vele problemen van
kunst en gedachte.
Meer en meer, met het wijken van den tijd, groeit Diepenbrock, wiens weidsche
geest en hooge kunstenaarsgave tijdens zijn leven toch door te weinigen begrepen
en in den vollen omvang gewaardeerd zijn geworden, tot een groote, overheerschende
gestalte in ons cultuur-leven, dat zoo klein-benepen en burgerlijk was en over het
algemeen genomen nog is, en door welks enge horizonlooze beperktheid hij, de
groote machtige en vèr-ziende kunstenaar, zoo bitter,
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méér dan men vermoedt, geleden heeft.
Het verbaast ons, - onze herinnering is zoo kort en langgeleden is het reeds dat
wij, onrijp nog zelf, sommige dezer geschriften lazen en ze wel mooi vonden en
prachtig geschreven, geboeid door den levenden rhythmus der zinnen, zonder dat de
overrijkheid der gedachten, die ons vreemd waren, blijvend bezit werden, - we staan
verstomd, dat hier in deze proza-stukken van 1891, van 1892, van 1893, van 1895,
van 1898 en van 1899, dus meer dan twintig, soms dertig jaar geleden, dingen werden
gezegd, gedachten werden neergeschreven, die nu eerst, sedert enkele jaren, de
algemeene aandacht bezig houden en de grondslagen vormen van de nieuwe,
monumentaal-Katholieke cultuur.
Zoo b.v. zijn merkwaardig inzicht in de langzame verwording en ontaarding van
het geestesleven onder den vernietigenden invloed van Kant's kriticisme: ‘Als een
aardbeving schijnt deze leer’, zegt hij bij den aanhef van het derde hoofdstuk van
het opstel: ‘Schemeringen’, waar in een machtig gezicht heel de westelijke cultuur
overschouwd en de geestes-stemming der besten uit het einde der 19de eeuw gepeild
wordt, zoo scherp en zoo zeker als geen tijdgenoot het gedaan heeft.
Maar dit vermocht Alphons Diepenbrock, niet alleen, omdat hij was een van God
begenadigd kunstenaar in den hoogsten zin, maar ook en vooral omdat, ondanks
alles, ondanks zijn zeer fijne kunst-nieuwsgierigheid en den vreemden ban van
bekoring dien Nietzsche wierp op zijnen
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geest, hij doortrokken was van het Katholicisme, van de gedachte-zekerheid van het
Katholicisme, dat hem, alle twijfelingen, alle menschelijke ontgoochelingen, alle
inzinkingen en geestelijk speuren ten spijt, het bloed van zijn ziel en zijn geest was
gebleven, sluimerend soms, maar weer kloppend van leven, als hij in de strenge stilte
van zijn denken de verschijnselen samenbond en verklaarde in de groote ‘Eenheid
van Kunst en Leven’.
Met welk een ontroering vond ik ook op bldz. 73, die korte maar hoe scherp-zuivere
typeering van Jules Laforgue, - nadat hij Maurice Barrès in diens eerste periode van
verfijnd dilettantisme, een houding waarvan Diepenbrock altijd gruwde, zoo fel
geanalyseerd heeft: ‘Hij mist niet alleen, wat Hello noemt “le zèle qui fait mourir
tout ce qui lui est contraire” hij mist ook alle geloof en liefde’.
‘Boven al deze weldra vergankelijke dingen jammert hoog uit de zielszieke lach
van dien raadselachtigsten aller, den vroeg ontslapenen Jules Laforgue, den
peinzenden Hamlet, wandelend langs het strand van Elseneur, te zoeken het criterium
der menschelijke zekerheid, met zijn boek de Moralités légendaires, dat bitterder is
dan het boek van Job en de Prediker - voor wie het begrijpen’.
Wat een rijke geest en welk een hoog kunstenaar is Diepenbrock. Hij bouwt u een
prachtig gezicht op heel de historische ontwikkeling der muziek, hij spreekt u in
schoonst proza van de moderne onrust en over het ‘Latin mystique’, het boek
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van Rémy de Gourmont, dat deze geschreven heeft onder invloed van Huysmans:
‘Uit de gewijde boeken der Katholieke liturgie, uit den sluimer der zwijgende folianten
zijn de hymnen verrezen der heilige visionairen’; reeds raakt hij, als een Fransche
Katholieke intellectueel van dezen tijd, aan het probleem der romantiek en zoekt de
hooge oplossing van het conflict tusschen Gevoel en Rede; hij zegt onvergankelijke
dingen over de Missa Solemnis van Beethoven, over ‘den wijzen Bouwmeester’
Cuypers, naar aanleiding van en over de wandschilderingen van Der Kinderen; hij,
vriend der Tachtigers, veroordeelt de kunst-om-de-kunst-theorie.
Diepenbrock torent boven zijn tijd uit. En dat verklaart zijn eenzaamheid en zijn
onbegrepen-zijn. Hij zag te ver, hij zag te diep, hij was niet klein genoeg voor zijn
tijdgenooten, die hem een singuliere persoonlijkheid noemden. Hij zag zoo ver over
hen uit. Hij omvatte veel binnen zijn aandacht en zijn liefde en hij heeft gegeven zijn
muziek, die nu eerst in wijderen kring gewaardeerd begint te worden. Heeft het niet
vijf en twintig jaren geduurd aleer zijn Mis uitgevoerd is geworden? Hij kende niet
den snellen roem, hij was ook niet een kunstenaar van korten bloei, hij groeide, hij
bouwde aan zichzelf, hij zocht geen populariteit, geen invloed, geen gezag. Die zijn
hem nu geworden, meer en vaster dan aan wien ook zijner tijdgenooten, die
allengskens slappe epigonen van zichzelf geworden zijn.
Met diep-gevoelde dankbaarheid aanvaarden wij dan ook dit boek, dit edel-sterke
proza en
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die hooge, scherp-indringende gedachten, die ons helpen kunnen bij het groote
komende werk aan de nieuwe zuiver Katholieke cultuur wier komst hij onbestemd
soms, andermaal helder heeft voorvoeld, welke hij als het ware ogeroepen heeft met
heel het groot verlangen van zijn diep-in Katholieken geest, haar inluidend met het
hooggeestelijk geluid van zijn muziek. Hij is de groote voorganger, de aankondiger
van het komende.
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Otto van Rees
Wat u dadelijk treft bij 't eerste 't beste schilderij, dat ge van Otto van Rees te zien
krijgt, is iets onhollandsch', iets niet-gewichtigs, 'n Fransche voornaamheid in dunne
kleur en fijnen vorm, hetgeen ge niet veel zult aantreffen bij de meestal
zwaar-vervende Hollandsche schilders. Trouwens Otto van Rees heeft zijn picturale
ontwikkeling in het buitenland doorgemaakt, al is hij begonnen in 1904, toen het
hem ernst werd, met bij Toorop te Domburg te gaan werken, uit welken tijd van nog
onzeker en vaag zoeken ik mij een gevoelig zeelandschap herinner, dat toch reeds
een persoonlijk karakter had.
Na eenigen tijd met Heijenbrock door de Borinage en de sombere fabrieksstreek
rond Charleroi gezworven te hebben, vestigde hij zich te Parijs, waar hij een tijdlang
woonde op Montmartre, op de vroegere, welbekende en schilderachtige place de
Ravignan, met Picasso en Van Dongen, wier picturalen invloed - Picasso was toen
nog niet cubist, van Dongen niet de latere mode-schilder - hij als veel jongere sterk
onderging.
Dit Parijsch verblijf is onderbroken geworden door een maanden-lange reis naar
Italië. Hij
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woonde, getrouwd, bij Rome te Anzio aan de Middellandsche Zee. Zijn werk daverde
toen van licht. Hij was een luministisch impressionist. Met klare, helle kleuren, als
ware er niets als zon! schilderde hij landschappen, figuren, stillevens.
Terug ging hij naar het noorden. Weer te Parijs, en in de omgeving dezer stad, in
het rijke, zware korenland, waar Millet gewerkt heeft, de machtige streek met de
weidsche horizonnen tusschen Fleury en Barbizon.
Zijn werk begint zich te vereenvoudigen. Er komt een zoeken naar bouw, naar
compositie. Ik herinner mij uit dien tijd - najaar 1909 - een landschap: onder hooge
boomen aan een viersprong van landwegen, een Kruis.
Hij gaat nu grootere decoratieve schilderingen maken van vlakke kleur-compositie,
verwerkt de voorstelling tot een geordenden bouw, tot een schoon samenstel van
kleurvlakken, die nog den vorm houden van het voorgestelde. Volumen en perspectief
verdwijnen. Het is decoratief, en breede arabesk. Hij kiest curieuse onderwerpen
voor een ongeloovige: Adam en Eva, vóór en na den val, doeken, die op de
tentoonstelling der Indépendants en het Salon d'Automne te Parijs (1910) om hun
eigenaardige factuur de aandacht trekken.
Hij keert zich meer en meer naar het cubisme. Jarenlang is hij een streng, zelfs
fanatisch cubist.1)

1) Over het cubisme zegt Maritain in zijn Art et Scolastique o.m. deze deugdelijke dingen:
‘Het is merkwaardig om te constateeren dat de moderne kunst in haar meest gedurfd zoeken
een aanknooping schijnt te vinden met hetgeen, voor zoover het de compositie, den eenvoud,
de eerlijke oprechtheid, de redelijkheid der middelen en de begrip-voorstellende
schematiseering der uitdrukking betreft, het kenmerk is van de kunst der primitieven. Wanneer
men vanuit dit gezichtspunt de miniaturen van den Scivias van de H. Hildegardis bekijkt,
dan zal men er zeer treffende analogieën vinden met zekere moderne pogingen, met het
cubistisch perspectief b.v. Maar deze analogieën zijn louter stoffelijk; het innerlijk beginsel
is gansch anders. Hetgeen de meeste ultra-modernen zoeken in den killen nacht van
berekenende anarchie, bezaten de primitieven zonder het te zoeken, in den vrede van de
inwendige orde. Verander de ziel, het innerlijk beginsel: stel het licht van het geloof en van
de rede in plaats van de uiterste toespitsing der zinnen (en somwijlen zelfs van de stultitia))
dan hebt ge een kunst die in staat is tot hooge geestelijke ontwikkeling. In dit opzicht, en
hoewel zij in andere opzichten de tegenvoetster is van het christendom, staat de moderne
kunst, veel nader bij een christelijke kunst dan de academische’.
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Doch na zijn bekeering tot het Katholicisme in 1915 - te Ascona in Ticino werd hij
met vrouw en kinderen gedoopt, - komt er langzamerhand een kentering, bloeit er
allengskens een milder leven in de cubistische vormgeving, die hij zoekt, doch die,
al is zij zeer zeker een voortreffelijke zuivering der middelen en geeft een strenge
oefening voor het componeeren van een schilderij, slechts een doorgang kan zijn tot
rijper, volledig, en rijker werk.
Een eerste poging om in het cubistisch procédé ook werkelijk meer inhoud, weer
een levend gevoel van menschelijkheid te geven, is het doek, dat een saamvatting
tracht te bouwen van de
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figuur, van de gestalte zoowel als van de ziel van den heiligen Benoît Joseph Labre.
Er is in dit schilderij voor mij, ondanks den schematischen vorm, een droomende
innigheid en een vroom gevoel, een eenheid van innerlijkheid en kleur-uitdrukking,
die mij heel wat directer treffen dan alle mij bekende, romantische afbeeldingen van
dezen gelukzaligen bedelaar.
Hij blijft nog voortdurend streng-cubistische stillevens maken. Hij construeert de
fijne kleurvlakken. Er is geen voorstelling. Onder de goede tucht van het cubisme
leert hij het rustig, geestelijk bouwen van een zuiver samenstel van vlakken. Het zijn
soms mooie vingeroefeningen, oefeningen ook om een zoo zuiver mogelijke techniek
te krijgen, ontdaan van alle valsch-litteraire, onpicturale gevoels-troebelheid. Het is
een streng-intellectueel zoeken naar den eenig-juisten, zuiverschoonen vorm.
***
Na 1919 is er een smartelijke stilte.
Maar al schildert hij weinig in dien tijd van schrikkelijk leed, het werk - wat wilt
ge? hij is een kunstenaar - groeit in hem tot rijpheid, langzaam, bijna ongemerkt.
Hij woont te Oosterhout in de buurt van de Benedictijner-abdij. Zijn inzicht
verdiept. Zijn kunstenaarschap wordt vaster, stelliger. Door het groote leed verinnigt
het gevoel. Hij vindt den volleren vorm voor zijn verbeelding. Zijn werk wordt meer
picturaal. En de twee laatste jaren,
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vooral sedert hij nu te Deurne woont, heeft hij hard gewerkt. Het resultaat:
landschappen, composities, portretten, stillevens, is belangrijk niet enkel om de
schilderijen zelf, maar ook uit het oogpunt van moderne religieuse kunst.
***
Door dit werk spreekt zich een persoonlijkheid uit. Niet een geweldige. Maar in zijn
soort is dit werk, dat een eenheid vormt van binnen-uit èn door zijn kleur èn door
zijn schilderkunstigheid, volledig en voldragen. Van Rees dringt niet boven zijn
vermogen uit. Zijn aard is zuivere innigheid. Er ligt een stille glans over dit werk.
In al deze grootere en kleinere schilderijen voelt ge een warme wijding.
Hij tracht niet tegen zijn aard in te werken, door onderwerpen te nemen boven zijn
macht of de tragiek van het leven uit te beelden.
Want als hij Christus in den Hof van Olijven, of Christus' geeseling schildert, dan
is daar niets gegeven aan tragisch gebaar, aan hartstochtelijke uiterlijkheid, aan het
direct-pakkende van felle kleuren en excessief gevoel. Maar het schilderij, - dat in
allereerste plaats geschilderd is en niet met abstracte hokjes en lijnen, maar in levende
vormen en zachte, innige kleuren geconstrueerd is, - wordt de bezonken gedachte
over het gebeuren, een warme milde mijmering (volstrekt niet slap of sentimenteel,
maar zonder geweld, vanzelf naar binnen gekeerd), en bij rustig indringend
beschouwen blijkt het u ontroerender, meer blij-
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vend van gehalte dan menig, wellicht sterker-geschilderd, maar minder in al de
onderdeelen volgehouden tafereel.
Op het eerst gezicht is b.v. de kleine schets voor Christus' geeseling intenser van
expressie, doet u feller aan, dan het groote doek met dezelfde voorstelling. Zoo was
ook mijn persoonlijke indruk. Doch ik meen, dat die eerste indruk onjuist is. De
schets is feller, schematisch, pakt direct. Maar het groote schilderij, ge moet het
langzaam veroveren en tot uw bezit maken. Het lijkt eerst bijna te rustig, te
harmonisch van bouw, te vredig. Ge denkt u Christus' geeseling, smartelijker. Ge
blijft de schildering bekijken met aandacht, en door den rustigen, soberen bouw, door
de warme, eenvoudige kleur, door het gebaar van de handen, door de gelatenheid
van het hoofd, door de compositie der vormen, van het lichaam en de omgeving,
begrijpt ge de innerlijkheid en de gedachte van waaruit de schilder aldus, en niet
anders dit gebeuren gebeeld heeft.
Klein is de afmeting van den Hof van Olijven. Het is geen machtige visie van dit
ontzaglijk oogenblik. Maar zooals van Rees het geeft met de twee slapende figuren
onderaan, en Christus, daarboven op een hoogte, diep voorover ter aarde gebogen,
verpletterd onder de schrikbarende visioenen, is dit schilderijtje geworden tot een
geest en hart ontroerend kunstwerk.
Het zijn de eenige tragische onderwerpen, die van Rees ooit behandeld heeft.
***
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Alvorens het grootere werk te bespreken, wil ik nog iets zeggen over van
Rees'portretten en de kleinere schilderijen, enkele landschappen en stillevens.
Zoowel het portret van Nelly v. W. als dat van mevrouw W. zijn, wat men zoo
noemt, mooie vlot geschilderde stukken. Ik bedoel dit allerminst in de beteekenis
van oppervlakkigen zwier. Deze minderwaardigheid treft ge nooit bij van Rees. Het
is deugdelijk, goed schilderwerk, van prettige gracie, van fijne ingetogenheid, dat
gebeeld werd van uit een helder gezicht op het onderwerp. Zonder dat er naar
psychologische indringing gezocht is, wordt de aard van de geportretteerde vanzelf
plastisch zichtbaar door de zwierige volheid van compositie en factuur, waarmee
zoowel gelaat, als jurk, omgeving en gebaar geschilderd zijn.
Fijner, precieuser, en in zekeren zin directer, doet het portret van een jongen
Japanner aan, terwijl dat van den ouden man met de Rozenkrans scherper, harder,
meer doorwerkt, maar minder volledig van gevoel schijnt te zijn.
Anders, met meer forschheid gepenseeld, decoratiever en kleuriger is het portret
van het dochtertje van den schilder, dat, ondanks de juist getroffen houding van het
zittende meisje, toch oppervlakkiger lijkt dan de portretten van Jacques Maritain en
mevrouw R.M. Vooral dat van Maritain boeit mij bijzonder. Met den soberen bouw
van het hoofd, in de simpele behandeling der gelaatstrekken, door heel de juiste
compositie van het ietwat terzijde gebogen hoofd, bereikt hij,
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aan den beschouwer den fijnen geest en de goedheid van den Franschen philosoof
te leeren kennen. Het portret van diens vrouw R.M. is neergeschreven, fraai en sierlijk,
als een wonderlijke bloem.
Van de landschappen herinner ik mij vooral een drietal: Landhuis, een
sneeuw-gezicht van een zuivere kleuren-waarde en droomende innigheid; de Rue
Boissonade, feller van kleur; en het fijne, stil-jubileerende Ascona-landschap: wat
blauw en groen op den voorgrond, een paar kleurige huizen, wat daken en daarachter
de heldere machtige stijging van het gebergte; alles eenvoudig, in strenge soberheid
van vorm en kleur.
***
Otto van Rees zoekt niet met een schok te ontroeren. Hij boeit langzaam uw oog,
uw geest door wel-overwogen compositie, door teere, onderling-harmonische kleuren,
door den zuiveren opbouw van vormen, door een juiste en schoone indeeling van
het vlak, door zijn plastische visie; want zijn werk is plastisch, is picturaal. De vormen
hebben volumen door de kleur, al maakt een schilderij van hem nooit een gat in den
muur. Hij wil den wand versieren, niet met enkel lijnen en kleuren, maar met een
volle voorstelling.
Wanneer ge dan ook de grootere doeken ziet, de composities, als de Heilige Familie,
de Bruiloft van Cana, St. Christophorus, het nog ietwat rumoerige ontwerp van den
Barmhartigen Samaritaan, dan vraagt ge u met eenige verwondering
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af, waarom aan dezen schilder nog geen opdracht gegeven is om schilderingen in
een onzer kerken te maken. Dit werk zou er op zijne plaats zijn, en de geloovigen
zouden het lezen als een open boek, en vroom gestemd worden door het warme
innige, niet hevige, maar zeer gave en teedere gevoel van den kunstenaar, die zijn
innerlijk gezicht op het bijbelsch verhaal en de levens der heiligen, in zuiveren
picturalen vorm verbeeld heeft.
Van Rees' werk is volmaakt eerlijk en trouwhartig; en van een fijnzinnige
voornaamheid. Het is vrij ook, ondanks den hechten bouw, en sierlijk, zonder de
minste gemaniëreerdheid. Er is 'n drang naar het groote. En hij bereikt dit ook heel
dikwijls. Ziet b.v. zijn Christophorus. Het is als wandschildering gedacht. Recht voor
u staat de machtige gestalte van den Christusdrager, den trouwen dienaar, heel de
hoogte van het doek vullend. Innig goed en aandoenlijk is het kinderlijk gebaar van
den kleinen Jezus, die als een brooze vogel op den schouder van den reus rust.
Rondom is de wilde bewogenheid van den storm uitgebeeld in de mooi en picturaal
opgeloste plooien van het wapperend gewaad en de diepe golvingen van het water.
Tusschen het grootere werk neemt een kleine voorstelling van de Maria-boodschap
een aparte plaats in. Het is geschilderd als een verluchting, vol teer gevoel, en ontroert
door de zachte flonkering van kleur.
Terwijl de Madonna di Ré, bestemd om te Ascona tegen den gevel eener woning
geplaatst te worden, naar ik meen, buiten de kleur en de fac-
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tuur van Otto van Rees valt, heeft het laatste groote werk, dat hij schilderde, de
Bruiloft van Cana, een volle rijkheid van kleur, een warmte van gevoel, een breedheid
van compositie, die een duidelijk bewijs zijn, dat van Rees in staat is tot weidscher
concepties, tot grootere scheppingen, dan men uit veel van zijn werk vermoeden zou.
Ik beschouw dit groote doek werkelijk als een prachtige praestatie, en een
verblijenis. Het is daarbij zoo zonder eenige emphase, door en door eerlijk en
eenvoudig, boordevol leven, en van zoo'n in-hartelijk en vroom gevoel. Het geeft de
voorstelling volledig, en tevens is het in zijn beslotenheid, groot en nergens
verslappend in den symphonischen bouw. Dit schilderij is mij een sterke vreugde,
want het wijst naar nieuwe rijkere mogelijkheden, naar een voller levensvisie van
den kunstenaar,
Doch misschien is de Heilige Familie (uit 1923) tot nog toe wel het beste, het
volledigste werk van Otto van Rees. Het is volkomen gaaf; Jozef heeft een eigen
wezen, 't van deemoed ontroerende gelaat is als in een lichte schaduw teruggetrokken;
Maria is de zuivere hooge moeder; Jezus, het wonderbare Goddelijke kind. Ze zitten
met hun drieën, aan een tafel, waarop brood en kruik en beker. Het is als een
plechtigheid, stil en innig, en toch grootsch. En het blijft picturaal, zooals het stilleven
van de tafel, de prachtige plooien van den mouw van Jozef's gele kleed, zijn gelaat,
het Kind, en de Moeder. Het is een zeer schoone vermenging van menschelijkheid
en goddelijkheid, het heilige samenzijn van dit wondere

Pieter van der Meer de Walcheren, Branding

106
gezin. Het is tot een eenheid gegroeid, natuurlijk, door kleur en plastische vormen;
uw bewonderende, ontroerde aandacht gaat van buiten naar binnen, en ziet weer
verrukt de uiterlijke schoonheid, door welke ze opnieuw tot de innige volheid van
dit van levend gevoel doorzield schilderij ongemerkt gevoerd wordt.
Tusschen het zware, kleur-broeiende werk der meeste moderne Hollandsche
schilders, heeft het werk van Otto van Rees met z'n milde innigheid, met de sobere
eerlijkheid der middelen, met het zacht-bescheidene van de fijne kleuren, die zóó
zuiver en juist het gevoels-leven van dezen schilder vertolken, een zeer eigen plaats.
Febr. 1924
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‘Manus Peet’
I
Het tekort aan goed creatief letterkundig werk bij de Hollandsche Katholieken is een
feit.
Maar is de toestand bij de niet-Katholieken, de zoogenaamde liberaal-denkende
geesten, in de liberale letterkundige wereld, zooveel beter, al levert de productie daar
geregeld stapels boeken af?
Ik meen van niet. Het is daar misschien nóg treuriger gesteld dan bij ons. Want er
is heelemaal niets.
Wij, wij hebben steeds maar weer terug te keeren naar de bron-ader van alle
schoonheid, naar de Kerk, en met diepe aandacht ons geloof in heel zijn omvang te
beleven om weer sterke mogelijkheden te bezitten tot nieuwen kunstbloei, - al gaat
dit bitter langzaam en niet zonder horten en stooten.
En beschouwen wij nu eens de letterkundigen aan de ‘overzijde’.
De nog levende ‘tachtigers’ zijn sedert lang leeg-geschreven, en hebben niets meer
te zeggen dan afgekauwde theorietjes en gemeenplaatsen. Ze zijn heelemaal vreemd
geworden aan wat er omgaat in de geesten, - een afwezigheid, die welbeschouwd
eigenlijk altijd de hen kenmerkende
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houding is geweest, maar die nu vooral, veel meer dan vroeger toen de dichters toch
nog 'n mooi gebaar hadden en schoone beloften uitzeiden, ons verbluft doet staan, nu juist zulke groote dingen gebeuren in de wachtende, pijnlijk-verlangende zielen
der menschen.
Hun lyriek hoe schoon ook soms van expressie, was klein-beperkt tot hun eigen
gewaarwordingen en aandoeningen, zonder eenig verband met wat hen omringde,
zonder liefde voor de menschheid, die strijdt en lijdt, jubelt en kermend vergaat. Die
menschheid was hun louter materiaal voor 'n mogelijk kunstwerk, of bestond alleen
als een hinderlijke stoornis van hun kille Narcissus-eenzaamheid. Er ging geen liefde
van hen uit; zij hielden zich kunstmatig en hoog buiten de gemeenschap die zij
minachtten, en zij koesterden die eenzame houding in verafgoding der Kunst, - alleen
en uitsluitend bezig met zichzelf.
Deze ijzige geesteshouding is wel het volkomenst gegeven in ‘Frank Rozelaar’,
een soort dagboek van Lodewijk van Deyssel, in 1911 verschenen, en waarin hij
uiterst subtiel en bloedeloos-cerebraal, in een huiveringwekkend knappen literairen
vorm, die je doet rillen van verbazing over het feit, dat zoo iets doenbaar is, - zijn
gewaarwordingen en zijn gedachten, zijn wil om de wereld tot een gestadige
schoonheid te scheppen van hem zelf uit, buiten de milde bloeiende genade om,
uitrafelend noteert.
Ik weet heel goed de waarde van het werk der tachtigers. Wat gaf het mij niet een
schok van
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ontroering, toen ik voor 't eerst verzen van Kloos, de Mei van Gorter, proza van Van
Deyssel las! Maar hoe kort tevens kon het den geestelijken schoonheidshonger
voldoen. Kunst is slechts een deel van het leven, hoe schoon en edel ook. Hun werk
stond buiten allen verband, als 'n kunstmatige bloem in het luchtledige.
En hoe verder zij gingen, hoe ijler de atmosfeer werd; je kon er niet meer ademen.
Je ziel stikte, je geest verschrompelde. En zie hen zelf. In betrekkelijk korten tijd
hebben zij zich leeggedicht en leeg-geschreven, of werden ijdele fijnproevers van
een soort kunst-elixer, dat zij hardnekkig en vrijwillig eenzaam bleven brouwen in
hun ivoren torentjes, die benauwend klein waren en door geen enkele deur of venster
meer vergezichten boden op de groote wijde wereld.
Kloos, die vroeger beweerde en deze meening ook grandiooslijk uitsprak, dat een
welluidend vers, afgezien van de belangrijkheid van den inhoud, een
wereldgebeurtenis was en die trouwens voor niets anders aandacht had, alsof heel
het groote diepe leven niet bestond, begon toch ook, wel een beetje laat, te begrijpen
dat er dingen waren van grootscher beteekenis.
Men behoeft maar af en toe zijn kronieken in de nieuwe reeks der Nieuwe Gids,
welk eenmaal beroemd tijdschrift nu alle frischheid en onverwachte nieuwigheid
mist, te lezen waar hij als een moderne dominé gemoedereerd voortpraat, met toch
soms wel statige volzinnen, over het levensraadsel, om te bemerken, dat hij ook naar
een verband zoekt, naar een soort agnoscistische synthese.
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Gorter, de zuivere dichter van Mei, had 't al lang benauwd gekregen in die dompige
atmosfeer, liep naar buiten en kwam terecht bij het socialisme. Henriette Roland
Holst, wier stem gewekt was door Gorter's geluid, beleefde dra hetzelfde avontuur.
Want hoe zeer zij ook verkeerd dachten uit onwetendheid van de waarheid, zij wilden
niet verdorren met hun rijk menschenhart in zelfverafgoding, en geestelijk verkwijnen
en ondergaan in immer subtielere sensaties. Zij trachtten hun kunst weer dienstbaar
te maken aan het leven. Hun overgang tot het socialisme, dwaling, die groot is, kwam
toch voort uit het dwingend verlangen weer verband te stellen tusschen literatuur en
leven, en de afscheiding op te heffen die daartusschen bestond.
Frederik van Eeden heeft altijd gezocht naar een bevredigende oplossing van het
levensraadsel, naar een synthese van levensgeluk, niet enkel voor zichzelf maar voor
alle menschen; hij doolde door de duisternis jarenlang, en telkens toch scheen in
hem, - in zijn werk vinden wij gestadig open lichte plekken - als een herinnering van
de waarheid te glanzen, vaag wel en weifelend, totdat hij eindelijk de lichtvonk vond
van het Roode Lampje.
Toen is er daarnaast wel de roman geweest, de realistische roman, maar die ging
heel spoedig, beperkt als ie bleef binnen het eng-burgerlijke Hollandsche leventje,
heelemaal aan 't verdorren en werd spoedig, eigenlijk reeds dadelijk, 'n dood,
vervelend ding van duffe, sinistere, uiterlijke en innerlijke alledaagschheid, zonder
diepten en
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hoogten. Heele werelden lagen onbekend. Gansch de rijkdom van het ziele-leven
dat in wondere verbinding staat met het onaenlijke, bleef den realisten, die alleen
zagen met hun lichamelijke oogen, volkomen verborgen.
En zoo is snel het litteraire werk naar beneden gesukkeld, als 't ooit op 'n hoogte
gestaan heeft! - tot een leege vaardigheid, een bijna onberispelijken vormendienst
waar geen plaats was voor het verwerken der eeuwig-kwellende of in de waarheid
opgeloste raadselen.

II
Een eigenlijke groepeering van in eenzelfde richting en van-uit eenzelfde
kunstopvatting werkende schrijvers en dichters heeft er sedert de korte bloei-periode
van de N. Gids niet meer bestaan. Dit tijdschrift en het Tweemaandelijksche waren
weldra een soort letterkundige pakhuizen geworden, waarin alles opgenomen werd
indien het maar technisch goed geschreven was.
Telkens scheidde zich weer een der oude voormannen af. Kloos had de N. Gids,
Van Deyssel het Tweemaandelijksche en Albert Verwey, die het laatste tijdschrift
op zijn beurt verliet, richtte de Beweging op, pogend leiding te geven, een uiterst
verstandelijke, aan enkele talentvolle

Pieter van der Meer de Walcheren, Branding

112
discipelen, hetgeen hem trouwens wel eenigermate gelukt is.
't Was een algemeene inzinking, al verschenen er telkens nieuwe niet onbegaafde
schrijvers op het letterkundig tooneel.
Maar de rest lag uiteen. De besten werkten eenzaam voort in de steeds toenemende
geestelijke ontreddering, zonder eenig onderling contact, zonder beroering met de
massa, die op haar beurt stompzinnig wegzakte in het materialisme, dat bij de
zoogenaamde intellektueelen afgedaan had, die zich nu keerden tot meer
spiritualistische wereldbeschouwingen.
Het was een chaos van meeningen. Een ieder bouwde zich zijn levensinzicht of
nam het leven als een bitter wanhopig spel, waaraan de dood toch vroeg of laat een
einde maakt.
En zoo kwamen er jongeren, die dieper het leven indrongen en gekweld door de
raadselen, in smartelijke zangen, hevig of teeder, hun weedom uitzongen en hun
wrange vreugde. Soms hadden hun peinzende liederen een kranken klank, die wel
ontroerend was en soms diep schrijnde, maar 't bleef zacht doelloos klagen. Want er
lag geen verband in hun geest tusschen alle tegenstrijdigheden en zij wilden ook
geen zekerheid.
Onderwijl begon schuchter het Katholieke geluid te klinken, 't was nog klein en
zuiver wel, maar al teveel gestemd op dat der Tachtigers.
Een enkele eenzame zong voor zich heen in taalmuziek zijn pijn, als dichter
Leopold, die kracht zocht voor zijn levensleed in de stoïsche wijsheid. Henriette
Holst brak haar hart tot
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wondere woorden van menschenliefde en wijde deernis. Gorter zweeg. Jongeren
mijmerden hun weemoed uit. Anderen floten een zuiver lied, of bouwden als Boutens,
schoonste verzen.
En eigenlijk was er niets wat hemel en aarde verbond.
In Vlaanderen had Vermeylen, de sterke mensch, het raadsel willen oplossen met
zijn Wandelende Jood en hij gaf een machtigen aanhef, die eindigde in niemendal.
Streuvels zag niets als de schoone welige aarde en de wisseling der jaargetijden en
hij gaf zijn visie in levende taal, maar heel een wereld bleef er aan ontbreken. Van
de Woestijne en Teirlinck stikten in de literatuur.
Was het dan wonder, dat vele jongeren verhongerden, niet meer verzadigd door
den voozen schijn, en méér en anders verlangden? Zij togen uit, maar vonden niets
of zoo weinig. Het was zoo moeilijk in de duistere verwarring de waarheid te
ontdekken. Er was zooveel. Er was de liefde, de vrouw, de droom van heiligheid, de
hartstochten, het lijden, het doodstille heelal, de dood, en heel de geschiedenis der
menschheid. Hoe dat te ordenen, en tot een synthese te bouwen?
Het zich meest opdringend kenmerk van onze roman-literatuur der laatste kwart-eeuw
is wel dat ze machteloos beperkt blijft tot het kleinburgerlijke en nimmer met een
heerlijken zwaai heenwijst naar de diepten. Het overbodig geschrijf der Hollandsche
romanciers in wier ziel
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niets omgaat van het groote, was en is bloedeloos, en de zwakke uitgeteerde epigogen
der Nieuwe Gids bleven en blijven verzen en boeken maken, die aan geen enkele
harts-behoefte der menschheid meer voldoen. Het is alles duf, onbelangrijk, zielloos
en vervelend.
Verwonderlijk is het dan ook niet, dat de jongeren, in wie toch iets levend zich
bewoog, weg wilden uit die knusse burgerlijkheid waar niets gebeurde, waar alles
vlak-dagelijksch bleef en alles klein was, knellend-klein en voos. De besten werden
socialist, Gorter, Henriette Roland Holst, Heijermans, Querido, Adama van Scheltema.
Die voelden hun hart te groot om het te verstikken in kunst-gepruts, dat van alle
belang voor de menschheid verstoken was. Alle zochten, warm-hartige menschen
als ze waren, de gemeenschap met de menschen. Zij kenden weer de groote liefde
voor het lijden, en de opstandige toorn tegen het onrecht. Zij klampten zich vast aan
de aarde, en zij stelden weer een verband, al was het dan ook valsch en een
jammerlijke dwaling, tusschen hen zelf en de wereld. Zij sloten zich niet meer vol
eigenwaan en topzwaar van ijdelheid, in hun ivoren torentjes op, maar trokken uit,
wierpen zich in het leven, leden mee, juichten mee, vochten, schiepen hun
verbeeldingen, - waren menschen met de menschen.
Heijermans, die knap is en gaaf-klein werk gegeven heeft, - hij bezit een
buitengewone handigheid en doet wel denken aan de oud-Hollandsche schilders, die
zoo wonder-mooi de stemming en de atmosfeer van binnenkamers gaven -
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Heijermans heeft nooit iets groots gemaakt.
Henriette Roland Holst blijft ondanks haar sterk-gewilden communistischen droom,
de smartelijke dichteres, die immer onbevredigd is en geen raad weet met haar liefde.
De diepste klank van haar verzen is pijn, een door niets te verzadigen verlangen naar
de groote liefde. Ze is wel de grootste dichteres van nu in Holland. Maar in welk een
waan ligt haar wereldbeschouwing bevangen.
Dat dit socialisme en communisme de weer later gekomenen allerminst voldoet,
spreekt wel vanzelf. Het is zoo dwaas om de hemel-vaste zekerheden te willen
negeeren, en op de aarde, op wat kosmische wetten en op de wilde droomen van het
menschenhart de wereld willen te bouwen tot een paradijs. De jongeren gingen dan
ook elders zoeken om voedsel voor hun geest, zooals de groep van ‘De Stem’ dat
deed, onder leiding van Dirk Coster. Maar hoe gedempt, hoe droevig hoe tragisch is
dat wankel weten; van hevig belang wel als verschijnsel, en te begrijpen te midden
van de leegheid der Hollandsche literatuur; maar die esthetisch-ethische houding
blijft een zoeken, een zoeken bijna zonder den wil of het verlangen om de zekerheden
te vinden.
***
Te midden van die leegheid hier, en ginds dat fijnzinnig aarzelen, staat de machtige
persoonlijkheid van Querido.
O ik weet wel alles wat er aan te merken valt: de
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bezwaren tegen zijn stijl, het voorbehoud bij zijn uitbeelding en zijn
levensbeschouwing, de overladenheid, zijn stortvloeden van woorden, zijn somwijlen
taal-dronkenschap, zijn valsche, maar eerlijk-geuite visie op het leven. Ook voor
hem blijft heel de wereld van het heldere Christendom, dat zoo eenvoudig is, tè
eenvoudig, te verblindend-licht misschien wel voor vele moderne menschen,
verborgen en onbekend. Hij weet niet van uit de innerlijke klaarte. Hij kan niet weten.
Maar hij is zoo eerlijk, zoo klinkklaar-oprecht. Er woedt een menschelijk geweld
door zijn werk. En dat is het, wat mij diep getroffen heeft.
Manus Peet is eigenlijk niets anders dan het verhaal van den mensch, die naar de
toppen wil der liefde en alle louteringen doormaakt, van binnen leeggebrand wordt
en niet weet waarom; want hij kent God niet, den Minnaar, zonder en buiten wien
de onsterfelijke ziel, deze Gods geliefde, nimmer en nimmer den vrede en de
boordevolle rust waaruit de daadkracht van de waarachtige menschenliefde bront,
zal kennen.
Ik vind het een machtig en aangrijpend boek met al zijn hartstochtelijk dwalen en
opstandige vertwijfeling. Want is het niet hart-roerend, het verhaal van een ziel, die
God zoekt?

III
Over den voortreffelijken opzet van dezen roman, waar het helle-leven van de Jordaan,
dat
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toch voortdurend de sombere achtergrond blijft van al het gebeuren, in grootschen
rhythmus van hoofdstukken afwisselt met de vreemdste overpeinzingen, het
fel-zoekende denken en het stil gemijmer in eenzaamheid van den bochel Manus
Peet op zijn zolderkamertje aan het Jaagpad, waarheen deze zonderlinge en
hoogst-merkwaardige mensch gevlucht is wèg uit het vuile geschreeuw en den
dompen stank van straten en krotten, uit het ruwe verwarde menschen-rumoer, om
iets te vinden, hij weet niet wat; - over den sterken bouw van dit boek zal ik niet
uitweiden. Het is monumentaal en van 'n weidsch evenwicht. Querido is trouwens
een der weinigen, zoo niet de eenigste in Holland, die een boek weet te bouwen met
macht.
Want er zijn hier, naar aanleiding van dezen roman, véél belangrijker dingen te
bespreken dan de technische kunde, waarmee dit derde deel van Querido's
Amsterdamsche Epos in elkaar gezet en geschreven is.
Ik bedoel in de allereerste plaats de uitbeelding der personen, en wel in het
bijzonder die van de hoofdfiguur, Manus Peet.
Querido beschrijft niet als de koele realisten, prutserig de werkelijkheid zooals
Jan en alleman, die ziet. Hij geeft zijn eigen geweldige visie. Hij stuwt uw aandacht
ineens met forschheid naar het plan vanwaar hij de wereld overziet, waar hij de
menschen der dagelijkschheid stelt in den gloed van zijn scheppend gezicht. Hij zet
u in zijn wereld. En de wezens, die daar bewegen en leven, zijn geen gewone personen
meer, maar scheppingen
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zijner verbeelding. En die wezens bezielt hij met een wonder-machtig leven.
Neem Manus Peet. Deze is geen zoogenaamd-realistisch nagepeuterde,
gefotografeerde of gefilmde mensch uit de werkelijkheid. Peet is een
waarachtig-levende schepping, zooals alleen heel groote schrijvers dat kunnen en
hebben gedaan.
Zoo'n bochel, die Thomas à Kempis en Ruysbroeck leest, die de Fransche
Omwenteling bestudeert en de drijfveeren en de karakters der leiders analyseert,
zoo'n ‘Bad-Aap’ die in verrukking raakt over verzen van Henriette Roland Holst en
onderwijl heel het socialistisch en communistisch gedoe met scherpe nijdigheid
uiteen rafelt, zoodat er niets meer van overblijft dan ‘Waterverf en dun spoelsel’
zooals hij dat in zelfspot noemt; 'n gedrochtelijk manneke, dat 't levensraadsel, het
probleem van het lijden en den dood bepeinst en geen raad weet met de
bitter-wanhopige tegenstrijdigheden, en toch de hooge stilte van de liefde zoekt te
bereiken, terwijl de schrikkelijke pijn van zijn onuitgesproken liefde voor een
Jordaan-meid hem martelt, en tegelijkertijd zijn hart uiteengereten wordt door deernis
met de menschen; - zoo'n geestige, diepzinnige, innerlijk-verscheurde, verbeten en
teerhartige volksfilosoof bestaat er in de werkelijkheid niet en is zeker niet te vinden
in de Jordaan. Doch dat doet allemaal niets. Manus Peet leeft voor mij. Querido's
genie heeft hem levend gemaakt. Ik ken hem nu voor altijd. Ik zie zijn jammerlijke
wanstaltigheid, 't mismaakte lijf met den bochel, en zijn gezicht, dat hij telkens
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tot grimassen vertrekt. Ik ruik den tabaksrook uit zijn ‘ganzepoot’; ik hoor zijn scherpe
stem, ik zie hem loopen, ik zie hem zitten lezen en pijnlijk denken aan het tafeltje
bij het zoldervenster, dat uitziet op het kerkhofje ‘Te Vraag’. En bovenal en dit is
mij een onschatbaar bezit: ik ken hem tot in zijn diepste hart, dat groote, rijke
menschenhart, waar alle donkere wegen van het leven samenkomen, en dat eenzaam
is, verschrikkelijk eenzaam en dat hongert naar liefde, naar het geluk, naar de groote
eeuwige oplossing, en zonder het zelf te weten, naar God.
***
Hoewel ik heel het boek als een machtige conceptie beschouw en groote bewondering
voel ook voor de diepe uitbeelding van de menschelijkheid der andere figuren, als
Frans Leerlap, de Jordaner, die geen grooter geluk kent, dan in zijn dieren-asyl vol
vogels, konijnen, kippen, honden en katten rond te scharrelen en wien 't hartzeer
bezorgt als hij een dier beesten verkoopt, - die gedweeë sukkelaar, die tegenover zijn
altijd schreeuwend wijf, dat toch heel veel verdriet verbergt onder haar schelden en
snauwen, in onderdanig schuwe houding blijft zonder ooit kwaad te worden; als
Corry - het hoofdstuk van haar bezoek aan Peet op zijn vlierinkje is prachtig en
aangrijpend -; Dirkje, ‘Bromtol’, de jonge vagebond; als Jan, zijn oudste broer, die
'n razende revolutionair is; - deze roman lijkt mij vooral belangrijk door de
geesteshouding van Peet.
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Want als we dieper ingaan op deze hoogst merkwaardige figuur, dan komen wij
vanzelf in beroering met Querido van wiens geest en kennis en wereldbeschouwing
Manus toch wel heel veel moet hebben meegekregen.
En dit feit is van groot en passioneerend belang.
Het is of hier Querido zich uitspreekt over al zijn ontgoochelingen; o ik bedoel
niet teleurstellingen van kleinen menschelijken aard. Volstrekt niet. Daar gaat het
niet over. Maar de groote, vernietigende ontgoochelingen, welke alle diepere naturen,
die het leven en de menschheid doorvorscht hebben, enkel steunend op eigen beperkte
menschelijke kracht, en idealen nastreefden, droomen verwerkelijken wilden van
menschenliefde en rechtvaardigheid zonder de hemelvaste zekerheden van het
Christendom, - op een zeker oogenblik tot stilte dwingen en tot de bittere overweging
van al de oude vragen waarop alleen het geloof, het eenvoudige geloof, het zekere,
bevrijdende antwoord kan geven.
Dan zien zij opeens in een scherp licht de verscheurdheid en den chaos van het
menschenleven. Zij ontdekken niets als de schrilste tegenstellingen: ‘het
groot-tragische verschil tusschen den vromen peinzer van “De Navolging van
Christus” en de in zich zelf stumperig verdeelde lezers, de leege en zwetsende
oppronkers zijner woorden’.
Zoo ook Querido-Peet, als ik deze koppeling maken mag.
Hij heeft het wild-verwarde en leege gedoe van de toekomst-belovers en de
goochelaars-
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met-utopieën doorgrond, al blijft hij natuurlijk den grooten hartstocht, het
onverzadigbaar rechtsverlangen en de eerlijkheid van sommigen bewonderen. Maar
den innerlijken vrede, dien hij zoekt, hebben zij hem niet gegeven. En hij leest Thomas
à Kempis. Dan begint er als een geestelijk gevecht, een zoekend grijpen, een wijken
weer en een weer toetasten; soms klinkt 't zoo wonderlijk in zijn hart, maar dan
komen weer oude stemmen; hij wil zich niet overwonnen verklaren, hij redeneert,
hij redeneert, hij verzet zich hevig; hij begint alles door elkaar te haspelen: zelfzucht
en heiligheid, zinnelijkheid en hoogste geestelijke liefde. En hij wil ineens den geest
van dat wonderbare boekske geheel bevatten en in daad omzetten, - hij die de wereld
niet kent, waarin die monnik leefde.
Hij zoekt den innerlijken vrede van de nederigheid. En hij stelt daar tegenover
Shakespeare, Beethoven, Goethe, Nietzsche, Michelangelo, Dante, Balzac, Wagner,
Van Gogh, alsof kunstenaars de hoogste wezens, heiligen zijn!
En hij verklaart: ‘Welk een zoet geluk en welk een zachte vervoering schuifelen
in het schaduwend taal-lommer van Thomas. Maar ook, welk een smartelijke
onbekendheid met de menschelijke natuur, met haar hevige en omnevelde beroeringen,
met haar verrukkingen en haar lijdensbenauwenissen, zoo eindeloos noodzakelijk
toch voor het geluk en de hoogere goedheid. En dan...... ook het zalige juichen over
gewetensreinheid bleek dieper bezien, een laf en armelijk zich onttrekken aan de
tragische dolingen, de verpletterende
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kommernissen en smarten van het menschdom in zijn geheel, dat bezoedeld wegkroop
achter de erfzonden en bedreigd bleef door eeuwige vernietiging...... En hij mijmerde:
geen enkeling mocht juichen over het innerlijke licht en de glorie van zijn geweten,
als anderen, onze medemenschen, nog zoo blind en jammerlijk in het stikke duister
rondzwierven op de tast. Het donkere binneninworstelen van de menschen naar geluk
en naar reinheid van hart, was voor Manus, als het gebeurde voor persoonlijke
zaligheid, geen hooge geestelijke en zielsvertroosting meer.
......Laurentius overwon de wereld, jubelde Thomas à Kempis. Want op alles wat
in de wereld genotrijk scheen, zag hij minachtend neer. Maar juist deze minachting
vond Manus, ondanks den goddelijken Thomas, kil en hard als een ijzeren koevoet.
Omdat zij een trotsche en uitdagende hoogmoedigheid schiep, die wel in 't goddelijke
behagen zocht, doch de menschelijke liefde verloor’.
Dergelijke mijmeringen klinken ons vreemd. Het is zoo'n verwarring. Ik begrijp
wel waarom. Manus kent God niet; weet niet wie God is. Hij kan Thomas à Kempis,
Ruysbroeck, Franciscus, Augustinus niet begrijpen. Zij spreken een andere taal dan
hij. Zij spreken van uit het Christendom, van uit de werkelijkheid, zij zien en weten
de rangorde der dingen, de hierarchie van de waarden: God en de menschen, niet de
menschen alléén met hun blinde hartstochten, wilde droomen, laagheden en hun
kommer.
Het is toch wonderlijk. Manus is de rustelooze
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zoeker naar het menschengeluk. Hij sjouwt alle socialisten-, communisten- en
anarchisten-vergaderingen af, leest zoo wat alle verhandelingen, brochures en werken
van maatschappij-hervormers. Maar ik heb niet kunnen merken, dat hij met even
groote aandacht een grondige studie heeft gemaakt van den godsdienst, van het
Christendom, van het Katholicisme. Hij oordeelt er wel over, maar met niet veel
kennis van zaken.
En toch hongert Manus onstilbaar naar de verlossing: ‘er moest ergens verlossing
zijn uit het smart-donkere leven. Maar niet in het aardsche worstelen; zelfs niet in
het vurig-heilige strijden voor de rechten der menschheid, voor den
wereld-omwenteling’.
Ja, Manus Peet is wel de moderne zoeker. Hij heeft de menschen lief met eindelooze
deernis, en dat voldoet hem nòg niet. Er moet nog iets meer zijn, iets hoogers, iets,
dat buiten de aarde en haar jammer is. Maar hij heeft het niet gevonden, hij is
uiteengereten, hij heeft nog te veel genoegen aan zijn innerlijke verscheurdheid
ondanks de soms ondragelijke pijn; hij is nog niet eenvoudig, niet kinderlijk genoeg,
om de genade van het geloof te ontvangen.
***
Nadat ik dit boek gelezen heb, dat niet van God uit geschreven is, maar van uit het
binnenste van het verscheurde bloedende hart der menschheid, die niet meer gelooft,
die niet meer door het geloof de vaste baan weet, en die toch maar in
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chaotische verwildering en verwarring en in de verblinding van den eigenwaan meent
haar leven te kunnen bouwen op de leegte, - is het mij weer duidelijker geworden,
dat alleen het Christendom van de Kerk het grootsche allesomvattende evenwicht
geeft aan het leven, en dat ook alleen de Kath. kunstenaar den mensch in zijn algeheele
volledigheid kan beelden, omdat hij weet het verband en kent het bovennatuurlijke.
Aan ‘Manus Peet’, dit machtige menschelijke boek, ontbreekt God, met het religieus
gevoel, maar het sterke, liefdevolle weten van het geestelijk reëele bestaan van de
buiten-wereldlijke Voorzienigheid.
En daarom, hoe aangrijpend ook en bewonderenswaardig om de brandende deernis
voor het lijden en den bitteren jammer der menschen, kan het ons niet bevredigen.
Wij zijn te rijk, - helaas, niet aan scheppende kunstenaars als Querido! - maar terwijl
ik het las en dat hunkerend verlangen hoorde van Manus Peet naar zelfverloochenende
liefdedaden, hoe kon 't anders dan dat ik dacht aan onze heiligen, aan een pater
Damiaan, die bij de melaatschen ging, rottende lichamen en rottende zielen, naar die
stinkende, wandrochtelijke medemenschen ging, die geen menschelijk aanschijn
meer hadden maar in wie hij Jezus liefhad, en zelf in juichen uitbarstte, toen ook
hem de vuile ziekte aangegrepen had?
Maar ondanks dat wij méér en anders willen, - het Katholicisme is vleesch en
bloed van onzen geest - kunnen wij toch van dezen roman veel houden, omdat hij
geeft met zoo diepe kracht in
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grootsche omvatting van onzen gebroken tijd, het kermen van de armen en de razernij
en de hartstochten en de teederheden, die in elke menschenziel leven, en óók het
onuitgesproken maar onbestemd in opstandigheid of in gedweeë stilte zich uitend
verlangen naar iets, dat niet anders kan zijn dan God.
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Gaudete!
Aan Joannes-Maria
Wanneer ge niet oppervlakkig leeft en u tevredenstelt met de gewone middelmaat
van een gedwee voortsukkelend bestaantje, van de geboorte tot het graf, en, u niet
vergenoegend met de valsche glanzen van den schijn, de diepten durft in te staren,
waar geleden wordt, en deze met uw geest te peilen tot op den donkeren bodem, dan
moet uw Christen-hart wel van medelijden bloeden en kreunen om de ontzaglijke
ellende van de wereld, om het leed en den jammer der menschen.
Hebt ge eenmaal in uw hart dat roepend klagen der menigten en het nog
angstwekkender zwijgen van de zielen gehoord, - ge zoudt een machtige, een heilige
willen zijn om allen te helpen, te troosten, hun iets te geven, dat weer in de donkere
oogen, die vol vertwijfeling staren in den nacht, een vlam ontstak van verblijding en
vaste blijvende vreugde.
Maar meestal zit ge zelf machteloos gevangen binnen de kwelling der kleine
dagelijksheden, en mocht ge iets kennen van de waarachtige vreugde, dan is uw stem
niet sterk en niet schoon genoeg om daarvan te verhalen, zoodat allen u hooren
kunnen en er iets openbloeit in hun ziel.
Er zijn echter de innerlijk-lichtende ochtend-
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uren, wanneer het nog schemert in de stille straten der stad; ge zijt dan in de kerk,
ge leeft het offer mee, en bidt, en wordt op wonderbare wijze ontrukt aan al uw
benauwenissen. Uw geest staat gedurende dien korten tijd in bewuste beroering met
het onzegbaar-heilige, en uw ziel tuimelt, of blijft bewegingloos - alle woorden
verliezen hun zin - in de sprakelooze, wijde vreugde.
En somwijlen ook dan is het of uw hart omvat wordt door 'n hand, zoo u plotseling
geopenbaard wordt, op welke wijze dan ook, dat er iets gebeurt tot vermeerdering
van het geluk der hemelingen en tot grootere heerlijkheid van God.
***
Ik wil u ditmaal vertellen van iets wat vèr boven kunst en letteren uitgaat en geheel
en al zich beweegt in de wereld der Schoonheid.
Ziehier wat er gebeurd is: wederom heeft een mensch het Sacrament des Doopsels
ontvangen.
Het lijkt u misschien niet zoo heel belangrijk dit bericht? Ge verneemt wellicht
liever den val van 't Sowjet-bewind of de oplossing van de herstelkwestie of het
definitieve einde der malaise. Bekeeringen komen tegenwoordig wel meer voor en
maken zoo weinig gerucht.
Doch ik heb opnieuw begrepen, toen ik in het Cisterciënser-klooster te Achel,
eenige dagen geleden, de doop-plechtigheid bijwoonde van een jongen man, dat nièt
hetgeen de wereld in rumoer zet en vervaarlijk gerucht maakt, werkelijke waarde
heeft, maar wel het stil verborgen wonder, dat
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onbekende gebeuren in een ziel, van wie de boeien afvallen en die vrij wordt, een
vrij kind van God.
Dit is belangrijk; de rest is niets, naast dit ééne groote wonder van een ziel, die
God geroepen en plotseling aangeraakt heeft met Zijn genade.
Bij zulk gebeuren, en eigenlijk altijd als ge binnen komt in een klooster van de
contemplatieve orden, - dan staat ge opeens in de waarachtige werkelijkheid, in den
stillen, stralenden binnenkant van het leven. Ge wordt bijna zonder overgang verplaatst
uit de snelheid van beweging naar een stilstand. En de mensch, die er vatbaar voor
is, ontvangt een diepen geestelijken schok. Buiten dit grootsche zwijgen, waar andere
stemmen worden gehoord, ligt de wereld veraf in de duisternis; hier is het licht. De
contemplatieve kloosters zijn groote kristallen, die het goddelijk licht weerkaatsen;
die oogen heeft, zal het zien.
***
Langs het voetpad, dat van de spoorweghalte door de donkere verlatenheid van landen
naar het afgelegen klooster voert, bereikten wij in den avond van den 18den October,
na bijna een half uur gaans, de Achelsche Kluis.
De aarde was zwart, de boomen waren zwart, ze stonden sterk, al joeg de koude
wind door de krakende takken. De handlantaarn van onzen begeleider wekte
spookachtige schaduwen rondom, die wild-gebaarden als opgeschrikt door dat
schommelend lichtje.
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MARIA EN ELIZABETH. Naar een Schilderij van Matthieu Wiegman
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En daarboven, de stalen koude hemelkoepel met alle, alle sterren.
Dan zagen wij aan het einde van een laan het klein warm licht van een venster:
de gastenpater wachtte ons. De monnik in het wit habijt met zwart skapulier kwam
ons tegemoet en noodde ons begroetend binnen te gaan. Als een groot geheim lagen
de stille donkere gebouwen naast het hooge kerkdak.
Weldra gingen wij ter ruste, want ook wij wilden het nachtofficie, dat om één uur
beginnen zou, bijwonen. Morgen was het een feestdag, het feest der Kerkwijding en
het feest van den Doop. Reeds was het klooster in rust; om zeven uur, iederen dag
gaan de monniken slapen, om iederen nacht om één of twee uur op te staan,
immerdoor, zonder onderbreking.
Nauwelijks opgenomen in de stilte dier witte gangen en witte kamers, met het
weten rondom ons van heel het klooster en zijn negentig bewoners, waren wij reeds
geheel en al ontrukt aan het verleden; er was geen band meer tusschen wat toch
vlakbij achter ons lag, dat nu onwerklijk leek als een ongewisse droom, èn onze
aanwezigheid daar in die wereld, welke een diep zwart hart was vol geheimen......
En kort vóór één uur in den nacht begint in de geweldige stilte, de kerkklok te
luien, te luien. De aarde ligt in den nacht bedolven, de verre steden zijn stil, het is
donker in de menschenwoningen. En hier staan menschen op en gaan bidden.
Wanneer wij in de kerk komen op de tribuun
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die, hoog, het lange schip in tweeën deelt en waar de gasten de diensten en de
plechtigheden mogen bijwonen, staan de witte monniksgedaanten reeds in de dubbele
rijen koorbanken en psalmodiëeren het klein officie van Onze Lieve Vrouwe. Een
enkele lamp brandt er, de gewelven zijn vol schemering, en in het donkere
presbyterium vonkt in de duisternis de bloedroode lichtdroppel van de godslamp.
Het psalmodiëeren gaat zwaar, in vlot tempo op éénen toon, onafgebroken, nu van
links, dan van rechts, het is een regelmatige golfslag, een hardnekkig roepen van
zielen, een gestadig kloppen aan Gods hart.
Nu is het stil. De monniken hebben een half uur meditatie en stil gebed. Een staat
te lezen; een ander, roerloos, tuurt naar het altaar; een ander weer ligt geknield. Er
suist onhoorbaar een schrikkelijk en teeder geweld van leven in die stilte. Een
geestelijk gaan en komen, een vloeien en terugvloeien, een heen en weer, en een stil
branden, en een pijn en uiterste woordelooze verrukkingen, en woordeloos gepraat
van een ziel tot God, en van God tot een ziel. De stilte van die zwak-beschenen witte
gedaanten in allerlei houdingen, is van een ontzaglijke intensiteit, ze is boordevol
van een onhoorbaar geestelijk rumoer, zooals misschien het suizend klapwieken der
Engelscharen moet zijn.
Een monnik is uit zijn bank gegaan, groet den Abt met diepe buiging, neemt het
klokketouw en begint te luiden.
Het groote nacht-officie der Kerkwijding zet
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in met het gezongen Invitatorium, waarna weerklinkt de hemelsche hymne: Urbs
Jerusalem. En nu blijven zij zingen twee uren achtereen. Het schijnt nooit te zullen
eindigen en het duurt zoo kort. Ik tracht woorden te vinden om een denkbeeld, een
indruk te geven van zoo'n nacht. Ik kan het niet. Het is buiten alles wat wij kennen
van kunst en literatuur. Hier is geen schoone droom, geen heerlijke verbeelding, geen
schoone toover. Dit is werkelijkheid, hier gaat het om de realiteit. In de
verborgenheden van deze forsche pracht brandt het waarachtige leven, het sterke,
schoone, diepe leven van de ziel die God liefheeft, die niets anders kent noch weet
als de liefde voor God.
***
En dan, na vijftig stille missen, na dat heilig gefluister in alle kapellen voor de altaren
waar 't allergrootste wonder van liefde geschiedt, na de Primen, begint om half 9 de
Doop-plechtigheid. De Abt is gekleed geworden op zijn troon, terwijl de monniken
de Terts zingen. Nu trekt de Abt met den hoogen gouden mijter op, de paarse koorkap
om, voorafgegaan door den kruisdrager en twee kaarsendragers, omstuwd en gevolgd
door tien officianten in zware stargouden gewaden, naar den ingang van de kerk.
Daar zet hij zich op een zetel; de catechumeen ligt geknield voor hem, en deze
schoonste ceremonie van het Sacrament des Doopsels gaat nu aan, statig en teeder,
met geweldigen ernst en eindelooze teederheid.
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We staan nu vlak voor het onzienlijke. De omvang van wat er nu gebeurt, terwijl de
Abt bidt en vraagt en exorciseert en de handeling pleegt in de macht van zijn
priesterschap, - men kan het nimmer te groot achten. Men kan het gewicht van een
dergelijke gebeurtenis - die, ik geloof het vast, als een deining van geluk teweegbrengt
in de negen Engelenscharen! - nimmer overdrijven. Want er bestaat niets belangrijkers
dan de historie der zielen, deze ontrouwe geliefden, die God is komen zoeken door
Zijn Zoon.
Wanneer we begrijpen konden wat dat is: een ziel, en welke haar oneindige waarde
is; wanneer we even konden zien haar aanschijn, waarvan de menschelijke verbeelding
zich geen de geringste voorstelling kan maken, - we zouden het niet kunnen dragen
den aanblik, we zouden vergaan van geluk, van vreeze, van ontzetting, we zouden
sterven van doodende vreugde, zooals een heilige heeft gezegd.
En elk mensch draagt haar in zich, de misdadiger en het zuivere kind, uw vriend
en uw vijand, een varkensslager zoowel als de geniaalste muzikant, de rechter en de
terechtgestelde, de deerne en de vrome vrouw. Indien ge dit nu indachtig zijt, niet
zoo eventjes heel vaag, maar dat het is reeël, zekerder en werkelijker dan het u meest
geliefde wezen, en bovendien dat voor elk afzonderlijk Jezus op aarde gekomen is,
geleefd en gesproken heeft, in den hof van Gethsemani bloed gezweet en heel de
Passie geleden heeft tot den bittersten dood toe; indien ge nog bedenkt dat elke ziel
op haar tocht door 't aardsche leven be-
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geleid en bewaakt wordt door een Engel, een dier onbeschrijfelijke geesten die God
omstuwen in Zijn heerlijkheid, - wat moet een mensch u dan wel zijn?
In het dagelijksch gedoe merken we daar niets van, we denken er niet aan, we zijn
blind en doof, en de meeste zielen liggen zoo diep verscholen in doffen slaap.
Maar hier, hièr in deze intens-volle eenzaamheid laait het weten open als een
vreugde-brand; hier wordt het wonder tastbaar, hier zijn we er heel dichtbij, hier
staan we in de werkelijkheid: een johge man, - het doet er niet toe wie het is, of hij
rijk is of de schamelste schooier, een edelman of 'n kantoorheer, aartsdom of 'n genie,
het gaat hier in den stralenden binnenkant van het leven enkel en alleen om de ziel,
- een jonge man ligt geknield aan de deur der Kerk, hij vraagt het Sacrament en het
licht en het nieuwe leven, het leven met en in het Mystieke Lichaam van Christus.
Nu leidt de Abt hem langzaam, voorafgegaan door zijn hof in gouden gewaden,
de kerk binnen tot op de trappen van het priesterkoor. Daar geschieden de laatste
ceremonieën, wordt hij gedoopt en ontvangt ten laatste in zijn hand de brandende
kaars: ‘Accipe lampadem ardentem, et irreprehensibilis custodi Baptismum tuum:
serva Dei mandata: ut cum Dominus venerit ad nuptias, possis occurrere ei in aula
coelesti in vitam aeternam’. - Ineens wordt den gedoopte de wereld geopend van het
Christelijk geestelijk leven, met heenwijzing naar het allerhoogste, dat
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voor iederen gedoopte bereikbaar is en hem gegeven wordt: de geestelijke Bruiloft.
***
De pontificale Hoogmis. Uiterlijk is het van een forsche, bijna-barbaarsche pracht.
Er brandt geweld in die groote, met gouden gewaden omhangen gestalten, zooals zij
staan of loopen, en gebaren en met felle aandacht de plechtigheid plegen. En midden
tusschen die groote breede gestalten, de jeugdige Abt, kleiner, teerder, maar
heerschend, kalm en beheerscht, vrij en hoog als een grijsaard, in de jonge macht
van zijn hoogepriesterschap.
Het is de mis der Kerkwijding: Terribilis est locus iste, hic domus Dei est et porta
coeli, et vocabitur aula Dei. Machtig klinkt het monnikenkoor, dat bijna ruw de
Gregoriaansche muziek uit volle borst zingt. We zijn eindeloos ver van alle verfijning,
we voelen ons verplaatst naar de vroege middeleeuwen, het klinkt met de oerkracht
en 't geweld van bekeerde barbaren. Het is schoon.
Het oogenblik der Consecratie. Twee monniken nemen de klokke-touwen en
knielen voor de treden van het priesterkoor. De woorden zijn gesproken door den
priester over het Brood: het is het Lichaam van Jezus. De twee monniken luiden de
klokken. De priester spreekt de woorden over den wijn: het is het Bloed van Jezus.
Weer klinken de klokken in de aanbiddende stilte. En de pasgedoopte jonge man ligt
geknield; voor de eerste
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maal als Christen en mede-offeraar neemt hij deel aan het Offer.
De vreugde stijgt als een zeeë-vloed, als een orkaan. Die brooze, slanke jongen
ontvangt nu Jezus' Lichaam. Het is zoo simpel, zoo sidderend-eenvoudig, en hoe
ontzaglijk tevens. Een ziel die in doodslaap lag, heeft het ‘Veni foras!’ gehoord en
is naar buiten getreden. En Jezus neemt haar in Zijn Hart.
***
Het was een schoon feest. En heel dien dag bleef er een glans in de oogen van allen,
en welk een vreugde in de harten!
Die hebben wij meegedragen voor altijd, en als het weer donker in ons is en dor,
dan zullen wij terugdenken aan dien stralenden dag, aan dat stille, sterke kloosterleven,
aan die uren, dat ons als het ware gegeven werd God zichtbaar te zien handelen.
Oct. 1922
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Matthieu Wiegman
Matthieu Wiegman is een schilder in de volle beteekenis van het woord. Hij ziet in
kleuren - in zijn eigen kleuren. Hij heeft zelfs een zoo sterke eigene kleuren-visie
van de zichtbare wereld, hij giet als het ware zijn kleur, die zwaar en rijk is en in
haar bontheid toch steeds saamgebonden blijft tot een harmonie, over de dingen der
aarde en de luchten uit, zoodat er geen of 'n heel gering onderscheid bestaat tusschen
zijn Hollandsche landschappen en die welke hij in Frankrijk schilderde. Wanneer
men het niet weet, kunt ge niet zien dat sommige landschappen, een woning, een
tuin, een pleintje van een dorp uitbeelden in de gloeiend-schoone, blank-lichtende
en stijl-volle landstreek ten oosten van het woud van Fontainebleau.
Hieruit blijkt reeds de overheerschende macht van zijn kunstenaars-persoonlijkheid.
Het is hem niet te doen om de dingen buiten hem, - al geniet hij als schilder fel van
de schoone materie in haar veelvuldige gedaanten, vormen en kleuren, - de dingen
zijn hem middel om zijn innerlijk gezicht tot uiting en vorm-schoonheid te brengen.
Het duidelijkst en met meest overtuigende kracht, en toch zonder vooropgezetheid
vindt
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ge deze houding van Wiegman's geest uitgesproken en gebeeld in een groot Stilleven
dat tot Boendermaker's verzameling behoorend nu in het Stedelijk Museum te
Amsterdam hangt met veel ander werk van dezen schilder, - een stilleven van vruchten
en 'n steenen kan op 'n kist waarover een roode zakdoek afhangt, met op den vloer
'n paar klompen.
Bij den eersten aanblik ziet ge er niet veel meer in dan een streng-doorwerkt,
zuiver-geschilderd Stilleven, het doet u zelfs ietwat zwaarwichtig, ietwat betoogend
aan. Maar nader beschouwend bespeurt ge veel meer.
Want Matthieu Wiegman is méer dan louter schilder, dan louter kleur- en
vormgenieter.
Er leeft in hem een klaar bewustzijn, een gedachte van waaruit hij werkt.
Toevalligheden die goed doen, zooals dit vaak voorkomt bij zeer velen, - 'n mooi
kleurtje, 'n sierlijke lijn, een aangename groepeering - vindt ge dan ook niet in zijn
teekeningen en schilderijen. Zijn werk is doordacht, diep-overwogen. En nu is het
bewonderenswaardige bij Wiegman, dat ge meestal van dit soms zeer pijnlijk en
uitputtend werken - zwoegen kunt ge wel zeggen! - niets bespeurt in zijn schilderijen
en teekeningen. Ze doen u vaak in 't eerst aan als een argelooze opzet, als zonder
zoeken, spontaan-weg op het doek geschilderd. Wel voelt ge dadelijk een den geest
weldoende rust, terwijl ge geboeid blijft door de zware, machtige kleur, die altijd
vol gloed is. Ge staart er echter naar zonder dadelijk met beslistheid te kunnen zeggen
waarom het mooi
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is. Maar het zet uw geest vol ‘delectatio’. En ge vraagt u in den aanvang ook niet de
reden af; ge geniet. Die stillevens en landschappen zijn niet opvallend noch
opdringerig door singuliere uitbeelding of cerebrale schematiseering. Het lijkt
dood-eenvoudig, en vanzelfsprekend: - zooals ge onder een zuiver-gebouwde poort
doorgaat zonder te bemerken dat zij door de volmaakte verhouding van het gewelf
dat opbloeit uit de zijmuren, een wonder is van harmonische schoonheid, maar bij
het onder die poort doorgaan voelt ge u, onbewust, gelukkig.
Ik herinner mij een zwart- en witteekening van Matthieu Wiegman: ‘Het Bosch’,
boomen rond een schuur met reusachtig dak. En de bouw van deze teekening, dat
groote machtige dak en de stammen der boomen, is in een zoo gaaf evenwicht van
verhoudingen geordend, en die ordening is zóo natuurlijk geworden, zóo heel en al
doorvoeld, terwijl het moeizaam denken en het zoekend werken gansch en al tot
eenvoudig gevoel verinnigd is, - dat ge er voorstaat, verruimd, verhelderd; het doet
u aan als een oplossing, een bevrijding, en ge voelt de rust van een verheven geluk.
Zijn werk slaat u nooit door uiterlijke hartstocht. Het is bedwongen, het is
doorvoelde gedachte. En het is vaak zoo natuur-eenvoudig, zoo simpeljuist, dat ge,
ware er niet de toover der kleur, voorbij zoudt gaan.
Zoo ook bij dat reeds genoemde groote Stilleven van vruchten. De eenvoud die u
de onwillekeurige vreugde geeft, is ontstaan uit den opbouw van
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het schilderij. Het is geconstrueerd, sterk, rustig, en toch in levende geledingen. Het
is gecomponeerd.
Zooals ook de teekening: Verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs door den
Aartsengel Michaël; en het schilderij: Maria's bezoek aan Elizabeth, gebouwd zijn.
En ge begrijpt door deze werken van Matthieu Wiegman niet alleen de beteekenis
van dat groote Stilleven, maar vooral hoe er verband is tusschen het componeeren
van groote onderwerpen en den bouw van een stilleven, en wat de schilder leert van
het aandachtig zoekende ordenen en het schikken der dingen in 'n stilleven, waar
men de doode voorwerpen moet kunnen vervangen door levende figuren.
***
Nu gebeurt het veelal dat een schilder die een stilleven weet te bouwen tot eene
uitwendig en inwendig schoone volkomenheid, nog niet zoo dadelijk een gave
figuren-compositie kan maken, vooral wanneer die figuren de dragers moeten
verbeelden van de Christelijke gedachte-wereld met al haar lichtende en tragische
wonderheden.
De schilders, - de meeste, bijna alle in onzen tijd - kunnen wel den inhoud van
een stilleven omvatten, heel den zeer zeker schoonen droom dien hun bezinning te
bloeien hangt in vreugdig licht van kleuren of met schaduw van gevoel rond de
vertrouwde alledaagsche dingen, plastisch uiten; maar een gebeurtenis uit het
Evangelie
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in heel zijn omvang in zich op te nemen, den diepen rijken zin er van te peilen en
zich tot blijvend bezit te maken, en dan de volheid van die doorleefde gedachte binnen
de zuivere vormen eener compositie met zoetvloeiende kracht en klare voldragenheid
in kleuren of in zwart-en-wit te beelden, - ziet! dat is een andere zaak, en héél wat
moeilijker.
Bij een stilleven, een landschap, een portret, een stadsgezicht, zijn zij hun
onderwerp meester; zij kennen het, zij hebben het in hun macht. Hoe zelden zult ge
dit constateeren wanneer zij een onderwerp uit den Bijbel kiezen voor hun schilderij
of teekening!
Want dit stelt hooge eischen. De kunstenaar moet om op dit gebied iets volledigs
te bereiken, vertrouwd zijn met het bijbelsch gebeuren, de wondere wereld van het
geloof en de personen kennen met inniger en dieper liefde dan waarmee hij de
voorwerpen van zijn stilleven omkoesterde. Hij moet de beteekenis dier heilige
personen kennen, zoowel als de symbolen en profetieën, de geestelijke atmosfeer
moet hem eigen zijn, en zijn weten en zijn peinzen, zijn denken en zijn gevoel, moeten
tot een groote volheid en een bezonken eenvoud, tot een klare, inhoudsvolle rust
saamgegroeid zijn. Dan kan hij, in ootmoed en in helderen vrede, de beelden die in
zijn hart en in zijn geest geboren zijn, als plastische figuren, waarin en waarrond
door lijn en vorm, door kleur en vlak zijn visie als een geestelijke atmosfeer schept,
in de werkelijkheid projecteeren. Zij zullen dan op een schilderij of
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teekening, den beschouwenden geest als een zachte schok van zichtbare schoonheid
zijn naar de onzichtbare, ongeschapene Schoonheid - per visibilia ad invisibilium
amorem.
En dezen zachten schok die uw geest genietend opstoot naar de heldere wereld
waar ge Gods plan bij intuitie overziet terwijl er blijheid in u komt dat het aldus is
en niet anders, voelt ge bij het zien en het aandachtig lezen van twee werken van
Matthieu Wiegman, de groote zwart-en-wit-teekening: de verdrijving van Adam en
Eva uit het Paradijs, en het schilderij voorstellend het bezoek van Maria aan Elizabeth.
Laten wij eerst de teekening eens nader bekijken. De drie figuren van Adam, Eva
en den Aartsengel vullen geheel het groote gelige blad papier, zoodat u zelfs de
compositie bij eersten aanblik wat gedrongen schijnt. Doch die gedrongenheid
verhevigt den indruk van angst en verdoemenis. Er is geen horizon meer op het
Paradijs, er is geen uizicht meer op den hemel, alles lijkt verloren in die ontzettende
oogenblikken ná den Zondeval. De heerlijke helderheid der Eerste Menschen is
verdonkerd. De stralende schoonheid van kinderen van het licht is van hen afgevallen;
zij zijn naakt en jammerlijke menschen geworden, die nu verstooten uit het Eden,
hun bittere beevaart beginnen over de aarde. Met wanhoops-gebaar dat hevig is maar
tevens van bedwongen hartstocht, slaat Adam zijn ééne hand voor het gelaat en
bedekt met de andere zijn naaktheid. Naast hem gaat Eva die nog even omkijkt naar
den Engel. Door de zware teekening,
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door de juist-aangebrachte, noodwendige misvorming, door den saamgedrongen
opbouw der gansche compositie ligt er een zoo verschrikkelijke desolaatheid over
dit werk, een zoo diep schuldbewustzijn en verslagenheid klaagt u tegen uit Adam,
dat ge in schoonheidsontroering het tragisch gebeuren medeleeft, er deel aan hebt, hoe het Menschenpaar, uitgestooten uit hun glorierijken staat, tot de zondige
dierlijkheid vervallen is.
Er is nog de Aartsengel. Hij wijst hen uit met zijn zwaard en zijn rechtervleugel
spert boven langs de teekening over heel de breedte, den hemel af. Streng is de
houding en het gebaar, maar in de schoone linkerhand voor de borst geheven, ligt
mededoogen en als een belofte.
Wiegman heeft de essentie van dit onderwerp uitgedrukt in een eenvoudige
compositie, zonder overbodige pittoreske bijzonderheden. Het is volstrekt niet, wat
men noemt, litterair. De streng-gebouwde compositie vult het vlak der teekening.
Sober en machtig, blijft dit werk zuiver plastisch. Het is van binnen uit, van uit de
gedachte, gebeeld. En wanneer ge eenmaal deze teekening met de saamgedrongen
volheid van tragiek waarvan de verre oplossing als het ware onuitgesproken beloofd
wordt door het mededoogend handgebaar van den Engel, gezien hebt, zult ge ze niet
meer uit uw herinnering kunnen bannen.
Gansch anders maar niet minder boeiend is het Bezoek van Maria aan Elizabeth (in
het Stedelijk Museum).
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Dit schilderij is een wonder van klare liefelijkheid, van zoet-vloeiende kracht. Het
is niet zoo voldragen en àf als de Adam en Eva. Hetgeen te begrijpen is. Het tragische,
de smart, de wanhoop, de innerlijke verscheurdheid staan ons veel, véél nader dan
het heldere leven van de volmaakte zuiverheid en het hemelsch geluk. Wij kennen
de menschenoogen niet in wie nimmer de zonde het licht vertroebelt. Wij kennen
geen gelaten die smetteloos van eenvoud zijn en spiegels van een reine ziel. Wij
kennen slechts geteisterde gezichten, waarop de strijd tusschen goed en kwaad,
tusschen het hooge en het lage zijn bittere teekenen gegroefd heeft. Wij kennen
slechts de onrust en den twijfel, niet meer die klare opene, zuiverste éénheid van
expressie, zooals het gelaat van Onze lieve Vrouwe en dat van de heilige Elizabeth
hebben gedragen.
Het heeft ons daarom niet te verwonderen dat Wiegman in dit zeer schoone
schilderij dat een gave edele compositie is en als een volledig, àf werk aandoet, niet
bij machte is geweest de gezichten te schilderen dier twee heilige Vrouwen. Niet dat
het mij hindert of de genieting ook maar eenigszins stoort. Maar die twee ovalen
welke de gelaten duiden, geven toch iets schetsmatigs aan het geheel, dat overigens
doorwerkt en bezonnen opgebouwd is.
Afgezien van deze onmacht om gezichten te beelden die als de brandende
centraalpunten zijn van heel de geestelijke atmosfeer welke op zoo wonderbare wijze
de gansche compositie doorvloeit, - is dit schilderij voor mij een vreug-
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devolle openbaring. Er is iets in van het groote primitieve gevoel dat den waarachtigen
Christen kenmerkt. En dat gevoel wordt hier niet versmoord, zooals bijna altijd
gebeurt, door slaafsch navolgen der ouden of door zielloos academisme, - neen, de
vrome gedachte, het liefdevol mediteeren over de ontmoeting der twee heilige
Moeders heeft Wiegman weten te uiten in een sterk evenwicht van bloeiende kleuren
en edelen bouw van vormen en verhoudingen. De zuivere moederlijkheid van Maria
die als een kind zoo eenvoudig is en toch zoo majestueus staat in haar blijde
verwachting, en naast haar Elizabeth die met wonder-teer gebaar haar hand legt op
den schoot der Maagd, - het is op dàt oogenblik dier ontmoeting dat Maria in stille
vervoering het Magnificat aanheft.
Er bloeit een kristallen zuiverheid over dit schilderij. En ge voelt weer dat de
heldere diepte der kleuren, van het blauw en het rood der kleederen, evenals de statige
en toch oneindigteedere bouw der compositie die wèl-bezonnen is in volmaakt
evenwicht - zie de zachte beweging der duiven als ondergrond van de stil-oprijzende,
in zichzelf-verzonkene gestalten - natuur-noodwendig geboren is uit de innerlijke
visie van den schilder.
***
In 1922 en '23 heeft Matthieu Wiegman in Frankrijk gewoond. Hij werkte er hard,
eerst te Fleury, waar hij, naast veel ander werk: landschap,
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portret, stilleven, enz. in het dorpskerkje twee schilderingen uitvoerde. Daarna in
Bretagne.
De schilderijtjes die hij vandaar meebracht: de Bretonsche kust, de zee, de haven
van het dorp Pont-Aven, lijken op het eerste gezicht vrij onbelangrijk, vergeleken
bij het groote vroegere werk. Ge kijkt dan ook in den beginne wat verbaasd en
teleurgesteld tegen die landschapjes aan, die bovendien nog klein van afmeting zijn.
Ge herinnert u machtiger werk, figuren-composities, werk met meer inhoud, misschien
litterairen inhoud.
Doch dadelijk wordt ge - en dat is altijd het geval bij Wiegman's werk - geboeid
door de kleur en den zuiveren eenvoud van visie. Er is niets geforceerds, noch
cerebaals. Rustig, sterk en helder is dit kleine werk, waarin de kunstenaar niets anders
wil geven dan de eenvoudige realiteit, niet 'n impressie ervan, maar alleen dat wat
zijn schildersoog zag.
Die kleine doeken, maar het zijn lusthoven van kleur, niet naar buiten uitbundig
noch excessief, maar rustig en van binnen-uit gloeiend. Hij heeft de natuur, het
haventje, van alle kanten bekeken en dan den aard en de ordening en de kleur
stil-overwogen en is aan het werk gegaan met beheerschte hartstocht. Want deze
gloeit er door als een ongeziene maar alles bezielende aanwezigheid. Die landschappen
die toch niet veel meer zijn dan rijpe studies, zijn geschilderd met een hartstocht van
den geest.
Ik moet bij het zien van dit werk altijd denken aan de woorden van Claudel: ‘O
poète, je ne
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dirai point que tu reçois de la nature aucune leçon, c'est toi qui lui imposes ton ordre’.
Dit voel ik sterk bij Matthieu Wiegman. Hij heeft zijn orde aan de natuur opgelegd.
Hij heeft dat landschap met gretigheid, met felle liefde bekeken; hij heeft daar
rondgeschouwd met strenge aandacht, en toen met wijsheid - het is een groot woord,
maar zegt toch wat ik bedoel! - zijn klaar idee dat hij zich van het geziene gevormd
had in zijn ontroerden geest, plastisch en picturaal uitgebeeld. Daarom zijn die studies
zoo harmonisch geworden en een goede genieting om er naar te kijken. Hij heeft
gezien, en dan begrepen, en dan zonder haast, met helder inzicht, zonder dat de
spanning ook maar het minst verslapt, integendeel de spanning stijgt, wordt mild als
een bloem die open bloeit, - zich tot beslist schilderen gezet, het geziene tot één
geheel geordend en afgesloten, zoodat er niets bij noch af kan. Wel voelde ik soms
het verlangen naar grooter afmeting, dat hij zijn schilderij royaler had uitgebouwd.
Doch zoo klein reeds zijn die sobere landschappen een goede heldere vreugde voor
den geest.
Want niet alleen boeien de kleuren door hun email-gloed; het zijn levende banen
en vlakken kleur die, samen met de details in lucht en water en aarde en rotsen, in
compositorisch verband opgebouwd, uw aandacht vasthouden. Maar ook is er de
rhythme der compositie die uw oogen doet gaan over het schilderij, langs de lijnen
en de vormen der dingen.
Want dit werk is zoo zuiver schilderwerk,
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zonder eenige bijbedoeling, het is belangeloos en zonder eenige trucs. Het is sober,
niets direct verhalend, en het is toch innig-rijk en klaar van bewust weten en kunnen.
De heldere idee van wat hij wilde, was aanwezig. Zóó moet het zijn en niet anders.
Het is daardoor geworden: geördend gevoel; en het gevoel werd er nog te intenser
door.
Het komt mij voor dat hij zich van alle preoccupatie van wat men inhoud noemt,
heeft willen ontdoen, en louter schilderen, schilderen van uit het naakte zien en de
heldere weloverwogenheid.
***
Het is een nieuw zeer ernstig praeludeeren, vermoed ik; Matthieu Wiegman maakt
het zich niet makkelijk. Hij gebruikt - om een analogie te bezigen - geen groote
woorden, hij zoekt niet uw sensibiliteit te treffen door makkelijke figuren of
ontroerenden inhoud. Het is zuiver picturaal werk, onvermengd met vreemde
bijkomstigheden. Hij zoekt u niet te bedwelmen of te overstelpen. Wat hij hier geeft,
heeft een vaste beslotenheid in zich. Het is niet véél-omvattend noch grootsch, maar
het is een zuiver geheel. En daarom uiterst belangrijk.
Neem b.v. Lente te Fleury. Dat is rumoer en blij en zoo heerlijk om naar te kijken.
Midden op een groenen gras-vloer en tegen de zware lucht staat een hooge boom
met een witte wolk van bloesems om zijn kruin; de boom rechts is kaal, links bloeit
er nog een andere. Het is geordende uitbundigheid, zooals die bloeiende wolk van
witte
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bloesems groot van volumen is. En alles staat in evenwicht.
Zoo ook het meisjesportret. Witte hoed boven rood gelaat; om den hals een blauw
kraagje dat de grijsbruine jurk afsluit. Wat bloesems lichten aan den boomstam, links.
Het is forsch en helder. Matthieu Wiegman weet wat hij doet.
De picturale macht die hij zich eigen gemaakt heeft, zal hij echter eenmaal moeten
gebruiken om werk te maken dat even zuiver blijft als louter schilderkunst, maar dat
dan door het verbeelde, rijker, voller en ons algeheel bevredigend van geestelijken
inhoud wordt.
Het schijnt mij toe dat hij een zuivering doormaakt, zijn geest een helder eerlijk
inzicht tracht te winnen; zijn werk is altijd oprecht en wars van alle minderwaardige
middeltjes tot makkelijke ontroering geweest.
Maar als hij dan bezit, maar werkelijk ook volledig bezit die zekerheid en dat
rustig weten, waarnaar hij gestreefd heeft, terwijl hij toch reeds schoone dingen gaf,
met onvermoeide hardnekkigheid en gewetensvolle ernst, dan zal en moet ook deze
ras-schilder, die een Katholiek kunstenaar is van groote gave, zooals indertijd gebleken
is uit zijn Maria en Elizabeth - zijn muurschilderingen in het kerkje te Fleury ken ik
niet, - rijp-religieus werk kunnen maken van rijken eenvoud, werk zuiver van plastiek
en waar de hooge gedachte klaar en van zelf opbloeit uit de zuivere, belangelooze
bedoeling, als de witte bloesemwolk uit den boom in zijn Lente te Fleury, of als de
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geestelijke rust die gespreid ligt over zijn wildstbewogen golfslag aan de Bretonsche
kust.
Bij zijn gestadig en doordacht verder zoeken is zijn werk immer belangrijk en
maakt den indruk, ondanks mijn nog meer verlangen, van iets definitief-bereikts.
Van Matthieu Wiegman verwachten wij nog buitengewoon schoone dingen.1)
Nov. 1933

1) En deze heeft hij ook gegeven met zijn laatste werken uit 1924: de Geboorte van Christus,
het portret der Verloofden, Jezus en Sint Jan, het Laatste Avondmaal.
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Een Dichteres
Onze tijd is er ééne waar het voor de meeste menschen, jongere en oudere, die niet
vastgegroeid zijn in de middelmatigheid, heel moeilijk is den recht-opgaanden weg
te vinden en niet te gaan dolen in de duistere oorden van alle meeningen.
Op elk gebied, op politiek, economisch, wijsgeerig, litterair en kunst-gebied is er
een warboel van richtingen, een zoo ingewikkeld labyrinth van aantrekkelijke
opvattingen, van strevingen, die lijnrecht tegen elkaar ingaan en de noodige botsingen
veroorzaken, dat men al met zeer sterke stelligheid moet weten wat men eigenlijk
wil, om den eenigen vasten weg te vinden en niet te loor te loopen langs de zijpaden
in de dorheid van den eigen waan.
Van de democratie komt men langs eindelooze schakeeringen tot het fascisme. Er
is economische chaos. Alle quasi-wijsgeerige levensbeschouwingen vinden
aanhangers, en het ontelbaar aantal kunsttheorieën wordt voorgestaan en verdedigd,
als gold het het heil hunner ziel, door artiesten en letterkundigen, met een verwoedheid
en een heftigheid, die hen alle rust tot werken beneemt.
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Het resultaat is een grenzelooze verwarring. Wat de één geestdriftig hemelhoog
verheft, wordt door een ander gemoedereerd voor het minderwaardigste prul verklaard.
En de buitenstaander, die zoo graag iets van al dat gedoe zou begrijpen, staat verbluft
te kijken en geraakt nog meer in de war.
Men zit te prutsen aan kleinigheden, aan intieme onbeduidendheden, en de groote,
vaste lijn, die regelrecht getrokken door God zelf, ligt door het leven, die ziet men
niet. Men wil alles begrijpen, alles omvatten en op een goeden dag bemerkt ge met
ontzetting, dat uw handen leeg zijn.
Er is geen eenvoud meer. De directe kinderlijke, heilige eenvoud. Men wil geen
zuiver water. Men wil geestelijke alkohol.
Men begrijpt niet, dat men eerst den nederigen eenvoud en den vrede moet bezitten,
alvorens de afgronden hun geheimen ontsluiten. Er is geen gehoorzaamheid meer.
Iedereen weet het. ‘Want waarom ik niet? en wel gene?’
De orde is verworpen en stukgeslagen. En een ieder bouwt ze naar eigen inzicht
rond zichzelf als centrum op.
Nergens vindt ge dezen chaos zoo duidelijk als in de tegenwoordige kunst en
literatuur. Vandaar dat in onzen tijd de kritiek woedt.
En toch toont dit negatieve der kritiek een drang, een willen boven den chaos uit
te geraken. Want ondanks het onderling vechten, gaat er iets nieuws geboren worden,
onbestemd in alle zielen. Zóó kan het niet duren.
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En nu is het zaak, dat de Katholieken de leiding nemen. De anderen kunnen dat niet.
Zij zijn onmondigen, al mogen zij als intellectueel en als kunstenaar in de natuurlijke
orde vèr boven de geloovigen uitstaan.
Een ding is echter beslist noodig: we mogen nooit vervelend en ongenietbaar
zwaarwichtig zijn, of dor als een hoop zand! We moeten kunnen dansen als David
voor de Arke.
Kunst is een spel, hoe verheven ook.
We zitten bovendien jammerlijk te houwen met de tragiek van onzen tijd, de
innerlijke verscheurdheid, de onverzoenbare tweespalt in den geest. O die kennen
wij ook, meer nog dan de niet-Christenen, maar nooit mag die tweespalt ontaarden
tot een wellust van den geest. Het is slechts een middel. Een loutering, een vuur-oven,
waarbinnen-in we zouden moeten zingend wandelen als de drie jongelingen!
***
Er is toch wel veel veranderd in onzen geest, wanneer we den indruk nagaan, dien
de lezing van den keur van verzen: Dichters van dezen tijd, nù op ons maakt. Twintig
jaar geleden beefden de jongeren van toen verrukking bij die gedichten; ze fluisterden
of zeiden luide ze na, en meenden het opperst schoone te genieten. En wat zeggen
die verzen ons nu? Bijna niets. Heel die geestesfeer is ons vreemd. Het is best
mogelijk, - te hopen is het niet! - dat in een tijdsperiode der toekomst, er weer
menschen zullen
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zijn, die zich aan deze poëzie bedwelmen en er weer extatisch van genieten zullen.
Wij kunnen het niet meer. Wij zitten niet meer neer in ik-smartjes en
eng-individueele sensaties, noch savoereeren het leed om het leed. We zijn weer
menschen der gemeenschap, van de gemeenschap der heiligen. We weten immers
de zegenende belofte, die al het lijden doorglanst en wij lijden mede met de bloedende,
smartelijke menschheid die worstelend haar weg zoekt terug naar den Man der
smarten aan het Kruis, die het geluk en den vrede heeft gegeven, de ‘pax quae superat
omnem sensum.’
En het is wel wonder, dat, onder het werk der dichters van dezen tijd, wij de verzen
van Henriette Roland Holst, die met zoo diep-menschelijke deernis de pijn der armen
zingt, het meest nog als uit ons hart gebroken voelen, zooals enkele strophen van het
gedicht: ‘der Vrouwen moed.’
***
Bij eene beschouwing over het werk van een eerlijk en hartstochtelijk zoekenden
mensch als Henriette Roland Holst of, in andere gevoelshouding, George Duhamel,
geraakt men vanzelf buiten het beperkte probleem van kunst. Daar gaat het bij zulke
schrijvers in diepsten grond niet meer om. Het is hun niet alleen te doen schoone
liederen te zingen of edel proza te schrijven. Zij zijn bewust geworden dat de
smachtende drang naar het geluk de menschen-

Pieter van der Meer de Walcheren, Branding

154
ziel geen rust meer laat en haar martelt tot zij de waarheid of een waan gevonden
heeft.
Het is een der diepe kenmerken van dezen wanhopig verwarden tijd, waarin alles
weer te vraag wordt gesteld, dat de werken van dergelijke menschen, ieder langs zijn
lijn, zich boven de loutere literatuur uit heffen en bewegen, omdat zij de groote
eeuwige vraagstukken van het leven en het geluk, van de waarheid en den godsdienst
en zijn dogma's zelfs, aanraken en er een oplossing voor trachten te geven.
Wij worden dus wel gedwongen tot den grond van hun wereldbeschouwing te
gaan en de Katholieke waarheid, die wij de absolute weten, er tegenover te stellen.
Want we zijn nu eenmaal geen ‘sierlijke dilettanten’ à la Renan, die alles als
evenwaardig beschouwen en in het communisme, het liberalisme, het socialisme en
het Katholicisme verschillende gelaten zien van de ééne waarheid.
***
Eerlijk gezegd lijkt mij het verzenboek Sonnetten en Verzen in terzinen geschreven,
dat in eersten druk in 1895 verscheen onder den meisjesnaam der dichteres, Henriette
van der Schalk, en versierd was door Roland Holst met vele rechte roode lijnen,
waardoor het wel iets weg had van 'n rekeningenboek, - ondanks talrijke schoone
regels en een wonderlijk aandoende, stemmingwekkende, zacht-slepende
melodieusheid van
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woorden, méér een curiosum dan wel een definitief kunstwerk.
Het is echter onmisbaar om de eigenlijke geaardheid en de wording van deze
belangrijke en buitengewone vrouw na te gaan.
De indruk, dien ik vroeger kreeg van deze verzen, is bij herlezing nog versterkt.
Het is peinzende poëzie, met iets wel in den toon van een modernen, o zeer
dichterlijken pantheïstisch-mystiek aangelegden dominé:
eve' een voelen met alle dinge' eendrachtig,
dat 's 't waarste weten wat voor menschen is.

Nooit of zelden springt de heldere klank u tegen of worden opeens de kristallen van
het klare inzicht hoog geheven. Er blijft zoo iets onbestemds als 'n schemering rond
die gedichten hangen, welke ook wel ietwat topzwaar worden door enorm gewichtige,
diepzinnige titels: ‘Over de vreugde van mijn eigenlijk wezen, om hare verwantschap
aan gelijken en grooteren’; ‘Over de zachtheid des gemoeds van hen, die den mensch
liefhebben boven de abstraktie’; ‘De wijze beschouwt de dingen als werkingen van
noodzakelijke krachten’; ‘Hoe de vergeestelijking der dingen, die mystiek genaamd
wordt, ons vrede geeft en vertroost’; enz. enz.
Deze poëzie getuigt waarlijk van een buitengewone wils- en denk-kracht. Er is
zeer zeker een streven aanwezig naar iets heel hoogs en verhevens, naar het inzicht.
Maar dit is er niet, en ge wordt méér aan-gedaan door de geheimzinnige deining van
zachtvloeiende, bijna geen gedachten
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meer in u wekkende woord-klanken, dan door de heldere visie en de klare gedachte,
wier klaarheid en zuiver licht toch geenszins, - wij weten het - het mysterie en het
diepste afgrondelijke geheim uitsluit.
Ge voelt in deze verzen, - er is een onderklank van pijn en een hooghartig speuren
naar de zekerheid - dat deze mensch het moeilijk heeft gehad om zich de kunstmatige
zekerheid te bouwen, waarop zij nu staat in trillende gespannenheid van heel haar
wezen.
Er is echter iets, dat ook reeds hier wel gevonden wordt als 'n onderstroom: de
menschelijke deernis; 't rijke vrouwe-hart, dat als 'n bron-ader van liefde openbarst
naar de lijdenden, naar de broeders, naar de medemenschen, klopt ook hier reeds in
vele verzen, al hoort ge 't nog niet als later zoo klinkend als 'n klok.
En nu heeft die machtige natuur, die in de leer is geweest bij Dante, zich
verschrompeld tot sectarische communiste, tot een wereldje, buiten welks grenzen
zij somwijlen als zij haar zuiverste hart uitzingt, zoo eindloos ver wegwiekt op den
mysterieuzen rhythmeslag van haar sterke liefde.
Haar menschen-liefde is groot en echt. Dat lijdt geen twijfel. Zij heeft haar leven
en haar ziel gegeven aan hetgeen haar een ideaal is: de communistische maatschappij.
Zij meent het oprecht. Maar mij blijft het een raadsel hoe een zoo intelligente vrouw
haar geest kan verwringen, zichzelf kan verkleinen naar een volstrekt valsch beeld
van de levenswerkelijkheid.
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Door de genade van het geloof kennen wij de Waarheid. De Kerk bezit en bewaart
haar, zuiver en volledig. Al het andere is dwaling, uit onwetendheid of uit hoogmoed.
Dit mag ongetwijfeld sectarisch-bekrompen klinken in de ooren van ruime geesten.
Er is echter niets aan te doen. Er valt niet over te discussieeren.
Die zoogenaamde bekrompenheid sluit niet uit, dat wij de geestesgesteldheid en
de wereldbeschouwing der dwalenden begrijpen en verklaren kunnen.
Wij vechten niet, noch streven ernaar om gelijk te hebben, dat men het eens is met
òns. Wij zelf tellen niet mee. Het zijn niet ònze levensbeschouwing en ònze
meeningen, het is niet onze of mijne waarheid, die wij erkend wenschen en hardnekkig
willen aanvaard zien. Wij staan in dienst van oneindig hoogere macht, van God, en
wij kennen geen grooter verlangen dan van Hem, die Liefde is, te getuigen ‘opportune
et importune.’ Wat wij weten, hebben wij ontvangen van de Kerk, die de
schatbewaarster is van den Geest, en het wonderbare evenwicht tusschen alle dingen
handhaaft.
Wij zoeken niet eigen triomf. Wij dienen iets mateloos hoogers dan onszelf.
Wij hebben den vasten bodem der dogma's die geen uitdenksel zijn van menschelijk
vernuft, maar bovennatuurlijke zekerheden, te vatten en te aanvaarden door de rede.
En op dien vasten bodem, op die dogma's van de Erfzonde en de Verlossing, rust
heel het machtig gebouw onzer levensbeschouwing.
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Erkent men die niet, dan is het de chaos, de duistere verwarring, en verscheurt men
zichzelf en elkaar als wilde dieren.
Het Katholicisme handhaaft met uiterste zorg en gestrengheid het evenwicht
tusschen alle denkbeelden en strevingen. Want is dit verbroken, dan is elk dier
gedachten machtig genoeg om een nieuwe religie, een nieuwe dwaalleer op te wekken,
en, zooals Chesterton in zijn Orthodoxy zegt: ‘'t heelal te vernietigen’. De
grondgedachten van het socialisme en het communisme, maar het zijn onderdeelen
van het Christendom, losgerukt uit het verband, uit de bovennatuurlijke synthese en
tot monsterachtige systemen uitgezwollen. Maritain heeft het zoo treffend opgemerkt
in zijn studie over Rousseau: ‘Het Evangelie, tot iets natuurlijks gemaakt en dus
algeheel verminkt en bedorven, wordt een revolutionaire kiem van ongemeene
hevigheid, want de genade is een nieuwe orde, toegevoegd aan de natuurlijke orde
en die deze vervolmaakt zonder haar te vernietigen, omdat zij bovennatuurlijk is;
wanneer men deze orde der genade verwerpt in haar bovennatuurlijke hoedanigheid
en toch de schim er van bewaart, en wanneer men haar dan op het werkelijke toepast,
dan wordt de natuurlijke orde omvergeworpen door een zoogenaamd nieuwe orde,
die haar plaats wil innemen.’
Hier wordt de oorzaak vastgesteld van heel het revolutionaire streven en doen,
hetwelk, zonder de bovennatuurlijke orde der genade te aanvaarden, het Christendom
tot iets louter

Pieter van der Meer de Walcheren, Branding

159
natuurlijks neerhaalt en dat zoodoende langzamerhand uitgegroeid is tot het
monsterachtige communisme, zooals wij dat nu kennen.
De mensch kan nu eenmaal niet leven zonder een ideaal van geluk.
Die drang naar hoog geluk is hem in de ziel gestort door God. En wanneer men
God niet kent, God, die alleen de bevrediging is van dat ingeboren verlangen, dan
werpt men zich op het geschapene. De éen zoekt zijn gelukshonger te stillen met
rijkdom en bezit; een ander met het doorvorschen en kennen van de geheimen der
natuur; een derde met het beminnen en weldoen van zijn medemensch.
De bevrediging, die men vindt zelfs bij de edele liefde voor de menschheid, kan
nimmer volkomen zijn, omdat zij beperkt blijft binnen de enge grenzen van het
geschapene en de ziel, wier drang gaat naar het oneindige, slechts haar volledige
ontbloeiïng en verzadiging, en haar volle rust vindt in God.
En zoo is het gesteld, in meer of mindere mate, met alle menschen.
Wanneer nu een ziel diep voelt en eerlijk is en haar oneindig verlangen zich stort,
uit onwetendheid, naar den aardschen droom van geluk, dan kan de bittere
ontgoocheling niet uitblijven.
Dit is, naar ik meen, nu het tragisch geval van een vrouw als Henriette Roland
Holst.
Zij had van God een te groot en liefderijk hart ontvangen, als dat zij in
zelf-vergoding en egoïstisch schoonheidsgenieten als een Narcissus
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terneer kon blijven zitten. Haar menschenhart kon het lijden en de smart der menschen
niet negeeren. Haar hart ging uit naar de lijdenden. Maar zij kende het groot diepe
antwoord niet op het probleem van de smart. Zij kon het verlossende woord niet
nastamelen. Zij werd een opstandige, en zocht een oplossing, die zij meende te vinden,
na welke bittere worstelingen met zich zelve! in het communisme.
Zij klampte zich vast aan den toekomstdroom van een Nieuwe Wereld, ‘die rein
zou zijn van donkre luste' en donkre daden, van alles waaraan te denken vernedert
en wat te doen den mensch onteert.’
‘Toen wij jong waren, zegt zij in het schrijnende gedicht ‘De Oude en de Nieuwe
Wereld’, waarin zij toch met hartstochtelijke verbetenheid zich vastgrijpt aan het
wrak van haar droom:
Toen wij jong waren, dachten wij aan haar
als aan een paradijs vol zuivre deugden,
als d'oude heid'nen dachten aan Walhalla
en d'oude christ'nen aan hun Paradijs....
Wij waren arme, kleine dwazen;
waanbevangen dwazen, anders niet.

En dan die krampachtige kreet, ondanks de felle ontgoocheling:
De Nieuwe Wereld, - zij is toch geboren,
in bloed en tranen werd zij toch geboren,
maar z'is heel anders dan wij dachten
en van een Paradijs is niets aan haar.
In haar leeft nog, dat wat wij allen haten:
het vuil, de smaad en het bederf der eeuwen,
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- wij zelven brachten 't mee, 't leefde in ons en verstikt met zijn monsterlijke groeisels
het jonge zaad van dappre Kameraadschap
en Makkerliefde en Waarachtigheid.

Ondanks de bitterste teleurstelling, ondanks het weten van de ineenstorting van dien
onbereikbaren droom, kan en wil zij dien droom niet laten. Zij heeft niet anders. In
verblinding heeft zij er om gevochten met zich zelve. En nu zou zij moeten ‘walgen
van de menschen om hun lafheid, om hun verraad’, om hun weerzinwekkende
gemeenheid, van de menschen op wier edel denken en offervaardigheid zij 't
toekomstparadijs gebouwd had? Dat wil zij niet. Haar ziel moet leven zuigen uit het
ideaal. En daar zij de Realiteit niet kent, houdt zij vol verbetenheid een waan vast.
Heviger dan in haar vorige gedichten heeft zij haar ontsteltenis om het jammerlijk
vergaan van haar droom, aan welks verwerk'lijking zij haar hartebloed gegeven had
en tevens de pijn van haar ziel, die naar het oneindige hongert, uitgekreten in de
verzen van ‘Tusschen twee werelden.’
Heel deze bundel, met uitzondering van ‘een spel tot inwijding’ over den Arbeid,
is een groote kreet van wrange ontgoocheling van een bijna tot vertwijfeling gedreven
mensch, die zijn ideaal verwoest ziet van edele kameraadschap en menschenliefde.
Zij schijnt nooit gehoord te hebben van den zondeval; zij meende zeker, dat alle
menschen van nature heiligen waren en zonder overgang opeens een
ideaal-maatschappij ver-
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mochten te stichten in naam van het communisme.
Wij zullen niet proeven uw weligheid roept zij smartelijk uit:
Wij zullen niet proeven uw weligheid
van onze lippen naar ons hart gegleden;
wij zullen 't hunkeren naar uw zachtheden
meedrage', ongestild, in de eeuwigheid.

In wat een wilde vervoering, met welk' een verbeten exaltatie stoot zij de woorden
uit:
Er is nu enkel deze keuze: met
de communisten voor een betre aarde,
of met d'oude meesters voor de bestendiging
van hun vloed-overstroomde hel....

Zij wil niet toegeven haar dwaling. Zij kàn niet. Zij hadde alles verloren. Zij staat
op de puinhoopen van haar droom. En het is of haar hart breken zal, eindelijk. Maar
zij bijt de tanden op elkaar, zij wringt haar handen. Zij verheerlijkt Rosa Luxemburg,
in Lenin ziet zij den Uebermensch ‘met oneindig-sterk vertrouwen’.
En toch hoe schrijnend van verlangen klinkt de klacht van deze vrouw om de
geschonden liefde, om ‘het ontluisterde beeld dat zoo heerlijk in haar glansde’:
Laat nu het hart der menschheid als een zee
over het dorre strand der zelfzucht ruischend stijgen,
en alle harde schrille tonen zwijgen
voor van dat diepe ruischen de bewogen vree.
Laat nu de hand zijn als een open kelk,
die heel den dag geurig maakt met zijn gaven,
die voortgaat in den nacht met geur te laven
de aarde-dingen uit zijn hart van melk.
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Soms weet ik niet of het een wanhopig snikken is dan wel een zege-lach, zoo
smart-doorreten is deze vrouwen-ziel, die, wanneer zij zich openstelde voor de genade,
tot een edel wonder zou ontbloeien van gave pracht.
Maar als in toorn en met een tranen-door-rilde stem roept zij:
Maar hierin ben ik eenig, sterk en vast;
ik heb den roep gehoord van 't Nieuwe Leven,
dat snuivend aanstort met dreunende hoef
en heb 't besprongen en mij vastgeklampt
aan zijn vliegende manen en dit eene
staat, altijddoore stelligheid, in mij:
door welke verschrikkingen 't moge voeren,
ik laat niet los, nimmermeer laat ik los.

Aangrijpend is de tragedie van deze ziel, die niet weet en die in haar natuurlijk
meedoogen en haar grooten liefde-honger soms zoo huiverend dicht bij de stille
wachtende gestalte van Jezus nadert, en Hem voorbijgaat, zonder Hem te zien.
Het oog van haar hart is nog niet zuiver.
Ik kan het niet zeggen met die macht van woorden, welke met orgelend geluid uit
het groote hart dezer vrouw opklinken, wanneer zij Adler toespreekt in het gedicht:
Aan Friedrich Adler, om hem terug te roepen van wat zij meent zijn dwaling en
verraad te zijn. Zij heeft daar woorden gevonden, die ik tot de mijne wil maken, maar
dan geladen met het Christendom, met de Christelijke Charitas:
Ik wilde, dat ik wist 't geheime woord
om de betoovering te breken,
die uwe ziel vervreemdt van onze waarheid
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en der dingen vorm voor uw blik verwringt.
Ik wilde, dat de drang van millioenen harten
in mij verdicht tot een machtigen klank,
uw hart omversmeet als een sterke golf
en 't ophief midden tusschen onze scharen
en het daar veilig achterliet......

Gedurende vier weken, ‘de onvolprezen Junimaand’ zooals zij die noemt, is mevrouw
Roland Holst in 1921 te Moskou geweest, ter bijwoning van een internationaal
communisten-congres, en de indrukken van haar verblijf aldaar heeft zij
neergeschreven in het boekje ‘Uit Sowjet-Rusland, beelden en beschouwingen’. Zij
vertelt daarin van haar heenreis, van het Uitzicht der dingen, van Schaduwen over
het land, van Voorgangers en belichamers, van de Vrouwen van Rusland, van Kiemen
van nieuwe vreugde en nieuwe schoonheid (twee hoofdstukken) en van haar terugreis,
met tot slot een gedicht.
Waarom ik dit boekje, dat voor menigeen niet veel met ‘de schoone letteren’ te
maken heeft, bespreken wil?
Niet alleen omdat de schrijfster een groote dichteres is, maar ook en vooral omdat
wij Kunst en Letteren niet beschouwen als een luxe-lief-hebberij, die naast het leven
ligt en niets te maken heeft met de groote problemen van onzen tijd en den geweldigen
strijd dien het Bolsjewisme stelt.
Hoe komt het nu, dat iemand als mevrouw Roland Holst bolsjewist is en zich met
hart en ziel, met volle toewijding en daadkracht aan die
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wilde utopie, aan dat verwarde en wreede romantische systeem van het communisme
heeft overgegeven?
In diepsten grond moet het de honger zijn naar een ideaal. Want wanneer men het
Katholieke idealisme, dat rust op de Waarheid, en het ideaal waarheen de Kerk het
menschenleven ordent: de goddelijke Werkelijkheid, niet kent of niet kennen wil,
dan vindt ge buiten de Kerk in dezen tijd nog slechts één groot, werkzaam idealisme,
en wel dat idealisme, dat zijn droom zoekt te verwezenlijken in het sombere rijk van
het bolsjewisme.
Dit ideaal nu is in wezen anti-christelijk; die niets ontziende ‘idealisten’ willen de
menschheid doen leven in het volmaakte atheïsme, in den staat zonder God, een staat
waar niets anders mag en moet nagestreefd worden dan de menschelijke, uitsluitend
aardsche vervolmaking: de mensch met de menschelijke wetenschap is de almachtige
meester, die de geschiedenis regeert, en maakt, - ‘heerscher over zelfgeschapen
krachten.’
Het is monsterachtig van dwazen hoogmoed. De valsche gevoelsbegrippen van
den noodzakelijken Vooruitgang en het humanitaristisch Optimisme, die aan het
verlangen der natuur om de voldongen feiten te aanvaarden beantwoorden, worden
als onwrikbaar-vaste dogma's gesteld, en in hun naam vertrapt men de realiteit der
ziel. Er is niets als de aarde. Er is geen God, geen Gerechtigheid, geen goddelijke
Wijsheid, geen liefdevolle Voorzienigheid. Het is alles blinde
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wording van de materie. Hygiëne, opvoedkunde, wetenschap en spelen: alleen de
lichamen worden met uiterste zorg gekoesterd. Dat de zeden tot een verwildering
geraken, waarnaast het leven der dieren zich op een hoog moreel plan schijnt te
bewegen, - daarmee bemoeit men zich niet; de Evolutie en de nieuwe Economische
verhoudingen zullen dat zaakje wel over 'n paar eeuwen vanzelf regelen.
Mevrouw Roland Holst klaagt daar ook wel terloops over. Zou zij dus toch nog
'n beetje burgerlijk denken en reactionair voelen, al beweert zij volmondig dat zij
marxistisch denkt en revolutionair voelt? Want zij schijnt allerminst geestdriftig
gestemd terug te zijn gekeerd uit dien reusachtigen chaos, zij doorleefde ‘een brandend
leed van teleurstelling’. Maar een algeheele ontgoocheling bekent zij niet; zij leerde
er ‘geduldige standvastigheid, vast te houden het vertrouwen in eindelijke
overwinning, het wrange van teleurstelling en ontgoocheling te verdragen met een
ongeschokt gemoed; door het op- en neervloeden van den strijd te gaan rustig als
een dien de goden (welke goden?) een heerlijk geheim hebben toevertrouwd.’
Ik begrijp maar niet hoe een vrouw als Henriette Roland Holst met haar rijk hart
vol groote menschelijke deernis voor het lijden, vol menschenliefde, heel het
duivelsche spel van het bolsjewisme als een soort nieuw evangelie kan opvatten. Ziet
zij dan niet dat daar alles op z'n kop staat? Dat het halve menschen, geknotte wezens,
onvolledige schepselen zijn wien het
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edelste, de geest en zijn opvlucht naar God, ontnomen is?
Ik weet al niet wat mij meer verbaasd en werkelijk bitter bedroefd heeft, de dwaze
verwarring van gedachte en inzicht, het foutief denken, of te wel de oppervlakkigheid
en de onwetendheid van de schrijfster van dit boekje.
Zij wordt lyrisch bijna, wanneer zij verhaalt van de voortdurende zorg van het
volkscommissariaat voor gezondheidswezen, voor de sociaal-hygiënische opvoeding
der massaas, een zorg, die zij tot haar groote vreugde nog intenser en omvattender
bevond te zijn dan zij zich, na alle berichten dienomtrent, voorgesteld had. In de
uitstalkasten der sowjetwinkels hangen sprekende gegevens, treffende diagrammen
en teekeningen van den bouw van het menschelijk lichaam, van de vijanden, die het
bedreigen, van de verwoestingen der tuberculose en andere ziekten, afbeeldingen
van alle mogelijke bacillen en mikroben. - ‘Die platen en diagrammen getuigen van
den vasten, verlichten wil om bijgeloof, domheid en vuilheid te bestrijden en het
volk begrip van hygiënische levensvoorwaarden bij te brengen.’ - De wetenschap is
de redster der menschheid, de wetenschap die marxistisch-revolutionair beoefend
wordt. Kan het dwazer en misdadiger?
Het is werkelijk een smartelijke bezigheid, dit boekje te lezen, niet alleen om den
inhoud die je het wanhopige schouwspel voor oogen zet van hetgeen de menschheid
wordt wanneer zij zich met opzet en vrijen wil onafhankelijk van God verklaart en
Zijn orde verloochent, maar
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ook om de schrikkelijke dwaling van een rijkbegaafde vrouw, die niet zien en niet
begrijpen wil.
Ge hebt het gevoel of ge met haar je beweegt in het rijk der duisternis, waar alles
een karikatuur is van het goddelijke, waar de demon vrij spel heeft en oppermachtig
heerscht met groote listigheid en uitbarstende wreedheid, met zoetvloeiende
sentimentaliteit en koud cynisme.
Zonder het zelf misschien bewust te weten spreekt de schrijfster over de helden
en de heiligen van het communisme, over offer en kracht, bouwt zij een beeld van
de anti-kerk, van de wereld der duisternis waar alles in direkte tegenstelling staat
met de goddelijke orde van het Christendom.
Vanzelf komt echter de volgende vraag - niet voor de eerste maal! - bij ons op,
die ‘burgerlijk denken en kontra-revolutionair voelen’:
Bezitten wij nu die orde van het Christendom in onze westersche maatschappij?
Ge hoeft werkelijk geen diep denker te zijn om te kunnen antwoorden: Neen.
De wereld, zegt de thomist Jacques Maritain in zijn overpeinzingen over onzen
tijd, de wereld gemaakt door de burgerlijke revolutionairen, de huidige sociale en
politieke orde berust op de Ongehoorzaamheid, op de weigering om het gezag der
Kerk, het gezag van Christus, het gezag van God te erkennen: zij roept om de revolutie
als de pest om den dood.
En de verantwoordelijkheid naspeurend voor dezen toestand, vraagt Maritain:
‘Wie heeft God
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en het Evangelie verworpen? de rechten van God op den staat en de familie ontkent?
Wie heeft de armen behandeld als een ding, dat opbrengt, en wie heeft hun geleerd
de armoede te minachten? Wie heeft de menschelijke orde willen stichten op de
ontkenning van de Erfzonde, op het dogma van de oorspronkelijke goedheid en de
mogelijkheid tot oneindige vervolmaking? Wie heeft afgekondigd, dat de wet van
het aardsche leven niet het kruis maar het genot is? Wie heeft het geld en het aardsch
bezit nagejaagd als ware het 't koninkrijk Gods? Wie heeft met uiterste inspanning
aan het volk ontrukt de geestelijke goederen, wie heeft het beroofd van de genade,
van de christelijke deugden, het alle reden te leven ontnomen en het tegelijkertijd
onderworpen aan mensch-onwaardige arbeidsvoorwaarden? Wie heeft de
rechtvaardigheid en de liefde uit den staat gedreven?’
Zij die vergeten, dat God straft en in Hem niet willen aanbidden de heilige
volmaaktheid der Rechtvaardigheid, staan verbluft en verontwaardigd bij alle
historische gebeurtenissen. De lage ontketende machten zijn slechts het werktuig
van Zijn wil, die de eeuwige orde bewaart. Wij zien tot welk een toestand van
hongerlijers de bezittende klasse in Rusland b.v. gebracht is. Maar de bloedige
komedianten, die deze dingen volbracht hebben en die zich verbeelden, als volmaakte
goddelooze marxisten, de menschelijke geschiedenis te richten, zijn niet anders dan
slaven opgesloten binnen den straffen cirkel dien de goddelijke toelating bepaald
heeft.
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En aldus besluit Maritain deze heldere uiteenzetting van de houding der Christenen:
‘Wij strijden niet voor de verdediging en de handhaving van de tegenwoordige sociale
en politieke orde. Wij strijden om de elementen van recht en waarheid, de
overblijfselen van het menschelijk erfdeel, de goddelijke reserven die nog op aarde
bestaan, te bewaren, en om voor te bereiden en te verwezenlijken de nieuwe orde,
die de huidige orde moet vervangen. Het is noodig ongeschonden te bewaren de
levensbeginselen vervat in de moderne wereld, maar wij moeten de moderne wereld
haten in haar eigen en kenmerkend wezen n.l. haar onafhankelijkheid tegenover God.
Wij verafschuwen dus de burgerlijk-revolutionaire ongerechtigheid, die de moderne
beschaving omhult en bederft; wij verafschuwen evenzeer de
proletarisch-revolutionaire ongerechtigheid, die, haar wil vernietigen. Wij willen
werken voor God, niet voor de moderne goddelooze maatschappij.’
Van wie hangt nu dat werk voornamelijk af? En Maritain zegt: ‘Van hen, die God
beschouwen en hem liefhebben, en die in hen zelf vervolledigen wat ontbreekt aan
het Lijden van Christus. Want er is maar één daad, die een volmaakte uitwerking
heeft, en dat is die der heiligen, omdat zij vereenigt zijn met Hem, die alles doet.’
Alleen dus de liefde, de Charitas, een stortvloed van liefde kan de volkeren redden:
de Liefde, die het tegengestelde is van de humanitaristische sentimentaliteit, en die
onafscheidelijk
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is van de waarheid en de rechtvaardigheid, want zij bemint God, en de menschen,
om hem.
De Charitas is heden uitgedreven uit het openbaar leven. Maar zij brandt nog altijd
in het verborgene der christelijke zielen.
En dat liefde-leven wordt minder verstoord door de geweldige wentelingen der
historie, dan de loop der sterren. Het verborgen liefde-leven van God en de ziel gaat
voort alsof er niets van al dat wilde tumult op aarde gebeurde. En God leent meer
aandacht aan ééne daad van liefde, van charitas, of aan een korte stonde van innigst
gebed, dan aan alle wereldoorlogen en sociale revoluties.
Als mevrouw Roland Holst dit wist of slechts vermoedde, dan had ze nooit zulke
formidabelen onzin kunnen neerschrijven als op blz. 131 van haar boekje. Op haar
terugreis woont zij te Reval op een Zondag een Grieksch-Katholieke Hoogmis bij.
En de schoonheid ervan ontroert haar diep. Al ben je bolsjewiek, je blijft artiest! Zij
beschrijft voortreffelijk de mooie muziek en haar eigen ontroerde indrukken. Na
afloop van den dienst gaat zij op 'n bank in een der groene plantsoenen zitten peinzen.
En dan begrijpt zij eerst goed het waarschuwend woord, dat het sowjet-bestuur te
Moskou aanplakken liet boven de oude Iberische kapel met het wonderdadige
Moedergodsbeeld, waar zij, zeker wel tot haar groote verbazing, zoo tallooze
menschen had zien staan bidden: ‘De godsdienst is opium voor het volk.’ En dan
vervolgt zij: ‘Ja waarlijk is het
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zoo: die heerlijke muziek is thans gevaarlijk; zij verzwakt de werkelijkheidszin, zij
sust het hart tot rust over de slechte dingen dezer wereld, in plaats van het te wekken
tot daadkracht...... De schoonheid der oude kerkmuziek, wij mogen van haar
bedwelming niet te diep drinken......’
Hier meen ik duidelijk te vinden de jammerlijke menschelijke beperktheid van
haar inzicht. Wat buiten de grenzen gaat van de stoffelijke wereld, wat de ziel in
aanraking brengt met het onzienlijke, met het eeuwige, met de werkelijkheid, - wat
van God is, daar is zij bang voor, dat schuwt zij. En zoolang zij dit blijft doen, zal
zij ook nooit iets van den werkelijken toestand van Sowjet-Rusland begrijpen, want
zij houdt zich blind, zij ziet de realiteit niet, die heusch heel anders is dan zij meent.
Ik zie altijd als ik denk aan Henriette Roland Holst, Jezus praten met de
Samaritaansche vrouw bij den Jacobsput, en hoor dan die smartelijke, en toch
allesbelovende woorden: Si scires donum Dei...... indien gij de gave Gods kendet.
Als zij eens wist, deze vrouw, wie God zoo'n machtige gave van het schoone
woord gegeven heeft en die als een verstootene uit het paradijs haar zangen van
verlangen zingt......
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De bedelaar
I
Men zou de klinkende stem en de machtige taal van 'n oud-testamentarischen
boet-prediker willen hebben om de moderne menschheid, die als een bezetene langs
den afgrond danst, te waarschuwen voor de ontzettende gevaren, welke als donkere
demonen haar beloren om haar mee te sleuren en haar te doen tuimelen, van afgrond
tot afgrond, naar den onherroepelijken ondergang.
Zij is bezeten door het wild genot van zelfvernietiging. Zij heeft het verlangen
verloren naar de toppen van den geest, zij voelt zich behagelijk in de laagte, en te
weinig oogen heffen zich nu, met welk een onzegbaar heimwee! naar de glanzende
hoogten van het leven van God.
Geld, geld, en het minderwaardige genot daarmee te koopen, ziedaar het hoofddoel
van het streven en het jachten van de massa.
Er heerscht overal zoo'n rumoer en zoo'n chaotisch tumult, dat men den stillen
wiekslag der goddelijke woorden, van de sublieme gemeenplaatsen van het Evangelie,
de liefde-daden van helden en heiligen niet meer te hooren vermag.
Wanneer er twee of meer menschen bij elkaar komen, wordt er onmiddellijk
gesproken over geld, over de beste en handigste manier om véél
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geld te winnen. Over God en het heerlijk leven van het geloof, bijna nooit. Wel
worden terloops met enkele middelmatige woorden de dagelijksche gebeurtenissen
en dat wat bij de massa, die gevormd wordt door alle zoogenaamde standen, het
hooge leven vervangt - laag genieten - aangeroerd, maar het geld blijft in onzichtbare
tegenwoordigheid aller gedachten bezighouden, en men raakt nooit en nooit uitgepraat,
als ware het een symbool van iets oneindig volmaakts, over de kleur, den geur, de
waarde, de heerlijkheid, de macht en al de voortreffelijke eigenschappen van het
geld.
Er zijn soms wel eenige jongere en oudere menschen, verrukkelijke dwazen! die
met blinkende oogen en een lichten glimlach om den mond, van de goddelijke dingen
fluisteren of zingen van den hemel. Conversatio nostra in coelis est! Maar dat zijn
immers dwazen, geëxalteerden, en hoogstwaarschijnlijk armen, arme tobbers, die
den kostbaren tijd - time is money! - verdoen met on-ernstig en overbodig gedenk
aan de eeuwigheden en in stille verrukking naar de zilveren zangen der engelenkoren
zitten te luisteren - in plaats van mee te schreeuwen met het gemeene marktrumoer
van de wereld en te vechten om zich een warm plaatsje en een lekker leven op aarde
te veroveren!
De wereld is in grooten nood. Er is te veel en te groot gerucht alom. Onze ooren
tuiten van het tumult. Onze hersens gonzen van ijdelheden en leugenachtige woorden.
De lichamen tuimelen rond in wilde jacht van schijn-daden.

Pieter van der Meer de Walcheren, Branding

175
Buiten ons en in ons is geen stilte meer. En deze moet toch bloeiende zijn als een
lente-nacht, waarin elke ritseling hoorbaar is, wilt ge den zachten stap en het kloppen
aan uw deur en de dringende roepstem van Jezus kunnen vernemen. En onze aandacht
zou juist angstvallig wachtend gekeerd moeten staan naar dit wonderbaar gebeuren;
wij zouden het razend geweld van eigendunk, egoïsme, hoogmoed, geldzucht en alle
hartstochten moeten knechten en dooden; wij mogen niet behooren tot de wereld,
die in dronkene dolheid en bandelooze verblinding, met stompzinnige leuzen en
gemeene leugens die volle diepe stilte overschreeuwt.
Maar helaas! Wie wil nog luisteren naar de wonderheden, welke aangaan in die
groote stilte? Wie verlangt er nog naar, wie is nog in staat dat oneindig zachte, maar
in zichzelf zoo hevig suizend branden van het Licht als een jubeling van liefde te
hooren? Wie hoort nog de bloeddroppels vallen op de aarde in den hof van
Gethsemani, als zoovele roode munten, waarmee de zielen losgekocht zijn uit
gevangenschap en slavernij?
De wereld is in grooten nood. Want de wereld wil Dengeen niet kennen, die, alleen,
redding brengen kan. Men wil alles en alles aanvaarden, men wil als beesten leven,
men wil kruipen voor bedriegers, men wil sterven voor de verwerklijking van de
leugen, men laat zich vierendeelen voor al wat laag is en onredelijk. Maar voor den
schamelen Koning, die Waarheid sprak en van zijn Vader, die in de hemel is,
verhaalde, en die gesmaad werd en gegeeseld, en die, in den roo-
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den mantel van zijn bloed, opgestooten tusschen hemel en aarde, den Kruisdood
stierf, - voor dièn Arme buigt men zich niet.
Als hij een rijkaard was, een bankier, een trust-koning, een Broekhuys, of een
demagoog, die het lage in de massa opjaagt en haar naar den mond praat, men zou
hem volgen in dichte drommen en met luide kreten van bewondering toejuichen.
Doch van den Goddelijken Bedelaar zonder aardsche macht, zonder maatschappelijke
positie, en wiens rijk niet is van deze wereld, wil men niets weten. Sinds twintig
eeuwen steekt Hij ons zijn doorboorde Handen toe. Hij bedelt liefde, levende liefde.
Hij heeft dorst. Hij vraagt gerechtigheid en erbarmen.
Waar zijn degenen, zelfs onder de Christenen, die Hem hun ziel geven,
onvoorwaardelijk, in wie Zijn woorden levend zijn geworden tot daden, in wie de
liefde de hart-klop is geworden van hun leven?
Zijn zij niet te gering in aantal, die dorsten en hongeren naar de rechtvaardigheid
en die zich niet afkeeren, uit lafheid, uit onverschilligheid, uit gebrek aan
naasten-liefde, wanneer een arme onrecht wordt aangedaan, een arme, die zich niet
verweren kan?
Men praat druk en met welk een beslist oordeel! over de in de wereld
gerucht-makende misdaden, moorden, diefstallen, groote schandalen, en men prijst
zich gelukkig niet te zijn als die boosdoeners en die verachterlijke zondaars. Maar
op de misdaden, die men zelf dagelijks bedrijft in eigen kring, uit egoïsme, uit gemis
aan liefde, uit hebzucht, let men niet.
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Wanneer menschen vlak naast ons of ver af - het aantal meters en kilometers doet
niets ter zake - van kommer vergaan en we eischen, zelve in de warmte zittend en
den overvloed, dat zij zwijgen en duldzaam blijven, want hun klagen en hun geroep
om gerechtigheid zouden onze aangename rust, ons pharizeïsme en de
maatschappelijke orde verstoren, - wanneer ons hart niet is de kruissprong van alle
lijdenswegen en wij onze aandacht niet vol grenzelooze liefde buigen over de armen
in wie wij het gelaat moeten herkennen van den Goddelijken Arme, en niet naar ons
vermogen, materiëel en moreel de in nood verkeerenden helpen, maar helpen in
liefde, - werkelijk, wij zouden den edelen naam van Christenen niet waardig zijn.
Wij zouden minder zijn dan degenen, die uit natuurlijke drift, alle onrecht hun
medemenschen aangedaan, verafschuwen en nimmer rusten in hun strijd. Moeten
wij niet het voorbeeld zijn, de allereersten, de leiders, en vooraan staan, wij
Katholieken, die onmetelijk rijk zijn als wij maar in liefdevolle gehoorzaamheid
luisteren naar Jezus, naar de Kerk, naar de Heiligen; en hun woorden en hun daden
in ons opnemen, zooals de aarde den vruchtbaren regen?
Nadrukkelijker dan ooit moeten wij met luide stem de woorden van Bossuet
herhalen, die, over de armen predikend, niet aarzelde te zeggen, in kernachtige
samenvatting van de Evangelische leer: ‘Dans le monde, les pauvres sont soumis
aux riches et ne semblent nés que pour les servir; dans la Sainte Eglise, les riches n'y
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sont admis qu'à condition de servir les pauvres.’
De taak, die op ons rust, is ontzaglijk. Wij moeten in zekeren zin Jezus helpen de
menschheid te redden uit den grooten nood, waarin zij, de door eigen schuld
verstootene, wanhopig ronddoolt en waaruit zij, niet kunnend vergeten vanwaar zij
komt, een uitweg zoekt, en haar terug te voeren naar God.
Om dat te volbrengen en haar opnieuw den gelukkigen lofzang te leeren, die van
de aarde moet opklinken in verre samen-stemming met de engelenkoren, doet het er
niet toe, of wij geleerden zijn en zeer begaafd, aanzien en macht hebben, of wij
schoonheid voortbrengen en zéér heldere koppen zijn; dat al is bijzaak en eigenlijk
van luttel belang.
Een simpel meisje, dat de bruid is van Jezus, heeft meer macht dan welke aardsche
keizerin. Wat de wereld vereert en begeerenswaard acht, is van geen waarde in de
waarachtige werkelijkheid.
De menschen schudden meewarig het hoofd om de maatschappelijke onnuttigheid
van den monnik, die in zijn koude cel het volledig leven leeft.
Een oude priester in zijn nederigen eenvoud is een houvast en een toevlucht voor
ontredderde intellectueelen.
Men jouwt een vagebond uit, hij is afzichtelijk, hij is in lompen gehuld, hij bedelt,
hij is arm als een verworpene; en die stinkende schooier is een dolende ridder van
Onzen Lieven Heer.
En het zijn deze wezens, om welke de men-
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schen lachen en die zij hoonen als geëxalteerde gekken of als onnoozele stumpers,
die de machtige zijn bij God. Zij volgen Jezus in algeheele, minnende overgave, zij
hebben deel aan het liefdeleven der Drievuldigheid.
Zij zijn de hooge, edele, volledige menschen. En wij kunnen al niet veel beters en
nuttigers doen dan te leer gaan bij deze vrienden van God, en onze harten verwarmen
aan die haarden van kracht. Wanneer wij van hen geleerd hebben hoe wij God moeten
liefhebben en onze naasten en heel het leven beschouwen in het licht der eeuwigheid,
zullen wij misschien in staat zijn daadwerkelijk hulp te verleenen aan de wereld, die
in zoo grooten nood verkeert.

II
De levenshouding van alle heiligen staat lijnrecht tegen de wereld in, en wanneer
wij met die vrienden van God wenschen om te gaan, hen te leeren kennen en door
hen God's onbenaderbare grootheid te naderen in liefde, dan moeten wij beginnen
met al onze alledaagsche opvattingen en meeningen, al onze armoedige begrippen
over schijnbaar heel gewichtige en hoogst belangrijke zaken, welke eigenlijk van
nul en geener waarde zijn, te laten varen. De heiligen, die alleen naar God luisteren,
zich door Hem laten leiden en van Hem uit de menschheid liefhebben,
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storen zich volstrekt niet aan onze wereldsche vooroordeelen; deze bestaan niet meer
voor hen, want zij leven reeds, met diep inzicht, in de groote goddelijke realiteit.
Het is dus zaak om onbevangen, zonder betweterigheid en eigenwijze denkbeeldjes,
maar in grooten ootmoed, ons te luisteren te zetten bij de heiligen, hoe bevreemdend
en duister hun daden en woorden ook zijn mogen voor onze dwaasheid en blindheid.
Tusschen die hooge, volledige menschen, in wie wonderbarerwijs de innige
bloedverwantschap met Jezus dwingend overheerscht, is er wellicht geen ander, die
in zoo groote mate en zoo eenvoudig-weg al onze wereldsche meeningen onderste
boven zet als Benoît-Joseph Labre.
Van bijna alle heiligen gaat tijdens hun leven reeds, een zichtbare straling uit. Ze
kennen zooals de H. Franciscus van Sales, somwijlen maatschappelijk aanzien, al
geldt hun dit minder dan niets. Men eert hen om hun wijsheid, om hun hooge
godsvrucht. Men kent hen, men weet dat zij bestaan. Hun daden en hun woorden
maken gerucht. Zij zoeken de stilte en de afzondering, maar ondanks hen komt er
groote beroering rond hen om. Zoo gebeurt het met Franciscus van Assisi, den zeer
nederige. Men kende zijn glorie en zijn heiligheid, en duizenden en duizenden kwamen
tot hem, als naar een nieuwe openbaring van het Evangelie.
H. Vader Benedictus sticht van uit zijn kluizenaars-eenzaamheid kloosters en
vestigt zijn orde, voor altijd.

Pieter van der Meer de Walcheren, Branding

181
Ook rond kloostervrouwen, als de H. Theresia, hing de vermaardheid. Men kende
haar als begaafde vrouwen, zoo men niet getroffen was door de geheime glorie van
God. Het waren nog menschen, men wist waar zij woonden, waar zij vandaan
kwamen, zij hadden, al was het dan misschien nog zoo vreemd, een soort van beroep
en maatschappelijke positie!
Johannes Vianney was pastoor, en welk een priester! Men begreep toch het nut
van zijn werk. Men zag resultaten.
Maar Benoît-Joseph Labre, de vagebond, de niets-nut, die geen woning had, geen
vak verstond, geen plaats innam in de samenleving; die onbekend en vrijwel zonder
naam rondzwierf en die alles wat voor kostelijk en heerlijk levensbezit geldt,
wegwierp als lompen, en zijn lompen en zijn vuilheid, zijn ongedierte en zijn
smadelijke armoede als kostbaarheden, als een boetekleed en een koningsmantel
droeg - een dergelijke heilige is voor de meesten al heel moeilijk te aanvaarden en
te bewonderen.
Hij heeft immers zoo volstrekt geen menschelijke bekoorlijkheid. Alles van hem
stoot af. Zijn uiterlijk wekt walging, en niets van zijn lichaam is gaaf of schoon. Bij
hem is de geringste glans van uiterlijkheid gedoofd. Den aantrekkelijken schijn, die
vaak, onzen oogen vreugde gevend, een verre geestelijke verrukking in ons wekt,
zoekt ge tevergeefs bij Benoît Labre. Er is niets wat ons boeien kan. Niets is er
toegestaan aan de natuur.
En deze stinkende schooier, wien de honden
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aanblaften, die door de kinderen en menschen uitgejauwd, verstooten en met steenen
geworpen werd, - deze bedelaar, die nooit vroeg, - vuil, dof van goorheid, in lompen
en vol ongedierte, en o maatschappelijke orde! zonder middelen van bestaan, - deze
zwerver, deze rusteloos-biddende pelgrim bezat een onmetelijke schat, welke toch
wel door sommigen, die hem ontmoetten, herkend is geworden: een in God verborgen
leven.
Om iets te begrijpen van dezen heilige en van den aard van zijn subliem
boete-leven, moet men, al is het maar voor éen oogenblik zich diep in de werkelijkheid
indenken: Gods oneindige volmaaktheid en ons niet-bestaan; en deze realiteit beleven,
ze levend in je voelen, ze doormaken als een ervaring, ze zien, en dan je hart laten
bezwijken van de overmacht van liefde en machtelooze dankbaarheid. En dan is het
voor ons niet meer bevreemdend, dat 'n heilig man, die binnen in zich altijd-door
één gedachte, één verlangen, één liefde droeg, maar deze dan geweldig sterk,
brandend, verterend, - heel het leven zooals de menschen dit zien en opvatten,
beschouwt als de schim van een schaduw en het telt als niets. Buiten God is er nu
eenmaal voor de heiligen niets dat de moeite waard is. Van uit Hem alleen krijgt
alles z'n waarde.
Benoît-Joseph wist dat al heel vroeg, want hij was gehoorzaam aan de genade, en
van jongsaf had hij het verlangen naar stilte en eenzaamheid, naar boete en biddende
overpeinzing, hij wilde God bezitten binnen-in zijn hart.
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Den 26sten Maart 1748 werd Benoît te Amettes in 't bisdom Boulogne in Frankrijk
geboren. Zijn ouders, die vijftien kinderen hadden, vertrouwden Benoît, hun oudsten
zoon, 'n franken blijmoedigen knaap, op twaalfjarigen leeftijd toe aan den pastoor
van Erin, zijn heeroom en peter. En bij dezen priester, en onder diens vrome leiding
groeide hij op in gave ontwikkeling van zijn aanleg en van de bovennatuurlijke
deugden. De pastorie was voor hem een klooster; zijn oom, de superior, aan wien
hij volstrekte gehoorzaamheid verschuldigd was. Voor zoover mogelijk leefde hij
toen reeds, als knaap, volgens een dag-orde; hij vastte ondanks zijn jeugd, hij
betrachtte de stilte, en hij gaf van zijn eten aan armeren dan hij, iets wat hij heel zijn
later leven, hij de bedelaar, zal doen.
Het was dan ook vanzelfsprekend, dat de neiging van dezen knaap, die vroeg-rijp
in het innerlijk leven was door een buitengewone nederigheid en door naasten-liefde,
die komend van God, tot in de kleinste kleinigheden van woord en daad zichtbaar
was, - naar het kloosterleven ging en in het bijzonder het strenge boeteleven der
Trappisten. Want bij deze monnikken meende hij zijn roeping te verwezenlijken, om
in armoede, nederigheid en boete God en de menschheid te dienen.
Op zestien-jarigen leeftijd vraagt hij tevergeefs de toestemming zijner ouders.
Toen hij achttien jaar oud was, kort na den dood van zijn oom en opvoeder, begrepen
zij eindelijk, na hardnekkig weerstreven, dat zij niet langer het buitengewone
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kind beletten mochten den weg te gaan waar God hem riep. Zijn kinderlijke teederheid
ging samen met een onverzettelijken wil, en een zachte blijmoed in oogen en gelaat
lei een glans over zijn versterving.
Zij lieten hem gaan, den uitverkorene.
Doch de abdij wilde hem niet opnemen. Hij was te jong.
De teleurstelling en het leed daarover moeten voor Benoît-Joseph heel hevig
geweest zijn, Maar hij buitte ze uit, zijn verlangen naar de eenzaamheid verzwakte
niet, integendeel, het groeide steeds grooter, heerschender. Want dáár meende hij
eerst goed en voluit God te kunnen toebehooren.
Iets later is hij, ondanks de tegenkanting zijner ouders, die met vreugde zijn
terugkeer hadden begroet, gedurende zes weken novice bij de Karthuizers, en de
hevig begeerde eenzaamheid en afzondering waarnaar hij hunkerde als het hem
volstrekt noodige element om in te leven en tot wasdom te komen, waren hem een
martelende beproeving vol onrust en dorheid. Hij zwierf door zijn leege hart als door
een woestijn. Maar deze inwendige marteling puurde en sterkte hem. Het was echter
niet zijn plaats. De levensregel der Karthuizers leek hem te zacht, hij voelde zich
onwaardig; hij zou zich alleen kunnen redden door te behooren tot de allerstrengste
orde.
Weer thuis bij zijn ouders, die met verwanten en vrienden samenspannend uit
liefde en met de beste bedoeling, Benoît-Joseph als het ware
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vervolgden en kwelden en zijn wil trachtten te verzwakken door aan zijn roeping te
twijfelen, door hem de herhaalde mislukkingen te verwijten, door hem te vernederen
met harde, bijtende woorden - Benoît droeg alle vernedering en spot, onderworpen
en blijgemoed, en legde zich zware boete-doeningen op. Zijn moeder ontdekte eens,
dat hij des nachts naast zijn bed op den harden vloer lag. Zij verweet hem dit als
dwaas en overdreven. Maar Benoit, rustig en zacht, en toch beslist, zeide: ‘God roept
mij tot een streng boete-leven. Ik mag geen tijd verliezen’.
Doch zijn eigenlijken weg, zijn bijzondere zending, die hem sinds altijd
voorbestemd was, heeft Benoît nog niet gevonden.
Nogmaals bij de Karthuizers, nu te Montreuil, gedurende eenige weken, wordt het
hem duidelijk, dat inderdaad daar zijn plaats niet is. De regel van den heiligen Bruno
is voor onschuldige heremieten; hij, hij is een groot zondaar....
In October 1769 wordt hij wederom novice in het groote Trappisten-klooster van
Sept-Fons, en met een fellen, heiligen ijver leeft hij dat strenge leven, acht maanden
lang. Wanneer men het heldhaftige boete-leven der Trappisten kent, waarbij niets
aan de natuurlijke neigingen wordt toegestaan en dat als buiten het ons bekende en
vertrouwde staat, bijna beangstigend is en subliem - want heel dat leven schijnt zich
te bewegen op de koele hoogten der contemplatie - dan begrijpt men de verrukkingen
van een Benoît-Joseph, die het paradijs meende gevonden te hebben in die bittere
boete, in die stage ont-
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bering, in die stilte en die strenge afzondering.
En men kan zich niet anders denken dan dat Benoît daar thuis moest zijn en
volkomen aarden. Alles van dit kloosterleven schijnt immers in algeheele
overeenstemming met zijn aanleg en zijn verlangen. De lange nachtwaken, - iederen
nacht staan ze om twee uur, om één uur op voor het nacht-officie, - het vasten, het
zware werk, het eeuwigdurend zwijgen, alles en alles is gericht op de versterving
van het natuurlijke, uitsluitend tot het groeien van het inwendig leven, een omhoog
gaan, per dura et aspera, boven het menschelijke uit naar het heel hooge, het
verhevene, de dingen van God.
Maar het is God's wil niet, dat Benoît daar blijft. Hij wordt ziek, hij is lichamelijk
te zwak voor dit harde bestaan; geestelijk wordt hij verschrikkelijk gekweld. Zijn
hart is dor.
God heeft anders met hem voor. Gedurende al die jaren wordt Benoît voorbereid
en gereed gemaakt, zijn noviciaat bij de verschillende orden is niet nutteloos geweest,
het heeft hem onderricht, het heeft hem gestaald, en nu kan hij den heel bijzonderen
weg opgaan, dien God hem bestemde.
Benoît weet nu werkelijk, dat, zoo zijn plaats al niet in de eenzaamheid van een
klooster is, hij toch als een eenzame te midden der wereld moet leven, in innerlijke
afzondering, in armoede en vernedering, en in gestadige boete. Benoît ziet nu zijn
weg helder voor zich, hij aarzelt geen oogenblik meer, en vreugdig geeft hij zich
onvoorwaardelijk over aan God, wien hij slechts twee
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dingen vraagt: den lijdenskelk van Jezus en Zijn Kruis.
En Benoît-Joseph trekt de wereld in, in de oogen der menschen een bedelende
vagebond, - een dolende ridder van God.
Hij gaat bedelend beevaarten. Zijn doel is Rome. Onderweg, terwijl hij alle kerken,
welke hij aan zijn weg vindt staan, als woningen van Zijn Koning, binnen treedt om
daar te bidden, schrijft hij aan zijn ouders een afscheidsbrief. Sindsdien hooren zij
niets meer van hem. Hij heeft afstand gedaan van alles wat hem nog bindt met zijn
hart aan de natuur. Hij verdwijnt, hij is de naamlooze zwerver geworden, zonder
thuis, zonder verwanten, zonder have, zonder vrienden, - alléén met God. Hij is een
dolende vlam van liefde.
Over Loreto en langs Assisi komt hij eindelijk te Rome. Benoît-Joseph bezoekt
daar al de heilige plaatsen. In de kerken staat hij biddende, als een wachter, - de
schamele pelgrim, die nauwelijks het hoog-noodige tot zich nemend, in groote
ontbering leeft, en al wat hem te veel en overbodig is, aan armeren geeft met een
gebed voor hun ziel.
In 1771 bevindt hij zich te Fabriano bij het graf van den heiligen Romualdus, en
hij weet met stelligste zekerheid, dat God hem aldus wilde: bedelend, ontberend en
pelgrimmend over de aarde als een balling. Als hij daar bemerkt dat de bevolking
hem met eerbied bejegent en vereert, vlucht hij, trekt naar Napels, naar Bari, vandaar
weer terug naar Rome en Loreto.
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Men weet, dat in den winter van 1774 hij een grooten zwerftocht gemaakt heeft door
vele landen; hij doorkruist Frankrijk en Noord-Spanje; hij zou zelfs geweest zijn ook
in ons land, in Brabant, in het stadje Helmond. En de hevige koude, sneeuw en ijs,
weerhouden hem niet om naar Zwitserland te trekken in dat felle jaargetijde, naar
het groote klooster van Einsiedeln, vanwaar hij door Duitschland zwerft, om ten
slotte, na nog vele andere vrome voetreizen, zich in 1776 te Rome te vestigen, welk
verblijf tot aan zijn dood slechts onderbroken wordt door zeven beevaarten naar het
Maria-huisje te Loreto.
Hij was altijd alleen, zonder een mensch, - alleen met zijn Engelbewaarder en met
God. Want iedere metgezel, hoe vroom ook, zou hem allicht beletten om gestadig
in gebed te verkeeren.
Hij bezat letterlijk niets. Niets als eenige lompen, waarmee hij zijn lichaam bedekte.
Het minste, het verwerpelijkste, het vuilste, dat wat niemand weer wilde, dat wat een
ieder wegwierp als oud vuil, was goed genoeg voor hem.
Hij was inderdaad de evangelische arme, die van alles afstand gedaan had om
Jezus te volgen en met Hem te zijn in Zijn zwaarste lijdens-uren van verguizing, van
hoon, van verachting, toen Hij, de boven elk begrip machtige, de Godmensch, in
uitersten deemoed, als ware Hij het gemeenste uitvaagsel en de meest
weerzinwekkende misdadiger, zich geeselen, bespotten, bevuilen, trappen, kruisigen
liet.
Hem waren de woorden van Jezus levende werkelijkheid geworden: Qui non
renuntiat om-
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nibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus.
Gedurende de eerste vier jaren van zijn vast verblijf te Rome had Benoît-Joseph
een holte in den muur van een ruïne tot woonplaats gekozen. Daar rustte hij iederen
nacht eenige uren, en dat hij een plek had waar hij beschutting vond tegen weer en
wind, scheen hem als een ontrouw toe jegens Hem, die nog geen steen gevonden had
om Zijn stervend Hoofd op te rusten te leggen in het ontzaglijk uur van Zijn Dood.
Het is of hij in daad de ontstellende en diepe woorden van Pascal heeft omgezet:
Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant ce temps-là.
De dagen bracht hij door in de kerken van Rome bij het Allerheiligst Sakrament,
biddende, meestal op z'n knieën, of wel onbeweeglijk staande, in gebed verzonken.
En zelfs een groot gedeelte van de nachten bleef hij in biddende samenspraak met
God.
Maar dit harde en strenge boete-leven putte zijn lichaam uit. En in 1778 werd hij
zoo ziek, dat een bedelaar die hem kende, hem wist over te halen hulp te vragen bij
een priester, abbé Mancini, die aan het hoofd stond van het Evangelisch Tehuis voor
de twaalf armen.
Spoedig was Benoît-Joseph genezen, en hervatte hij zijn dagelijksch leven van
eenzaam bidden in de kerken. Doch des nachts kwam hij voortaan tot aan zijn dood
in 1783, rusten bij de twaalf andere armen, als dertiende, een groote gunst.
Zijn dagelijksch leven van eenzaamheid en
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afzondering: midden in Rome, de wereldstad, leeft hij als in een woestijn, want zijn
aandacht en zijn liefde zijn verzonken in God's heerlijkheden; hij ziet niets, hij kent
niets meer; dagen en dagen staat hij of ligt geknield voor het uitgestelde Heiligst
Sakrament, en het moet hem wel toegeschenene hebben of hij reeds in den hemel
was.
Zijn leven van armoede, van weerzinwekkende ellende: hij zoekt de smaad en de
verachting zooals de mensch van de wereld geld, genot en eer. En hij draagt een
soort van levend boete-kleed: het ongedierte, dat hem onafgebroken pijnigt, dat hem
overdag voortdurend kwelt en hem geen rust laat en des nachts zijn kortstondigen
slaap verdrijft, en dat hem zóó hevig, jaren achtereen, gemarteld heeft, dat zijn
uitgemagerd lichaam vol vuile wonden en zweren was, en een ieder, die niet begreep,
met afgrijzen zich keerde van een zoo vervuilden bedelaar.
Er waren toen toch wel enkele menschen, geestelijken en geloovigen, die begrepen,
dat hier iets zeer bepaalds door God bedoeld was: een jonge man, van nature
aangenaam van gelaat en voorkomen, die een kalm, rustig en achtenswaardig leven
had kunnen lijden als braaf en vroom burger in de maatschappij, verbergt zich achter
het uiterlijk van een allersmerigsten schooier, hult zich in lompen, die wemelen van
ongedierte, leeft al de uren van zijn dagen en nachten in boete en gebed, legt zich
immer heviger boete op, zoekt immer fellere ontberingen, - en zijn nederige ziel
woont in de vlammende stilte van God.
God gebruikt nu eenmaal niet onzen maatstaf.
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Alleen de Kerk weet dat, en zij plaatst dien vagebond, dien stinkenden schooier, dien
heiligen arme, op haar altaren.
Deze tot-den-dood-toe trouwe ridder van Jezus, deze geestelijke held, wiens harnas
van vuil hem onkwetsbaar maakte voor de wereld, was de heroïsche strijder met de
geweldige wapens van boete en gebed tegen het voortvretend verderf van zijn tijd.
Er moet wel een geheimzinnig verband bestaan tusschen de vooze weelde, de
wuftheid met den gepoederden glimlach, het luchtig dansen van heel een maatschappij,
die innerlijk verrot, waar alles klein is en oppervlakkig, en men niets anders zoekt
dan het pooverst genot en het spel der zinnen en cynisch-onverschillig is tegenover
het eenig ware en het heiligste, - tusschen de menschheid van de 18e eeuw èn dien
bedelaar, dien reusachtigen boeter Benoît-Joseph Labre, die met zijn gemarteld
lichaam voldoet aan den oneindigen honger naar gerechtigheid van God.
Hij moet in zekeren zin wel de duistere konde van den heiligen Paulus verwezenlijkt
hebben: Adimpleo ea quae desunt passionum Christi, in carne mea, pro corpore ejus,
quod est Ecclesia.
Toen het lichaam heerschte oppermachtig als een ideaal, en de ziel wegrotte onder
uiterlijk tooisel van sier en bedwelmende geuren, heeft Benoît-Labre zijn lijf getemd,
aan God geofferd, opdat zijn ziel zoo zuiver werde als dat van een pas-geboren kind.
Herinnert ge u die ontzaglijke samenspraak tusschen Jezus en Angela di Foligno,
die in bit-
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terst berouw al haar ledematen aanklaagde bij haar God, om hun zonden?
Jezus zegt tot haar: ‘Gij verfdet uwe wangen; mijn gelaat is bespogen, geslagen.
Gij hebt uw oogen misbruikt; de mijne zijn eerst geblinddoekt geworden, daarna
waren zij blind van tranen en van het bloed, dat van mijn hoofd gulpte. Om de
misdaden van uw ooren uit te boeten, heb ik valsche beschuldigingen gehoord,
beleedigingen, hoon, vervloekingen, spot, het doodvonnis. Gij waart gulzig: ik heb
honger en dorst geleden. Gij hebt gelasterd, kwaadgesproken, gelogen, gevloekt,
gespot, en nog veel erger dingen bedreven met uw mond; ik heb gezwegen voor de
rechters, en heb altijd de Waarheid verkondigd.... Voor de zonden van je schouders,
heb ik het Kruis gedragen. Voor de zonden van je handen en je voeten, zijn de mijnen
doorboord met spijkers. Voor de zonden van je hart, is het mijne met een lans
opengescheurd. Voor al de zonden van heel je lichaam, ben ik op het Kruis genageld.
En voor je zondig verworven rijkdommen, heb ik de armoede genomen. Ik heb alles
gegeven, mijn bloed en mijn leven, ik heb niets voor mij zelf bewaard. De armoede
alleen heeft mij vergezeld in mijn leven en mijn dood’.
***
Den 16en April 1783 bezweek Labre's uitgeput lichaam onder de zelfkastijding en
het vuur der liefde, dat hem verteerde, in verlangen naar God en in deernis met de
menschen. Dat laatste jaar had
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Capella Rosca bij Arbedo (ten N. van Bellinzona)
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hij geleefd ‘als een engel’, zegt de priester, die hem gekend heeft.
Nauwelijks was de heilige bedelaar gestorven in den avond van den Woensdag
van de Goede Week, of de kinderen, die woonden in de buurt van het huis waar
Benoît's lijk lag, liepen plotseling de straat op, roepende: ‘De heilige is dood!
- De heilige is dood!’
Den volgenden ochtend had nogmaals hetzelfde plaats in die straat en ook op het
plein voor de kerk van Santa Maria del Monte, de kerk waar Benoît Labre sedert
acht jaren, iederen dag uren achtereen gebeden had.
Het wondere bericht gaat snel door Rome. Er is een heilige gestorven! Een
algemeene beroering heeft de bevolking aangegrepen. Waar is de woning, in welke
de heilige stierf?
En het volk stroomt van alle kanten, eerst naar het huis waar de doode ligt, en de
volgende dagen in steeds grooter menigten, naar de kerk, waar de doode op een baar
voor de geloovigen tentoongesteld wordt.
En o wonder! het gore bedelaars-lijf vol ongedierte, dat afgrijzen en spot verwekte,
was ineens zuiver en welriekend, zoodat toen ten duidelijkste bleek, dat heel die
vervuiling een vrijwillige boete van bovennatuurlijken aard was geweest.
Nimmer heeft men, zelfs in Rome, zoo'n vrome geestdrift gezien. Zij hield dagen
achtereen aan, ook nadat het lijk in de kerk begraven was De kerk werd als het ware
door biddende menigten belegerd, die geknield wachtten om binnengelaten te worden
en op het graf zelf den heilige aan te
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roepen. En wonderen hadden plaats: bekeeringen en genezingen.
En die onbekende bedelaar, dien men nog kort te voren, kwam men hem tegen,
schuwde om zijn vuile afstootendheid en die gedurende heel zijn leven niets had
gezocht als God, in eenzaamheid en vergetelheid, in uiterste nederige verworpenheid,
- die jammerlijke vreemdeling was nu plotseling als een roemrijk vorst, dien men
smeeken kwam, - hem, eenmaal de aller-armste - om groote, bovennatuurlijke gunsten.
***
Een heilige!
Hoe voert hij ons ineens vèr weg uit de zwoele laagheid en de misdaden en den
chaos der zonden, waarin de menschheid ten allen tijde behagelijk zich wentelt - in
steile stijging naar de klare hoogten van het Goddelijk liefde-leven. En hoe plotseling
duidelijk zien wij dan, bij eigen nietswaardige onbeduidendheid, het leven en zijn
verhoudingen, den band tusschen de zielen en God, heel den machtigen wonderbaren
samenhang
De heiligen moeten onze leermeesters zijn. Zij kennen God. En zoo wij williger
en met grooten ootmoed luisterden, slechts een vonkje hadden van het sterke vuur,
dat een heilige als Benoît-Joseph Labre in zijn hart droeg en dat hem binnenin
verteerde van liefde, en iets voelden van den afglans van die liefde - men make zich
niet ongerust dat men het geweldig-heroïsche, buitengewone leven van dezen
vrijwilligen ver-
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schoppeling hoeft na te volgen! het was Benoit's weg, het is niet de onze; maar de
geest, de stuwkracht, het streven, het doel, de liefde van hem, die zijn ook voor ons;
- het ware niet zoo rampzalig gesteld onder de menschen op aarde.
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Alexei Tolstoi
Langs den Lijdensweg
Toen ik het verschrikkelijke en prachtige boek van Alexei Tolstoi ‘Langs den
Lijdensweg’ gelezen had, het eerste deel van een nog onvoltooide trilogie over het
laatste decennium van Rusland's geschiedenis, van zijn titanische zelf-vernietiging
en dat eindigt met de drie Februari-dagen van 1917 ‘toen, als in een droom, de
byzantijnsche pijler des Rijks begon te wankelen en instortte, en Rusland zag, dat
het naakt, behoeftig en vrij was’, dacht ik aan Holland, ons leventje en onze literatuur.
Ik wil echter reeds dadelijk zeggen dat, hoe ik dezen roman ook bewonder, hoe
dit boek mij met zijn koorts-hallucinaties door elkaar geschud, diep ontroerd en
beangst heeft, ik groote en ernstige bezwaren heb en het mij niet mogelijk is dit
smartelijk tragische boek, dat ons verhaalt van het vergaan van een wereld, met volle
geestdrift te aanvaarden.
Deze roman van Alexei Tolstoi, 'n neef van den beroemden schrijver Leo Tolstoi,
beweegt zich aan de pool van wildste verwarring en alle onevenwichtigheden, tot
den waanzin toe, dáár waar de menschen zich wentelen in de poelen van den
God-verloochenenden geest, waar alles wan-
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kelt, waar geen doelbewust streven meer is, geen klare krachtige wil; waar allen
rondtollen in den chaos als dronkenen van zinnelijkheid en redelooze sensaties, of
als bezetenen, als echte demonen elkander vernietigend in den geest of in het lichaam.
Want er is niets meer, geen norm, geen houvast, geen droom, geen zonde, geen ideaal.
De menschheid aan haar instincten overgelaten. En bewaarheid zien wij wat Nietzsche
ergens in ‘Also sprach Zarathustra’ schreef: ‘Wehe wenn ihr Schlamm gar noch Geist
hat!’ Alleen de schemer van het geluk, de liefde van een jonge vrouw en een man,
Dasja en Iwan, die in die liefde kracht zoeken en vinden, straalt even een o zoo
zwakken glans van hoop boven dezen jammer-nacht van bloed en zonde, van modder
en waanzin. En het is niets dan een brooze verwachting, want louter-menschelijk.
En dit flakkerlichtje van reinheid, dit idealistisch vonkje in twee menschen-harten,
dat aan zich zelf overgelaten, zonder de beschermende handen van God, eenmaal
moèt uitwapperen of zichzelf verbranden, - die vage droom is het eenige wat tegenover
dien waanzin der zelf-vernietiging als houvast gesteld wordt door den schrijver.
Met de magistrale macht van een groot kunstenaar zet Alexei Tolstoi dien
koortsdroom van het einde eener wereld in onze verbijsterde verbeelding. Hij sleurt
ons mee door alle milieus, de stinkendste zielen worden opengereten; de hoofdstukken,
en er zijn er drie-en-veertig, zijn allemaal schokkend-smartelijke visioenen op de
menschen, op hun hartstochten, op
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hun begeerten, op de snelle vergiftiging der geesten, op den ondergang, op den oorlog
en de revolutie. Als in een hallucinatie zie je alles gebeuren; het heeft de spookachtige
onwerkelijkheid van de meest intense, volste realiteit. Het is een wereld van
verdoemden, van wezens, eenmaal menschen, die, door God verlaten, zich nu zelf
in zinneloos genot en immer nieuwe genietigen uitdenkend verlagen en elkander
vernietigen gaan.
Mijn groote en besliste bezwaar tegen dit boek, dat, naar uit 't bovenstaande blijkt,
geen lectuur kan zijn voor kostschooljuffertjes en gymnasiasten, die trouwens over
't algemeen ook wel meer belangstelling zullen hebben voor sport en bioscoop! - is,
dat het geschreven is buiten God. Ik weet hier wel den grooten storm van het
ontzaglijke leven. En het is niet gering dit ons op zóó machtige wijze te doen voelen,
dat we als blind en verdoofd van ontroering worden. Maar het is ons niet meer genoeg.
Het verzadigt ons niet. Wij willen méér dan de grootsche bloedende aarde alléén.
Wij willen eerst God, en van Hem uit zien wij het leven en de menschheid en trachten
hen te beelden in ons werk, met brandend in onze harten Jezus' woorden: Misereor
super turbam.
Wij stellen ons niet meer tevreden met een boek hoe menschelijk ontroerend het
ook zijn moge, en hoe prachtig ook als handwerk, - waarin wij niet immer de
geheimvolle Tegenwoordigheid vinden. Want wij weten.
De opvatting van het leven, als zou dit blind
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bestierd worden door het noodlot, hetzij dit gelegen is in den aanleg der menschen
als een dwingende noodwendigheid, hetzij het van buitenaf hen voortstuwt naar het
redeloos onbekende, is door en door heidensch en dus ònwaar; en deze tragiek van
toevallige of zoo men wil gedetermineerde katastrofen kan den Katholiek nooit
voldoen. Hij is niet ongevoelig voor den toover van den schijn en ontroerd ziet hij
de figuren zich bewegen in den gloedenden schemer der schoonheid. Maar hij verlangt
méér. Hij wil niet alleen aangedaan worden door de deerniswekkende of trotsche
menschelijkheid der personen, hij verlangt achter deze en achter het gebeuren, de
onzienlijke maar almachtige aanwezigheid van God te voelen, zonder wiens wil of
toelating niets geschiedt, - mèt Zijn oneindige liefde en Zijn oneindige, erbarmende
rechtvaardigheid.
Alleen de waarachtige Katholieke kunstenaar kan dus naar waarheid de tragiek
van het leven duiden en doen voelen. Want hij wéét. Hij weet, dat niet de duistere
blinde macht van een noodlot den mensch stuwt naar de rampen, maar dat de ziel
zelf, door vrije wils-daad zich verwijderend van God, die rampen ontketent, en dat
zij zich aldus voortbeweegt naar den afgrond. De Katholieke kunstenaar begrijpt de
woorden en de daden der menschen als de resultaten en de uitingen van hun
gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan Zijn geboden en Zijn roepstem, - als de
resultaten van hun sterk geloof, òf van hun verwaten ongeloof, dat ziel noch eeuwig
leven noch voorzienigheid erkent en waardoor die jammerlijke wezens,
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wetens en willens rondjagend in het nimmer te verzadigen egoïsme van begeerte en
hartstocht, tot demonen worden.
Elke schok tusschen de menschen, elke ramp, elke wereld-tragedie komt in diepsten
grond voort uit het niet-indachtig zijn aan, uit de verloochening van de bestemming
van den mensch, welke toch zoo duidelijk en zoo helder-eenvoudig in den
Katechismus omschreven wordt: ‘De mensch is geschapen om God te dienen op
aarde en Hem eeuwig te aanschouwen in den hemel’.
Want wat gebeurt er, wanneer de mensch wiens verstand verduisterd, wiens wil
verzwakt, en in wien de kwade begeerlijkheid opgewekt is door de erfzonde, niet
meer gelooft?
Dan zijn voor hem de grenzen weggevallen. Goed noch kwaad erkent hij meer.
‘God bestaat niet. Dus is alles geoorloofd’. - Hij duldt geen beperking van zijn lusten.
Hij vertrapt de zwakken, hij vecht met de sterken, die hem in den weg staan. Alles
maakt hij dienstbaar om zijn zucht naar genieten te bevredigen. Geest en heiligheid,
de edele hooge gevoelens van liefde, zuiverheid, offering zijn bespottelijke
waanbeelden, schimmige herinneringen uit het verloren verleden. In een duizel van
nooit te verzadigen hoogmoed zoekt hij macht. Hij bedrijft moord, gierigheid, luxuur,
nijd, alsof het luttel spel ware. Duizendmaal schrikwekkender is hij dan een dier,
want hij draagt een onsterfelijke ziel in zich.
En als nu dergelijke wezens, geladen met hartstochten en laagste begeerten, tegen
elkaar botsen,
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wat kan er anders ontstaan dan de gruwbare tragedie?
En deze is, in een omvang zooals nooit nog beleefd is in de wereldgeschiedenis
en waarvan we ons geen voorstelling maken kunnen, geschied in Rusland; nòg speelt
ze zich af met schrikbarende verheffingen en almaar teisterend die willooze wezens,
die saamgeperst spartelen van pijn in den greep van een paar duivels.
Dáárvan, hoe een wereldrijk ineenstortte omdat er geen menschen meer waren
met sterken, doelbewusten wil, verhaalt nu op machtige wijze in zijn boek Alexei
Tolstoi, doch zonder het wetend inzicht, zonder de biddende zekerheid en de
schouwing van het licht, - de geestelijke wereld altesaam, van waaruit de Katholieke
kunstenaar zijn werk moet scheppen in klaren en krachtigen eenvoud.
***
Wij in Holland hebben zulke dingen niet meegemaakt. Ook de oorlog heeft ons niet
beroerd. Wij hurken rustigjes rond een verre, diep-afgelegen kleine kreek van den
oceaan van het wereldgebeuren. 'n Enkel zwak rimpeltje, veel, véél later, zien wij
wel eens huiveren over ons binnen-vijvertje. Wij houden ook niet van al dat groote
rumoer. De wereld brandt, woelt, vecht, gilt, snikt, bidt, vloekt. Wij kijken van achter
de horretjes en door de spionnetjes en schudden onze verstandige burger-hoofden
over zooveel dwaasheid. De wereld rijt uiteen, zij
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schokt op haar fondamenten. Er gaat ik weet niet wat gebeuren. Als wij er maar
buiten kunnen blijven en onze zaakjes doen, en goedig braaf ons sukkelgangetje gaan
‘de utero ad tumulum’. Alles klein, klein-rustig en kleintjes-tevreden. Wat groot en
diep is, dat is maar aanstellerij en kouwe drukte. Wij zijn verstandig en nuchter en
wij beoordeelen en veroordeelen de wilde wereld daarbuiten, die in barensweeën ligt
te krampen en te gillen om de geboorte van een nieuwen tijd.
En zoo burgerlijk klein in tevreden bekrompenheid zit het grootste gedeelte van
ons volk te dommelen. Een ander klein deel doet mee aan kunst- en
literatuur-snobisme of leest de dufste, armzaligste literatuur, die ooit ergens lezers
werd voorgezet. Holland heeft niet geleden, heeft niet gebloed; het heeft de angsten
en de sterke vervoeringen niet gekend der andere landen. En dat schuwe stille
in-'n-hoekje-kruipen om geen klappen te krijgen, och dat proeft ge in onze letterkunde.
Die is klein-burgerlijk, provinciaal-duf, zonder eenige allure, - op een paar
uitzonderingen na: Henriëtte Roland Holst, Querido en enkele anderen.
Maar Goddank, er treden nieuwe menschen aan, méér dan ge vermoeden zoudt,
wier hart en geest bewogen zijn geworden door het groote; die begrijpen en voelen
met heel hun wezen, dat er iets gebeurt, en dat gebeuren meeleven, met felle oogen
en brandend hart.
Want zij weten, dat zij, hoewel zij niet aan den lijve doorschokt zijn van de rampen
der laatste
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jaren, niet mee hebben geworsteld en geleden, - nu vechten kunnen met heel hun
rijke, jonge, sterke wezen voor iets groots, iets dat méér is en gróóter dan al het
aardsch gebeuren: voor God en zijn Kerk.
En dat gaan zij doen op machtige wijze, groot en diep voelend, niet klein-zielig
en armelijkvoorzichtig, maar met eenvoudige stelligheid, met trillenden geest en vol
van heel het menschenleven, dat zij garen in hun hart. Want zij ontdekken weer met
versche oogen het oud-gewone van alle heerlijkheden, en aanschouwen het met
nieuwe verwondering. Zij zullen gaan tot het eenvoudige en het simpelste, tot het
hoogste en dat wat in de diepste diepten verborgen ligt. Groot-voelend en met het
stille gebed in het hart, dat door God murw geperst is in zijn hand, treden zij aan om
te dienen en deel te hebben aan het allergrootste leven der Kerk.
En dit is realiteit, naast het schijnbeeld van de ineenstorting van een wereldrijk.
En die realiteit is het onderwerp onzer nieuwe kunst en literatuur.
Wij menschen zijn niet ‘electronen van den atoom menschheid’, zooals ik onlangs
las. Wij zijn vrijgekochten door de roode munten van Jezus' bloed. Wij hebben een
onsterfelijke ziel, die nù reeds het geluk van God op zekere wonderbare oogenblikken
kan benaderen.
En de kunstenaar en de dichter spreekt dat nimmer-en-door-niets als God alleen
te stillen heimwee uit in zijn werk. En die nostalgie, dat heel de schepping vervullend
verlangen, zij vinden
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het overal. De kosmos zucht op onuitsprekelijke wijze naar God, van het geringste
tot het hoogste: met het vallen van den avond, met het stille daglicht in een kamer,
met een veldbloem, met het fluiten van een trein, die over een brug davert, met
menschen-oogen, met 't schreien van een meisje, met de gillende menigten, die
moorden gaan en om brood roepen, met het staag gebed van kloosterlingen. En dat
alles moeten wij zien, en nog véél meer, met de groote verbazing om al die wonderen.
De liefde-gedachte aan God moet altijd aanwezig zijn in onzen geest. En dan zal,
zoo wij werkelijk kunstenaar en dichter zijn, het werk, dat wij maken, groot zijn en
geweldig en intens en eenvoudig en alles-omvattend. Dan doet het er niet toe of ge
een binnenplaatsje in een groote stad beschrijft, een lied zingt op uw liefste, of het
krampend vergaan van een wereld-deel verhaalt. God's tegenwoordigheid maakt
alles ontzaglijk, en elk ding, elk gebeuren is u een springplank naar Zijn grootheid
en Zijn oneindigheid.
En daarom zal de Katholieke kunst, die komende is, grooter en dieper en machtiger
en vollediger zijn dan alle schoone verbeeldingen uit 't verleden en het heden.
Om deze kunstwerken te scheppen moeten wij het Katholicisme beleven in gansch
zijn omvang, zuiver van hart, zonder ons-zelven te zoeken, in nederigen eenvoud en
volste spanning van rede en gevoel, en moeten wij de werkelijkheid van het leven
zien en in ons garen, van God uit. Dan zal ons werk waarachtig groot zijn, grooter
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en dieper dan alle schijn-grootheid. En dit zullen de jongere Hollandsche Katholieke
schrijvers, bewust geworden van wat het Katholicisme is - dit aller-grootste
wereldgebeuren, - bereiken en vastleggen in scheppingen, wanneer zij den machtigen
stroom van Gods leven maar willig door hun wezen laten varen.
Naast het leven der Kerk, waaruit de Katholieke kunstenaar vanzelf zijn inspiratie
put om alles te doorleven en te doorvoelen, zoowel het heilige als het demonische,
zijn de katastrofen rond ons slechts verloren accidentjes. Maar dan moet hij ook het
Katholicisme kennen als de ontzaglijkheid van de schepping en groot zien met
verbaasde oogen en diep voelen en met zijn wereld-jonge denken de afgronden peilen
tot op den bodem naar beneden en naar omhoog.
Zóó alleen kan eenmaal ook de literatuur van Holland, dat geen deel had noch
heeft aan het aardsche gebeuren, meetellen in de groote letterkunde en misschien
zelfs leiding geven aan de menschheid, die haar smartelijken tragischen tocht over
bergen en door dalen voortzet, door de eeuwen heen op zoek naar het verloren
Paradijs.

Pieter van der Meer de Walcheren, Branding

206

Literatuur en leven
I
Daar ik wil trachten te zeggen, hoe de tijd nadert, dat een groote nieuwheid van
Katholieke kunst komende is, zooals er misschien nooit nog geweest is; - ik bedoel
iets als den geest en den inhoud van Ruysbroeck en Hadewych, geklonken binnen
de modernste strakheid van zuivereenvoudige en vergeestelijkte vormen, een kunst
dus en een literatuur uit de felste, en volste en innigste rust van het gebed geboren,
- heb ik als inleiding tot deze poging, uit een wonderschoon Fransch boekske, onlangs
verschenen doch dat niet in den handel is en waar met kalme zuivere klaarheid van
rede en liefde, volgens de leeringen van het Evangelie, den heiligen Thomas, den
heiligen Vader Benedictus en andere gebenedijden, door een ongenoemde gesproken
wordt over het gebed ‘dat, gericht naar de schouwing van en de eeniging met God,
zich voltrekt in het geheim van het hart’, - deze twee korte hoofdstukken vertaald:
‘Om haar eind-doel te bereiken moet de ziel handelen, hetzij zij zelve haar eigen
werkzaamheid, geholpen door de genade, bezigt, hetzij God zich voorbehoudt haar
te bewegen, ze stellend in dien toestand, welken men passief noemt, omdat
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de werkzaamheid der ziel, hoewel deze dan boven zichzelve geheven wordt, in dien
staat verhuld wordt door haar algeheele afhankelijkheid ten opzichte van de goddelijke
werking en door de opheffing van haar menschelijke wijze van handelen. Zoolang
God ons niet binnenleidt in zijn rust, moeten wijzelf beschikken over al onze
vermogens, tot eigen heiliging en tot die onzer naasten.- “O Liefde God, roept Sint Gertrudis uit; alwie moedig is en vaardig in de daad
van uwe min, die zal in waarheid ten allen tijde staan voor uw koninklijk gelaat”.
Wij moeten dus gansch de kracht van onzen geest zoowel als die van onzen wil
inspannen met volle toewijding, om God te kennen en hem lief te hebben, hem te
doen kennen en beminnen.
Doch de rede zelve kan haar hoogste mogelijkheden slechts ontwikkelen zoo zij
beschermd en gesterkt wordt door den vrede, welken het gebed geeft. Hoe meer een
ziel God nadert door de liefde, des te eenvoudiger wordt de blik van den geest en
klaarder het geestelijk gezicht.
“Niemand, zegt Tauler, begrijpt beter de ware onderscheiding, dan zij die
binnengegaan zijn in de eenheid”; - maar in de eenheid gaat men slechts binnen door
de Liefde.’
Bovendien bestaat er een zeer bijzondere betrekking tusschen het intellectueele
leven en het gebedsleven, en wel in dezen zin, dat het gebed (‘oraison’), van de ziel
verlangt de sfeer der voelbare beelden te verlaten om te gaan tot het zuiver geestelijke,
en nog verder, en dat,
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wederkeering, de werking van de rede zooveel volmaakter is naarmate zij meer
bevrijd is van die voelbare beelden.
Alleen het gebedsleven kan ons ook geven den samengang van volstrekte trouw
aan de waarheid, zonder mindering en zonder zwichten, met een groote liefde jegens
den naaste, en bijzonderlijk 'n groote intellectueele charitas. Tenslotte stelt dat
gebedsleven alleen in staat, doordat het op bovennatuurlijke wijze onze vermogens
van verlangen zuivert en richt, de waarheid te doen overgaan in de practijk.
Het gebed, bovenal bij de intellectueelen, kan slechts zijn volkomen rechtgeaardheid
hebben en ontkomen aan de gevaren, die het bedreigen, zoo het gesteund en gevoed
wordt door de theologie.
In het bijzonder streeft de kennis van de heilige Leer reeds uit zichzelf er naar om
den geestelijken weg zekerder en korter te maken. Zij bespaart 'n menigte dwalingen,
begoochelingen en nuttelooze omwegen. Ten opzichte van 't louterend leven bezit
het gebed een ascetische kracht om de ziel los te maken, te ontdoen van de laagheden
en de kleingeestigheden van de eigen-liefde. Ten opzichte van 't verlichtende leven,
heeft het de zuiverende kracht om den blik eenvoudig te maken en dien af te wenden
van het menschelijk-ik naar God alleen. Tenslotte en bovenal ten opzichte van het
vereenigend leven, vestigt het de ziel in het Geloof en in de goddelijke waarheid,
een wezenlijk vereischte gesteldheid voor het leven van eeniging.
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Ongetwijfeld overtreft de liefde alles, het is beter hier beneden God lief te hebben
dan hem te kennen. God schept er behagen in de meest onwetenden te heffen tot de
verhevenste schouwing, en de wetenschap is wegens onze verdorvenheid en onze
ijdelheid vaak een hinderpaal voor de wijsheid van den Heiligen Geest. Het zou
echter onvoorzichtig en vermetel zijn van een onverplichte en onverdiende invloeiing
het heldere inzicht in de leer te verwachten dat wij bij machte zijn te verkrijgen door
eigen studie, - terwijl wij niet mogen vergeten, dat de atmosfeer van de moderne
wereld, die intellectueel bedorven is, een sterkend toevlucht-zoeken bij de theologische
wetenschap zeer noodzakelijk maakt; en dan is het ook nog zeker dat de normale
weg voor hen, die de genade bezitten die twee levens tegelijk te leiden, hierin bestaat
om het leven van het Intellect te vereenigen met dat van de Liefde, en het eene te
steunen met het andere, onder voorwaarde echter, dat zij wel weten, dat het leven
van de Liefde oneindig meer waard is dat dat van het Intellect, en dat zij altoos bereid
blijven alles te laten voor de goddelijke Liefde.Het is volstrekt noodzakelijk om den geest van terugkeer tot zichzelf, den
reflex-blik naar binnen te vermijden als een zeer verderfelijke verkeerdheid. Het is
een kwaad, dat bijzonder veelvuldig voorkomt bij de modernen, die een aangeboren
lust hebben in analyseeren en psychologische merkwaardigheden. Zoo wij ons eigen-ik
beschouwen in plaats van God; indien wij ons hart afsluiten om onze zielstoestanden
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te onderzoeken en te ontleden en voorzichtig onze kleine vorderingen wegen; zoo
wij het gebed verlaten om te weten of ons gebed goed is ‘en onze rust-gesteldheid
om te zien of deze wel zeer rustig is’ (S. Franciscus van Sales, Traité de l'Amour de
Dieu, VI. 10) en wel heelemaal in overeenstemming met de beschrijvingen van de
auteurs, - dan verliezen wij totaal de vrucht van ons geestelijk leven; dan komen wij
in de onrust in plaats van binnen te gaan in den vrede, en wij staan bloot aan tallooze
misleidende begoochelingen. Wij moeten zeer zeker onszelf onderzoeken, maar dan
onder Gods blik en om voor Hem onze fouten te beweenen, niet om ons het behagen
en de ijdele zekerheid te geven al de maten van ons weten te bezitten en onze
volmaaktheid op te bouwen door onszelve. Hier past het woord: degene, die zijn ziel
zal verliezen, diegene, die haar geheel en al overgeeft aan God, - zal haar redden.
Wat ons gevraagd wordt, is, zooals de heilige Catharina van Siena leerde: mannelijk
te handelen, onszelve te haten, en God te verlangen zonder mate’.
***
Als wij ons nu wenden van deze stille lichtende hoogten af, waar wij steeds
weerkeeren moeten, want de Katholieke kunstenaar hoort thuis bij God, - naar den
modernen artiest en dichter, dan staan wij opeens in de wildste verwarring en in alle
onevenwichtigheden. Aan de eene pool van die donkere wereld vinden wij den
kunstenaar met
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zijn troebele gulzige aardsche ziel, met zijn wankele onzekerheid en zijn dionysische
dronkenschap van rede-looze sensaties. Aan de andere pool beweegt hij zich in den
hoogmoed van een verstandelijk-uitgedachte en saamgestelde anarchie, in een ijs-kille
verstandelijkheid, een verstarde houding van uiterst cerebralisme. En van die eene
tot de andere pool doolt als een voortgejaagde, als een jammerlijk verlorene, die zich
toch telkens en telkens, zelfs in het diepste van haar engelenval, iets meent te
herinneren van het licht der ongeschapen Schoonheid, - de moderne kunst.
Nóch dat excessief gevoel, waarin alles dooreenwoedt in machtigen chaos; nóch
dat felle intellectualisme, dat liefdeloos het volle leven beknelt en verkleint in
angstwekkend-kille systemen, kan ons tot lichtend voorbeeld zijn en ons met volle
geestdrift vervullen.
‘Ben je het eens met het moderne leven?’ vroeg mij kortgeleden een vriend, die mij
hield voor een bewonderaar van al het moderne, omdat ik geen gelegenheid voorbij
laat gaan de nieuwe kunst-uitingen en de moderne waarden in de literatuur en de
schilderkunst met de noodige stelligheid te verdedigen.
Ik antwoordde dadelijk, als met 'n reflexbeweging op iets weerzinwekkends:
‘Neen’. Want voor mij en velen is het moderne leven een afschuwelijke verzinken
in en een doodgedrukt worden onder de materie.
Wat ons echter wèl passioneert in dezen tijd en waarom wij van dit oogenblik der
menschelijke
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historie hartstochtelijk veel houden, is de tragische worsteling uit dien vernietigenden
druk der materie omhoog naar den geest, naar de vrijheid en de groote liefde in God.
De schoonheid van dezen leelijken tijd is het vechten, is de strijd om het nieuwe
herstel.
Wij willen met al de macht, die in ons gloeit, het leven zuiveren, het weer ordenen
volgens het Christendom, het pure Katholicisme, zooals dat voortleeft onbesmet en
gehoed door den heiligen Geest, in de Kerk.
En daaraan kunnen en moeten de letterkundigen meewerken. Wij willen dien strijd,
dien verwoeden geestelijken kamp, die bevrijding, uitgebeeld in het verhaal eener
ziel of tusschen menschen onderling, terugvinden in onze boeken.
Daardoor krijgt de literatuur weer haar waarde in het leven. Het gaat op het
oogenblik niet zoozeer om zuivere vormen als wel om inhoud; we moeten menschen
hebben, die iets te zeggen hebben. Het gaat nu niet om literatuur maar om het leven
zelf. Het leven moet gered worden uit den erbarmelijken chaos, waarin het
uiteengeslagen ligt. Het moet weer gesteld worden in de richting der eeuwigheid,
met alle dingen op hun plaats, als middelen voor één doel, het éénige: het heil der
zielen.
En er is haast bij. Het gevaar groeit. De zielen moeten wakker gerukt. Ook de
letterkundigen moeten de noodklokken luien. Het is geen tijd nu om zich te verpoozen
en te vermeien in liefelijke Arcadische verhalen en droomerijen. Het leven is
uiteengereten. Meer dan ooit wordt
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er geleden in dezen getourmenteerden tijd, want er wordt geleden met pijnlijk felle
bewustheid. Men worstelt om de verzoening van het beperkte en het oneindige. En
hoevelen willen de waarheid niet erkennen, die als een doorzichtig kristallen gewelf
over de wereld koepelt?
Nu wil ik volstrekt niet zeggen, dat schrijvers en dichters een soort propagandisten
moeten worden, en de schoonheid aan hun laars lappen. Hun werk moet dienen: God
en de menschheid dienen. En hoe intenser zij dit zullen doen, des te schooner zal
hun werk zijn en des te dieper inwerken op de zielen.
Ik bedoel evenmin, dat zij economische, sociologische, politieke, wijsgeerige, of
theologische verhandelingen moeten schrijven. Tasten moeten zij met sterke
verbeelding in het volle leven. Helden en heiligen, menschen moeten zij ten voeten
uit voor ons zetten, menschen, die vechten met zichzelf, menschen, die bloeden van
liefde, menschen, die zoeken, die gevonden hebben en overvol zijn; zij moeten ons
doen gaan door de afgronden en over de toppen. Menschen uit de barre werkelijkheid,
figuren uit legenden, maar immer groot en levend, en die opeens een breede beteekenis
krijgen. We verlangen diepte en grootheid. Geen vervelenden ernst. Maar machtig
schalmeien, of het bittere kreunen. Geen poppetjes, geen liefelijke schilderachtigheid.
Geen literatuur. Maar leven, het groote, sterke, raadselachtige leven, dat als een
liefde-uitstorting is van God, en door ons smadelijk bezoedeld en aan flarden
gescheurd is uit redelooze verwatenheid.
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We hebben weer te trachten de eenheid te herstellen. Niet de eenheid zooals die was
twintig eeuwen, of tien, of vijf eeuwen geleden. Maar de eenheid, die het leven van
nu met zijn chaotische verscheidenheid en wilde tegenstrijdigheden, met zijn razend
innerlijk conflict, ordent in de edele liefde-hierarchie van Christus' Kerk. De machten
en de menschen, die daaraan meewerken bewust en onbewust en die talrijker zijn
dan men vermoeden zou, moet de dichter opspeuren, kennen, wil hij de volledige
werklijkheid vorm geven in zijn verbeelding, eenvoudig of in pracht, speelsch of
met tragischen ernst. Want er is ondanks het negatieve, dat den tijdgeest uitmaakt
van het moderne leven, nog een massa positief-deugdelijks en geweldig-schoons.
Doch dit leeft meerendeels in het verborgene. Het maakt geen gerucht, het is niet
zichtbaar. En daarom moeilijk te vinden. Voor den kortzichtigen mensch der materie
bestaat het zelfs niet.
De jongeren echter hebben het ontdekt. Want zij hunkeren naar den geest, naar
het groote, alomvattende. En die nieuwe vonk, - nieuw, want in de laatste eeuw was
het geestelijk vuur bedolven onder de stof en waren immers de hemellichten gedoofd,
al bleef de Kerk natuurlijk als een strakke vlam branden van uit de goddelijke wereld,
maar men zag haar niet, men wilde haar niet meer zien; - de nieuwe vonk gloeit dof
of helder in het werk van vele jongeren, ook van sommige niet-Katholieke. Het is
nog lang geen laaiende dag. Het blijft nog tasten en stamelen meestentijds. Maar het
is echt en overtuigd. Zij hebben, -
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het is zelfs overbodig dit te zeggen - het schoone, rijke evenwicht, de zuivere spanning
van de harmonie nog lang niet gevonden. Het lijkt mij dan ook dwaasheid en een
teeken van gebrek aan inzicht en begrijpen van onzen tijd, om bij bespreking van
het werk der jongeren klakkeloos te komen aandragen met de oude meesterwerken
en de gestalten te stellen van Homerus, Aeschylus, Dante, Shakespeare, als
vogelverschrikkers te midden van de akkerlanden onzer nieuwste literatuur! Degenen,
die dat doen, zijn dan ook meestal zelf geen produceerende schrijvers, maar behooren
tot een soort geleerden en schoolmeesters, die van kunst en literatuur geen begrip
hebben en alleen maar zoo'n beetje allemans-geleerdheid in hun hoofd hebben
vergaard over literatuur-geschiedenis. Ik maak me sterk, dat deze heeren, wier
maatschappelijk nut zeer problematisch is, de groote dichters met wier namen zij
zwaaien als baanwachters met rooie vlaggen, bij hun eerste optreden ook voor
kwajongens en aanstellers en nieuwigheden fokkende wijsneuzen zouden uitgemaakt
hebben.
Het is de eeuwig-zelfde geschiedenis. Wat is er vroeger niet gespot met Van Gogh's
schilderijen, met Cézanne, zelfs met de Marissen! Nu durft vrijwel niemand hun
werk niet mooi vinden. Het wordt nu algemeen bewonderd en vereerd en voor hooge
prijzen versjacherd. En de jongeren ondergaan hetzelfde lot. Het lieveleventje begint
telkens opnieuw. Wat hebben de Nieuwe-gidsers niet moeten hooren! En nu dertig,
veertig jaar later zijn ze in de mode, - reeds in de mode geweest, en het allerjongste
geslacht verneemt nu dezelfde
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hoon en dezelfde terechtwijzende gemeenplaatsen aan zijn adres.
Het beste wat de jongeren doen kunnen, is zich niet storen aan het geschoolmeester,
en rustig doorwerken met steeds sterkere innerlijke overtuiging, zich zuiveren, zich
ontdoen van grilligheden, zich verdiepen, niet het uiterlijk moderne verwarren met
het innerlijk moderne, maar zich veralgemeenen tot het breed en innig menschelijke
en zoo mogelijk stijgen tot de goddelijke regionen.
***
Ik sprak in het voorafgaande ter loops van den tijdgeest.
Deze is eigenlijk sedert de laatste eeuwen langzaam systematisch ontkerstend en
anti-Christelijk geworden. Te verwonderen valt het dus niet, - al schreeuwen de in
de absolute evolutie geloovenden, de bij den vooruitgang zwerenden, moord en
brand! - dat het leven als vanzelf wegzinkt in een heidensch barbarendom, erger dan
het vóór-christelijke, dat toch een soort natuurlijke staat was, terwijl het onze een
gevolg van beslisten, stelselmatigen achteruitgang, een inzinking en ontaarding is.
En nu wil het nieuwe geslacht, dat de oorlogsellende doorleefd en die
rampzaligheden gepeild heeft tot op den diepsten grond, het leven opbouwen op
nieuwe gedachten, op den geest van liefde. Zij hebben geconstateerd met grenzeloozen
afschuw, dat de moderne beschaving een vergaan cadaver was, een rottend ding
zonder ziel, een
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dood mechanisme. De meesten kenden het Christendom niet meer, het zuivere,
machtige Christendom, dat door de Kerk onverwoestbaar-echt bewaard was, maar
door de menschen, de laffen en de lauwen, de hypocrieten en de hebzuchtigen
verbasterd en tot een middel verlaagd was om zoo makkelijk mogelijk door het leven
te sloffen of tot macht te geraken. Is het wonder, dat vele jongeren wier hart in deernis
openbrak en in wijde liefde de menschen als broeders ontvangen wilde, nu zij de
levenwekkende woorden van de Kerk niet meer kenden en meenden, in hun
onwetendheid, dat het Katholicisme ook behoorde tot de oude wereld in verval, in
een wilde tuimeling bevangen werden en langs alle doolwegen den nieuwen geest
trachten te vinden en te uiten?
De jonge Vlaming Brunclair schreef in 1919 het volgende:

Kerstmis
Op alle blikken hangt een weerschijn van de mariamantel
hulsel over deze nacht
In sterrenspansels weids staat het wonder geschreven
't Woord werd vlees, geboorte van het kruistochtkind
naar 't schandhout, 't gezwets der soldateska, de speerstoot, alles is volbracht
Gelijk de heiland kondigde, niet bij de prediking
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of toen smaadbelaan
Magdalena haar boetgetij is ingegaan
maar simpel in het schamele zijn
het aards verschijnen
zo zal de kring onzer liefde, rein als lichthalo rond de maan
aureool om de slapen godverkoren
bestemd tot vlijmpijn van barse doornen
zich grenzeloos uit de kern van ons wezen verwijden
tot hij sferen omspant
in alle ruimten, in alle tijden

In 1920 begint zijn stem over te slaan en in 1922 stoot hij het kranke geroep uit, dat
ik vind in de bloemlezing Het Jonge Vlaanderen, samengesteld door Grauls en dat
getiteld is: Bij de meissies.
Die jonge dichter, welke talent heeft, - het blijkt duidelijk uit hetgeen ik aangehaald
heb, is de kluts kwijt. Hij heeft geen houvast, verliest zijn oorspronkelijkheid, want
zijn laatste gedicht is niets als nabootsing van wat jonge Franschen reeds vóór den
oorlog deden, en den besten en meest begaafden onder hen; slechts een grillige
oefening is geweest, een soepel-maken van taal en rhythme.
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II
Het belangrijke feit van nu is, dat de jonge schrijvers en dichters, als ook de andere
kunstenaars weer begrepen hebben, dat literatuur en kunst het leven moeten dienen,
niet er buiten of er boven staan, maar in de werkelijkheid wortelen, in de menschelijke
en goddelijke realiteit.
Ook vele niet-Katholieken begrijpen dat, al kennen zij natuurlijk niet de
werkelijkheid in haar volledigheid. Zij zoeken de bittere tegenstrijdigheden van het
heden, de mysteries en de raadselen van het leven op te lossen in een schoonen
aardschen toekomstdroom. Zij willen ook de synthese, zij willen ook dienen, en
krampen zich vast, zij de besten onder die vage droomers, die niet rijmen kunnen
hun honger naar rechtvaardigheid en geluk voor alle menschen met het wanhopig
lijden en de misdaden, hun dorst naar het oneindige met de bittere beperktheid van
het stoffelijk menschzijn, - aan idealen zonder ondergrond. Zij stellen het
communisme als het nieuwe evangelie. En in vervoering begroeten zij Rusland, waar
voor hun verblinde verbeelding de eerste bouwsels, in bloed en tranen, van het
toekomstig, maar eeuwig wijkend, aardsch paradijs, in scheppende verbetenheid
neergezet zouden worden.
In de bloemlezing ‘Het Jonge Vlaanderen’ vinden wij een hymne op Rusland, met
den klank en den breeden, hoogen zwaai, met de visie van Walt Whitman. Het is een
gedicht van
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Frank van den Wijngaert. Zoo heft het aan:
‘Land van den Wolga: vader-stroom!
‘Land van de Oeral en de Kaukasus: schelders van waerelddelen!
Land in het Noorden door Poolzeeën besprongen
in het Zuiden verwend door lauwe golven!’..
En dan het slot:
‘Het grijze Europa echter zal verslagen liggen door
Uw heerlikheid: “verloren zoon” Rusland!
een ontzaggelik “Mea Culpa” zal de gemoederen
beroeren van Noordkaap tot Gibraltar, van
Gibraltar tot de zee van Marmora!
En daar waar eens de nederige moejik de waereld
vruchtbaar miek door zijn hartebloed,
de Aarde opzweepte door de heilige meststof:
zijn lichaam,
de hemel rein wies door hete foltering: zijn ziel,
daar zal een oude, gebroken Vrouwe het uitsnikken als een héél klein kind, dat de weg in
het woud verloren had en aan de reus-uit-hetsprookje de reddende broodkruimels dankt!’

Met dergelijk werk zijn we wel een heel eind weg van het misselijk-ijdel gepruts der
dilettantische dichtertjes en rijmelaars, die zichzelf bekijken als een Narcissus en
nooit uitgepraat raken over de fijne, delicate gevoelens, die onbestemd en van zoo
ragge teederheid in hun edele ziel openbloeien en vergaan.
Maar omdat de idee van waaruit zulk een visie als het boven-geciteerd gedicht
verwoordt, ontstaan is, valsch is en de werkelijkheid niet omvat noch inhoudt,
verwerpen wij het, ondanks de
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macht en de stelligheid, waarmee de geestdriftige dichter, die nu in plaats van zichzelf
de menschheid verafgoodt, zich uitspreekt.
De jongere Katholieke schrijvers tasten naar anders, naar veel meer. Zij weten de
realiteit, zij kennen de gronden en het hoogste ideaal. Zij willen weer de waarachtige
synthese van het Katholicisme uitspreken in hun verzen en hun kunst.
Zij willen weer prediken, leiders zijn en wekkers.
Zij willen het onverbreeklijk verband weer stellen tusschen de zielen, de
werklijkheid en God.
Sterker dan ooit moeten zij trachten zich te ontdoen van makkelijke lyriek. Strenge
beheersching van het gevoel. Een stoomketel van hoeveel atmosfeeren druk!
Maathoudendheid. Zelfbedwang. Hun geest scholen in de grootsche kerkleer. Dat
de machtige dogma's vleesch en bloed worden van hun denken en willen. En dan
prediken, zingend prediken, of verhalen met groote stem, die iedereen begrijpt, van
het gansche leven, dat bewust èn onbewust naar de verzoening en de verlossing jaagt
in God.
Het geloof moet doorleefd, doordacht worden, met de rede en met het gevoel, met
het hart èn den geest. Immer in liefde, in stage tegenwoordigheid van God. Met een
fondament van sterke rust. Geen persoonlijke gevoels-devotie zonder de grondvesten
van het strenge weten. Als dit er is, laat dan de geest als een arend van liefde maar
opvliegen en de goddelijke dingen rooven, en ze ons brengen als kostelijke buit.
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Meer dan ooit moet de Katholieke kunstenaar dit al doorleven. Want dàn eerst kan
hij dienend scheppen en zal hij het leven beelden in zijn uitersten, naar de wezenlijke
waarachtige werkelijkheid. Alles kan hij dan beschrijven; hij ziet het in z'n ware
gedaante: de orde uiteengescheurd door de zonde, door den hoogmoed en de
hartstochten. Hij bouwt den chaos samen, omdat hij het einddoel weet. Hij kent de
drift der zoekenden en der wanhopig teloor-geloopenen, hij kent de barstens-volle
stilte der heiligen, hij kent de schamelen en de gemeenste misdadigers. Hij heeft zijn
eigen ziel doorgraven tot in geheimste diepten en duisternis. En hij ziet boven alles,
wereldwijd uitgestrekt, de armen van den gekruisigden God, die liefde is, bloedende
liefde, niets als loutere, almachtige liefde, die alles samenbindt in de matelooze
omhelzing van zijn uiteengerukt lichaam.
Zóó ziet hij het leven, nièt spasmodisch, maar met klassieke rust, die vol van kreten
en zielsverrukkingen en inwendig bewogener is, dan het naar buiten verwrongene.
De nieuwe Katholieke kunst moet niet enkel zijn een worp naar buiten, maar naar
boven.
De vorm doet er niets, of heel weinig toe. Tenminste op het oogenblik gaat het
niet daarom. De inhoud, de nieuwe geest is van belang. En die komt tot uiting, die
barst open als een donderslag, of als een bloesem. Het is meestal nog stug en hard,
stroef. Maar de woorden en de vizie zijn geladen als een batterij. Het is saamgeperst,
praegnant, tot stikkens toe vol. Het bloeit nog
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niet als voldragen schoonheid, in evenwicht naar alle kanten, als het
aller-hoogst-bereikbare voor den mensch.
Maar welk een gespannenheid van willen, wat een wijdheid soms ineens, wat
plotseling een pijn, een kreet of bitterheid, en welk een verrukkelijke sprong van
verst-verlangen naar de diepte van God en het leven met God, - naast de leege
breedspakigheid, den klets-stijl en de gemoedereerde tamheid, de gave, niets-zeggende
gladheid van de algemeen geprezen en gewaardeerde middelmaat!
In een - gebed zou ik het willen noemen, Nacht getiteld, van Gerard Bruning,
verschenen in de Juli-afl. '23 van Roeping, meen ik die nieuwe hoedanigheden
sterk-uitgesproken te vinden.
Op de horizont van Uw nacht
beeft de nerveuse licht-cirkel der steden,
langs alle einders
kreunt, kreunt
het martyrium
- en onze mond droog en weerbarstig.
Verlatenheid is over de menschen:
in een angstigen morse-sleutel
tasten de kontinenten naar elkaars nabijheid,
- op den wankelen rand van café-tafeltjes
klemmen desperado's zich in feilloos evenwicht.
Ergens wordt een wit meisje verbrijzeld
en baart een moeder haar kindje
voor de Eeuwigheid.
Heer, hoe staat ons weten wankel in den storm van Uw toorn,
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de rivieren staan op,
de bergen breken,
volk vernietigt volk.
Gij hebt hen in Uw gramschap gemalen
en hun wegen in de duisternis gehuld,
- de nachttrein gilt een angst-gordel om de wereld.
Wij leven gelijkelijk op alle kontinenten,
de sterren hebben wij geteld,
de zeeën gemeten,
- ons weten waanden wij een oceaanstoomer
maar onze wijsheid werd wankel en ongestaag:
in den plooi van een getailleerde jas hebben wij ons voor elkaar gered.
Geef ons de genade
Uw Wil te verstaan
uit de Wijsheid van Uw Boek:
dat de teekenen ons niet verwarren
als Gij tot ons spreekt.

Uit deze felle saamgevatheid, uit dit pogen naar groote omvatting binnen het
skelet-gebinte der taal, naar soberheid en macht tevens, kan ongetwijfeld de komende
kunst geboren worden, die klassiek zal zijn in de ware en rijke beteekenis van dit
woord.
Ik meen reeds menigmaal gezegd te hebben, dat de jongere Katholieke kunstenaars
zich niet mogen laten overrompelen door de tragische houding van den modernen
mensch die zich hoovaardigt op zijn onzekerheid, zijn niet weten en zijn
verscheurdheid, - woorden die reeds den
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klank hebben gekregen van rhetorische gemeenplaatsen.
Wij moeten wel den tijdgeest begrijpen, maar deze mag ons in geen geval aantasten
en doen meenen, dat die onzekerheid schooner, want tragisch, is dan het hooge
evenwichtig weten en de volle rust in God.
In het nieuwe jonge werk der laatstgekomenen voel ik te veel onrust. Het is te
gejaagd. Te hijgend. Te heftig doorschokt. Te uiterlijk. En dikwijls wordt het groote
gebaar wel eens leeg. Omdat de wil en het weten nog niet voldoende rijp zijn. De
Katholiek is niet een door hartstochten, willoos heen en weer geslagen wezen. Hij
moet zijn een dukdalf, waaraan de door den wilden stroom van den tijdgeest
meegesleurde, hun stuur verliezende schepen zich kunnen vastmeren!
Onze kunst moet sterke rust zijn, bewogen rust; alle emoties en het gewoel, de
strevingen en het peilen der afgronden moeten saamgeklonken worden door den
machtigen wil, die zich stadig gericht houdt naar God. We willen naar God. We staan
bij God. We kennen de alles-vernietigende vreugde en tegelijk onze nietsheid. We
leven dag in dag uit met de Kerk, en we voelen tevens het diep-ons-tergende zinnelijke
en lage.
En die worsteling omhoog, dat hartstochtelijk willen naar de hoogte, naar het
allerhoogste van waaruit eerst we kunnen geven van den overvloed, moet gebeeld
worden met rustig hart en blijden geest. Wij zijn van onzen tijd en staan er tevens
boven. Onze geest tast de eeuwigheid, het onverroerbaar-eeuwige. En heel de
menschheid met
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haar tragiek van somber zoeken stort zich in ons hart.
Maar willen wij leiders zijn door kunst en literatuur, willen wij den geesten den
alouden en steeds nieuwen blik, want aan geen tijd gebondenen, van het Christendom,
van de Kerk, geven op het leven, dan moeten wij de eigen onrust overwinnen, niet
onszelf verscheuren, maar uit de volheid van ons weten en ons willen, de matelooze
synthese stellen van het gebinte van het Kruis, dat alles samen houdt en samen voegt
met goddelijke liefde, en in welks schaduw plaats is voor alle menschen van goeden
wil.
Katholieke kunst is in diepsten grond, rust, klare vrede.
Ik bedoel natuurlijk niet de klein-burgerlijke, makke tevredenheid met het
middelmatige, en de bekrompene zelfgenoegzaamheid! Dit is de dood. Wij verlangen
de levende rust, die als de diepe wateren der zee onbewogen blijft, terwijl boven aan
de oppervlakte alle stormen woeden en het donderend tumult der hartstochten en alle
tragedies ontketend zijn. Doch daarna is de stilte dieper, rijker, voller.
In Holland's leven, dat te lang buiten de groote wereldgebeurtenissen gelegen
heeft, die den menschengeest doorschokten jaren achtereen met doodelijke angsten
en laaiende verschrikking, waardoor tallooze zielen, de edelste en de meest
verworpene, gelouterd zijn als metaal in een smeltoven, is te veel die kleine rust, die
bangheid voor het groote geweld, dat de wereld doordavert en op hare grondvesten
doet schokken.
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De rust moet niet glad zijn en onbewogen en knusjes. Ze is een hart vol genade. Ze
is een hart tot de boorden toe gevuld van God.
En die diepste rust, die machtige zekerheid missen we nog te vaak in het werk der
jonge Katholieken.
Er is een sterkuitgesproken neiging naar getourmenteerdheid en het tragisch roepen
van zoekenden.
Het is zeker merkwaardig en hevig verheugend, dat het juist de jongere Katholieken
zijn, die zich niet afzijdig houden van de groote wereldproblemen en 't meest en 't
felst van allen deelnemen aan het machtige leven. Doch dit geschiedt nog te weinig
van uit de innerlijke rustige zekerheid.
Ik verlang misschien ineens te veel. Het is mogelijk. Ik weet ook heel goed, dat
we leven in een tijd van overgang, van ademlooze spanning en jachtende onzekerheid.
Die tragiek moet ook begrepen, doorvoeld, doorstreden worden. Maar ze is voor den
Katholiek slechts een onderdeel, een teeken, een verschijnsel van dezen tijd. We
moeten noch mogen ons er mee vereenzelvigen. Nolite conformari huic saeculo.
En die tragische houding in literatuur en kunst is al bijna een manier geworden.
Daarom is stage vernieuwing, verdiepen, vereenvoudiging noodzakelijk.
Verinniging vooral. Geen toegeven aan mode-grillen, aan mode-uiterlijkheden. Dat
kunnen we overlaten aan degenen, die niet de gouden zekerheden bezitten der levende
dogma's.
Het moderne zit 'm niet in uitwendige manier.
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Maar in de nieuwe intensiteit van leven. Voor ons, Katholieken, in het voluit, naar
alle kanten kennen en beleven van het katholicisme, en van uit dat weten, rustig en
klaar, in diepe bezonkenheid, met macht, of met oneindige teederheid, een bouwen
van onze visie, zuiver en streng.
Het werk der jongeren, zooals die zich nu uitspreken in Roeping en in Pogen, het
Hollandsche en het Vlaamsche maandschrift der jongere Katholieke schrijvers, is en ik ben overtuigd, dat zijzelf daarvan stellig bewust zijn, - een oefenen, een spelen
van gamma's als het ware, een tastend praeludeeren, waarbij wij soms opeens door
den echten, zuiveren klank getroffen worden, een klank, dien wij in lang niet meer
gehoord hadden.
Want naast dit koortsachtig pogen, hebben we niets als wat onbeduidend geschrijf
en gerijmel, - enkele ouderen, ook door de jongeren erkend, uitgezonderd.
Het is nog maar een heel schuchter begin. Maar een begin waarover men zich
hevig verheugen kan.
En ik geloof zeker dat, zoo de jongeren niet louter ‘letterkundigen’ bedoelen te
zijn en enkel ‘literatuur’ te geven, maar menschen, volledige Christenen willen
worden - en dit is toch hun sterk verlangen, - alléén uit dit jonge werk, en niet uit het
slappe epigonen-gepruts en de vrome poëzij, een nieuwe Katholieke letterkunde kan
opbloeien.
Want het is het eenige werk, dat beloften in zich draagt voor de toekomst.
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Vergelijk het eens, hoe onrijp het ook nog mag zijn, met versjes als deze, die ik
zonder te zoeken in het bundeltje gedichten ‘de Godslamp’ van pater Martialis
Vreeswijk vind:
In 't handelswakkre Rotterdam
Waar ik ten licht en leven kwam
Voor zes en veertig jaren, staat
In doodsch-verloren Eendrachtstraat
Een mooi-Romaansche bidkapel,
Waar daaglijks, onder orgelspel
En zustrenzang, begint en endt
De wacht voor 't heilig Sacrament.
En als een bloem, een Lentebloem
Van Roomsche weelde en Roomschen roem,
Bloeit in mijn jeugdherinnering
Dit zalig oord van zegening.
Waarheen 'k als knaap, zoo gaarne toog,
Om met een star-verinnigd oog
Te hunkren naar het hooge Wit,
Waarvoor de godsvrucht knielt en bidt.

Of dit:
O vrijheid, vrijheid, fier en zoet
Geluk, dat menschen leven doet,
O vrijheid, allerliefste Bruid,
Hoe als 'k mijn armen zwaaiende uit
En zing, al huppelend, 't hoogste lied,
Als ik, door 't eindeloos verschiet
Van aarde en hemel me onderken
En koning van de schepping ben.
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Wanneer ik echter 's avonds kom
In 's Heeren heimelik heiligdom
En met een ingetogen ziel
Voor 't eenzaam Tabernakel kniel
En overdenk, hoe daar mijn God
En algebieder achter slot
En grendel woont gevangen, pakt
Me dat en voel ik me verzwakt.

En stel daar nu eens naast het in Roeping van Juli '23 verschenen, proza-gedicht van
Jan Waelre:
Zooals een man over de zonnehei tuurt,
- de rand van zijn zomerhoed schut zijn oogen met zwarte strepen of langs den zandweg nog niet nadert
naar wie zijn lange wachten uitging.
Telkens meent hij verheugd iets te zien,
telkens ook weer vervaagt de tint'ling in zijn oogen.
Zoo staat God te turen of wij niet komen,
of wij niet den mullen zandweg durven betreden
die leidt naar Hem.
Het is moeizaam gaan, - God weet het wel -;
het wereldzand dringt in de schoenen,
kronkel na kronkel ligt in den weg
als een touw zoo maar neergeworpen.
Zou één moedige geen kronkel overslaan,
de anderen vóór zijn, dichter bij God.
Hij wacht en wordt niet ongeduld g
en als de avond valt, gaat Hij niet meer naar huis
opdat wie 's nachts mocht komen
niet tevergeefs zou rondzien naar Zijne handen.
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Want Nikodemus komt niet voor het donker is.

Of de Geboorte door Henri Bruning; waarvan ik het laatste gedeelte overschrijf:
Zouden wij allen niet blijde zijn, en gaan over de aarde met aandacht al onze dagen:
Nu gaat het kindje worden gedoopt: ons hart wordt van verbazing wit en stil.
Komt, laten van verre we 't mogen begeleiden met ons blijde zingen:
Uit de witte liefde verwekt - schoonheid door mensen gevormd - is nu het kindje begonnen de
weg naar de Schoonheid van God.
Uit de witte liefde verwekt zweeft nu het kindje gezuiverd, het heilige kindje in de eindeloze
Liefde van God.
Gezegend om dit de heilige Moeder,
gezegend de zuivere vader.
Gezegend dit witte kindje, dit heilige kindje.
Gezegend dit uur:
want die de verblijdenis weten
zijn met de aarde verzoend.
Gezegend zij God,
gezegend de milde Gever,
de zachte Vader gezegend:
Hij kwam
door dit wit kindje
rusten aan onze harten.
Komt, komt,
laten wij allen zingen, zingen en blij-zijn
bij dit:
wit Wonder der Geboorte.

Pieter van der Meer de Walcheren, Branding

232
Ge voelt en ge hoort toch dadelijk dat in de twee laatst-aangehaalde gedichten,
ondanks de reeds lichtelijk tot manier geworden vrije vorm, een mogelijkheid leeft,
een verlangen zich breidt naar grootheid, die wel eenmaal haar eigen, adaequaten
vorm vinden zal, een vorm, die minder hybridisch zal zijn dan dit poëtisch proza,
dat geen strak proza noch zuiver-zingende poëzie is.
Maar dat komt terecht. Uit dit jonge werk, dat juist zijn sterkste bekoring heeft
om zijn jonkheid en zijn jeugdigen, fel-overtuigden ernst, om zijn worp naar het
groote, groeit wel vroeg of laat, wellicht sneller dan men vermoedt, de nieuwe sterke
kunst, die haar plaats weer in zal nemen in het Katholieke gemeenschapsleven.
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